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Diversen

TER OVERNAME GEVRAAGD:

CRANIUM 1,7. (1984)

Rob v.d. Berg, Van Slingelandtlanen 115

3445 EP Woerden. 03480 -
12421

Advertentie

TE KOOP AANGEBODEN:

Zeer goed gegoten kopieen van

Grottenbeerschedels

met bijbehorende onderkaken, alsmede ko-

pieen van postcraniale skeletdelen van

deze beren. Tevens worden kopieen aan-

geboden van een Neandertaler-schedel

met onderkaak.

L.C.J. Stolzenbach, Regent Smitsstraat 24,

5272 BE St. Michielsgestel. 04105 - 5665.

Op Dinsdag 22 april en op Dinsdag 20 mei

vinden in de aula van Teylers Museum

(Spaarne 16, 2011 CH Haarlem, Tel. 023 -

316851) de laatste twee lezingen plaats

uit een serie van vijf, die de Ijstijden,

het Pleistoceen van Nederland tot onder-

werp hebben. Op de aangegeven data spre-

ken resp. Drs. T. van Kolfschoten - Pleis-

tocene Zoogdierfauna's in Nederland - en

Dr. W.H. Zagwijn - Plantenkleed en Klimaat

in het IJstijdvak. Beide lezingen beginnen

om 20.00 uur en zijn kosteloos toegankelijk.
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GRONDBOOR & HAMER

Gelet op de goede betrekkingen tussen de

N.G.V. en de W.P.Z., kunnen de leden van de

Werkgroep losse nummers van (jiorvKLoon & Ka-

men aanschaffen voor de N.G.V.-ledenprijs.

Deze bedraagt ƒ6,— per nummer, incl. por-

tokosten
.

Verkrijgbaar zijn:

nr. 36, 5 (1982): "Botten in de bodem",

fossielen van zoogdieren en planten in de

klei van Tegelen. Geschreven door Onno

Smi t
.

nr. 37, 1 (1983): "De mammoet en zijn met-

gezellen", een themanummer over pleisto-

cene zoogdieren, geschreven door Drs. H.

Hiddingh e.a.

nr. 38, 5 (1984): "Fossiele dlersporen uit

Pannerden",door A. Martinius.

Als speciale aanbieding stelt de N.G.V. voor

leden van de W.P.Z. verkrijgbaar:

Staringia VII.

Deze uitgave van de hand van de heren H.W.

Oosterink en G.R. Demathieu draagt de ti-

tel: "Die Wirbeltier-Ichnofauna aus dem

unteren Muschelkalk von Winterswijk. (Die

Reptilienfahrten aus der Mitteltrias der

Niederlande)", verscheen in 1983 en is

zeer actueel in verband met de saurier-

vondsten te Winterswijk, die de laatste tijd

de landelijke pers en de TV haalden. Dit

50 blz. tellende boekje is geïllustreerd
met tientallen fraaie foto's van voetaf-

drukken van sauriërs en wordt aangeboden

voor de prijs van ƒ 17,50, incl. portokos-

ten
.

Bestellingen per briefkaart richten aan:

J. Mulder, Merellaan 27, 7711 LJ Nieuw-

leusen.


