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Verslag van de redacteur over de derde jaargang van de Mededelingen van de Werk-

groep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Do nummers drie en vier werden gecombineerd tot oen dubbel nummer, aange-

zien de twee grote bijdragen over Dingden vrij laat ter beschikking kwamen. Van deze

beide artikelen werden een aantal overdrukken verzonden naar binnen- en buitenlandse

geinteressoerdon, o.a, alle instanties in Duitsland, die op een of andere wijze be-

lang hadden bij de Dingdener boring. De reacties hierop waren over het algemeen gun-

stig. Als bijlage bij dit nummer werd een stratigrafische tabel gedrukt, waarmee vele

leden ten zeerste gediend waren. De heer M. van den Bosch, die deze tabel samenstelde

moet hiervoor vriendelijk worden bedankt.

Gezien de hoge kesten van do Mededelingen en gezien het gehalte van meerde-

re bijdragen werd overwogen over te gaan tot een serie Publicaties van de WTKG. De

mogelijkheid hiertoe bestaat in de vorm van artikelen in andere tijdschriften, waar-

van dan overdrukken ter beschikking van de werkgroep moeten worden gesteld,'ter ver-

deling onder de leden
0 Op de duur ontstaat dan een reeks publicaties, die b.v. verge-

lijkbaar is met RIVONIA, dat op dezelfde wijze werkt. Meerdere artikelen voor dezo

serie zijn inmiddels in voorbereiding. Wij willen onze leden vragen hun artikelen

over tertiaire en kwqrtaire onderwerpen in overleg mot de redactie te plaatsen,
althans voorzover dezo niet in de Modedelingen worden opgenomen,

Gndat de Mededelingen nog niet bij alle belangrijke instituten en instel-

lingen worden gelezen, verdient het aanbeveling do lezerskring uit te breiden. Hier

wordt gedacht aan een zo groot mogelijk aantal ruilabonnementon, waarbij ook onzo

bibliothcekwel zou varen.
A.W. Janssen

In 1966 verschenen in de derde jaargang van de Mededelingen een viertal

nummers, waarvan beide laatste gecombineerd tot een dubbel nummer, en wel in de

maanden maart, juli en oktober. Het uiterlijk van het blad bleef vrijwel onveranderd.

Er werd toe overgegaan de Mededelingen bij de verzending te verpakken in enveloppen,
aangezien de dubbelgevouwen exemplaren moeilijk zijn in te binden.

Het aantal pagina’s bedroeg dit jaar 70 (vorig jaar 85). Opgenomen werden

13 (12) originele geologische artikelen, geschreven door 7 (6) auteurs, waarvan 1

(1) uit België.


