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Verslag redaktie over de vierde jaargang van Afzettingen

On de 82 pagina’s die werden vedrukt
s
stonden 12 langere of kortere artikelen,

6 mededelingen van verschillende aard, h cursiefjes van Concha Lutea,

2 afleveringen van Lees-idee, 1 bijdrage voor T,Teer Te Kort Gegraven en 9

pagina’s met notulen en jaarverslagen van het bestuur. Tenslotte werd in

één nummer een lijst met dn verklaring van moeilijke woorden geplaatst.

Onder de twaalf artikelen bevonden zich, behalve de exkursieverslagen,
k instruktieve verhalen over het fotograferen van fossielen, over zware

mineralen, stra;bi grafische termen en het maken van doosjes. De artikelen

over De Kauter, Domburg en het Cuisien rond geven voorin-

formatie on exkursies.

De 2 soortenlijsten die verschenen, hadden betrekking op de aangespoeld.e,

fossiele mollusken van Domburg en De Springerplaten.

In het meinummer gaf Jet Kijhuis een beeldend verslag van de paasexkursie.

Het lag in de bedoeling om in 1983 90 pagina's vol te schrijven. Het werden

er 82, iets minder dus. Op zich
peen ramp natuurlijk, want we geloven zelf

dat het redactionele aanbod gevarieerd genoeg was. Maar misschien had

het allemaal wel wat meer mogen zijn. Het bescheiden kopijaanbod maakte dat

echter onmogelijk. Niet alle M.T.K.0.-leden stonden blijkbaar te trap-

pelen om een stukje te mogen schrijven in Afzettingen.

Me villen de tien personen die wel bijdragen leverden bedanken voor hun

inzet en honen dat ze ,
samen met veel andere W.T.^.6.-leden, ook in 198U

weer aktief willen meewerker.

Voor vat betreft het typwerk moet helaas worden gezegd dat daar in 1983

geen oplossing voor is gevonden. Even leek het erom dat er iemand gevonden

was die de Afzettingen kon typen, maar helaas moest die persoon

afhaken. De redaktie heeft daarom toch het hele jaar weer alleen doorgötikt.
Andere werkzaamheden maken het echter onmogelijk om dit nop lang vol te

houden. Daarom nogmaals het verzoek, om hulp. Me zouden het jammer vinden

als Afzettingen met opheffen zou worden bedreigd, omdat er niet genoeg

medewerking vanuit de werkgroep ken worden geleverd.

Tenslotte willen we depenen die in 1983 meewerkten aan het drukken en

verspreiden ven Afzettinpen bedanken. Fijn, dat ook jullie weer aktief waren:

Herman Nijhuis (stencilwerk), Families Nijhuis en Janse (verparen) en

Jan Buurman en José van Blokland (nieuw in het team en verantwoordelijk

voor het supersnelle adresstersysteem,het vernakkinaswerk en het versturen).

redaktie Afzettingen,

Rieja van Aart

Lenard Vaessen

In vergelijking met de voorgaande jaren heeft Afzettingen in 1983 "een we-

zenlijke veranderingen ondergaan. De enige nieuwe rubriek die erbij kwam

werd gevormd door de mutaties in de ledenlijst die van dé Mededelingen over-

gingen naar Afzettingen.

On de voorpagina’s van de vier nummers die in 1983 verschenen waren afbeel-

dingen van vruchten of zaden van planten, aangetroffen in holocene afzet-

tingen, te bewonderen. Mim Knijper leverde de serie.


