
105SPIRULA - nr. 329 (2002)

Excursies 2003

Fort Abcoude. Van de heer Sterk van de Stichting Fort

Abcoude is het verzoek ontvangen om in het voor-

jaar/begin zomer 2003 het terrein (niet vrij toegan-

kelijk) te inventariseren op de voorkomende mol-

lusken. Deze inventarisatie kan mogelijk aanvul-

lende informatie leveren op een inventarisatie van

ca. 2 jaar geleden. Deze laatste inventarisatie is uit-

gevoerd door de NMV-leden de heren De Bruyne

en Neckheim. Zij hebben toen 24 soorten landslak-

ken en 21 soorten zoetwaterslakken gevonden.

Nationaalpark "Biesbosch ". zoals reeds eerder is aan-

gekondigd (in 2002) is het verzoek ontvangen om

nogmaals een inventarisatie uit te voeren. Wellicht

een excursie om in het najaar uit te voeren.

Excursie (terrestriscrA in de duinen. Van verschillende

kanten is het verzoek ontvangen voor een dergelijke

excursie. Wie beschikt over de geschikte contacten

en kan de Excursiecommissie helpen bij het organ-

iseren daarvan.

Uiteraard kan daarnaast altijd worden deelgenomen

aan de door de Strandwerkgemeenschap georganiseerde

excursies. Wanneer er meer bekend is over de data

wordt u geïnformeerd.

Tenslottenog iets over een mogelijke Texel-excursie.

Hoewel er te weinig reacties zijn binnengekomen om op

een groepskorting te kunnen krijgen bij een goedkoop

hotel, is er toch door een aantal NMV-leden sterk aan-

gedrongen om de excursie toch te laten doorgaan in

2003. Er wordt nu over gedacht om een of zonodig

meerdere vakantiehuisjes te huren. Gezien het komende

drukke jaar voor de leden van de Excursiecommissie is

hulp van anderen onmisbaar. Dus neem contact op!

Wanneer u aanvullende suggesties heeft dan houden

wij ons daarvooraanbevolen.

Namens de Excursiecommissie

A.D.P. van Peursen

Vita Malacologica

a new periodical

see pages 106-107

In dit nummer van Spirula willen wij als Excursie-

commissie al een vooraankondiging geven over moge-

lijke excursies in 2003. De exacte data worden begin

2003 bekend gemaakt.


