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Diverse mededelingen

Mededeling bestuur:

Graag willenwij u attenderen op de schelpenbeurs/

symposium dat op 23 en 24 november 2002 gehouden
wordt in het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam.

Als bestuur zijn we erg blij dat de organisatoren,
Willem Faber en Guus Gulden, al voor de vijfde keer

deze tweejaarlijkse activiteit doen plaatsvinden.
De leden kunnen hun waardering hiervoor uitspreken
door allemaal naar de schelpenbeurs/symposium te

komen. Dat zal geen al te groot probleem zijn, want we

weten dat het één van de activiteiten is waarnaar onze

leden uitkijken.

Ook ditjaar zijn de organisatoren er in geslaagd een

boeiend programma samen te stellen met diverse lezin-

gen. Er zijn schelpenhandelaren met schelpen uit de

gehele wereld, boekhandelarenmet recente en oude

publicaties, deskundigen achter de determinatietafeldie

u graaghelpen soorten op naam te brengen, etc. etc.

Het volledige programma treft u aan op het toe-

gangsbewijs dat u inmiddelsis toegestuurd. Het is

overigens enigszins gewijzigd t.o.v. het programmadat

u aantrofin Spirula no. 327.

Toegang voor leden is uiteraardgratis.

We hopen dan ook dat u massaal aanwezig zult zijn

en even bij de NMV-stand langs komt voor een praatje
met een bestuurslid.

Mocht u bereid zijn om nog een actieve bijdrage te

willen leveren, bijvoorbeeld door ook enige tijd achter

de NMV-stand te staan ofdoor te helpen bij de toe-

gangscontrole, dan is dat zeer welkom. In dat geval
willen wij u vragen contact op te nemen met Guus

Gulden, tel. 0186-602386.

Erik Veldhuis, secretaris

Weekend Zeeland met de Friese Schelpenwerkgroep

Van 4-6 april 2003 organiseert de Friese Schelpen-

werkgroep een weekend-excursie naar Zeeland.

Op het programma staan een bezoek aan de Kaloot en

de verschillende stranden van Walcheren en Zeeuws

Vlaanderen(marien). We overnachten in de jeugd-her-

berg van Domburg of een andere eenvoudige accommo-

datie.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave is mogelijk tot

10 december 2002.

Voor opgave en nadere informatiekunt u contact opne-

men met Sylvia van Leeuwen, tel. 030 2210613.
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