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Weekend-excursie naar Texel en het Zoologisch Station

Programma (wijzigingen voorbehouden):Zaterdagmiddag, 16 uur, verzamelen in
het Kampeerhuis van het Zoölogisch Station .Excursie langs de

zeedijk(Littorina neritoides). Zondag: excursie naar Texel. Per bus van

Oude Schild naar De Slufter
5 bezoek aan de Muien(landmollusken, kans op

Succinea arenaria); langs het strand naar De Koog. Maandag: des ochtends
bezoek aan het Zoologisch Stationj rondleiding langs de zeewateraquaria on-

der leiding van dr Verwey. Des namiddags per boot naar de wadden(waarneming
bij laag water, van Opisthobranchia, Hydrobia, Mya, Scrobicularia enz. 5

waarschijnlijk geen of weinig gelegenheid tot verzamelen).
Kosten Er wordt op gerekend, dat de deelnemers brood meenemen voor Zater-

dagavond, Zondagochtend en■ Zondagmiddag. Zondagavond eenvoudige,
warme maaltijd in het Kampeerhuis, Maandag ontbijt en broodmaaltijd,kosten
ten hoogste ƒ 1,75 • Logies: een beperkt aantal personen kan gebruik maken

van een bed in het Kampeerhuis, ƒ 0,80 per nacht; per persoon is een deken

beschikbaar(Er is een slaapzaaltje voor heren en een voor dames),zelf la-

kens medenemen. Retour Den Heider-Oude Schild ƒ 1,25 per persoon; bus van

Oude Schild naar de Slufter, en van De Koog naar Oude Schild, prijs nog
niet bekend, stellig niet meer dan totaal.

Deelneming Gegadigden moeten zich uiterlijk 3J3_Aiigus_tus opgeven bij de

secretaris(Nassau Zuilensteinstraat 35, Den Haag). Tevens ge-
lieve men mede te delen:

a.)of men wenst deel te nemen aan rondleidihg en excursie op Maandag. Het

programma op Maandag kan alleen worden uitgevoerd bij een deel-

neming van tenminste tien personen. Eij een

geringer aantal gegadigden, wordt de weekend-excursie beëindigd op Zon-

dag, na terugkomst van Texel.

te Den Helder, op Za-

terdag 23 Augustus, Zondag 24 Augustus en Maandag 25 Augustus 1952.
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b)of de opgave van kracht blijft, indien onverhoopt het programma voor

Maandag moet worden geannuleerd,

c)of men gebruik wenst te maken van een logeerbed in het Kampeerhuis, dan

wel of de voorkeur wordt gegeven aan een door de secretaris te bespreken

eenvoudige hotelkamer. Opgeven: een of twee nachten.

Convocatie Zij, die zich uiterlijk 10 Augustus gemeld hebben, ontvangen

12 Augustus bericht, of de excursie doorgang vindt. In het be-

vestigende geval zullen zij per brief nader op de hoogte worden gesteld
van de definitieve plannen. Het definitieve program
wordt niet meer per circulaire bekend g e -

maakt I!!


