
-83-

Paasexkursie 1987

Voor de reis naar deze exkursiedoelen is het noodzakelijk een overtocht

naar Engeland te boeken. Om een indruk van de kosten te geven zijn de vol-

gende mogelijkheden onderzocht: Vlissingen - Sheerness (Olpu); Zeebrugge -

Dover (Townsend - Thoressen).

Olau: 2 overtochten per dag, de overtocht (12.00 uur) is het goedkoopst,

de tarieven zijn alsvolgt: volwassenen 86,-; kinderen t/m 17 jaar, studen-

ten en 65+ 66,-; auto 75,-; caravan, aanhanger 29,- per strekkende meter.

Dit zijn tarieven voor een enkele reis. Reductietarief: max. 5 pers. + 1

auto zonder aanhanger, voor een 5-daagse reis tussen de overtochten retour

395,-.

Townsend: 5 overtochten per dag, de middagtrips (13.00 en 16,00 uur) zijn
duurder. De prijzen voor de overige vaarten zijn; volwassenen 47,-; kinde-

ren t/m 13 jaar 25,-; auto 135,-; caravan, aanhanger 40,- per strekkende

meter. Gedurende de periode van onze exkursie kan voor caravan of aanhanger
50% korting verkregen worden. Dit zijn eveneens enkele reis tarieven. Ook

deze maatschappij heeft een 5-daags arrangement, hiervoor dient retour ge-

boekt te worden en de prijzen schelen dan 20 - 25% met de genoemde enkele

reizen.

Voorstel is om de Pasen van 17 tot 24 april 1987 aan dit evenement te be-

steden. Teneinde een en ander goed voor te bereiden, worden potentiële can-

didaten hiervoor verzocht vroegtijdig contact op te nemen met ondergetekende.

Gevraagd wordt: gedurende welke dagen wilt u Engeland bezoeken en welke

exkursiepunten wilt u daar zien?

Eventuele suggesties omtrent te bezoeken plaatsen in Zuid Engeland zijn

van harte welkom.

Wij hopen aldus samen met Tertiairy Research u een goede exkursie te kunnen

bieden.

Anton Janse
, Geologisch Secretaris,

G.v.Voornestr. 165, 3232 BE Brielle.

tel. 01810 - 16238.

Na herhaald verzoek van diverse leden om een meerdaagse exkursie naar het

Onder Tertiair van Zuid Engeland te organiseren, heeft het bestuur gemeend
hieraan tegemoet te komen.

Hiertoe is contact gezocht met de Tertiairy Research Group. David Ward,

de secretaris hiervan, heeft bericht dat hij bereid is een exkursie voor

ons te leiden. De navolgende gebieden komen hiervoor in aanmerking:
Het Barton - basin (Boven Eoceen),

het gebied van New Forest (Midden Eoceen),

het westelijk deel van het eiland Wight (Krijt tot Midden Oligoceen),

het eiland Sheppy (London-clay), hier komt de boot uit Vlissingen aan.


