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MEDEDELINGEN

Van de geologisch secretaris

EXCURSIE - PROGRAMMA 1988

PINKSTEREN (22/23 mei) CURFS (Zuid-Limburg)

Nadere informatie m.b.t. de excursiepunten wordt tijdig verstrekt.

ZOMER (data nog vast te stellen) AQUITAINE (F)

Een aantal leden heeft de wens te kennen gegeven, zeker óók aangezien

de zomerexcursies gecombineerd moeten worden met gezinsvakanties,

een hernieuwd bezoek aan de Aquitaine te brengen. De standplaats zal

evenals in 1985 weer Sanguinet zijn, ten ZW. van Bordeaux. Hoewel de

grandioze vindplaats Pas-de-Barreau niet meer toegankelijk is biedt

de Aquitaine nog een meer dan ruime keuze aan andere mogelijkheden.
De excursiegids in Afzettingen augustus en november 1985 van Dhr.

A.W.Janssen laat met 51 locaties in het gebied niets te wensen over.

Wie de leiding van de excursie op zich neemt is nog niet geheel dui-

delijk; in elk geval zullen noch dhr. A.W.Janssen, noch ondergetekende
kunnen deelnemen.

I.v.m. de meest geschikte weken wordt U verzocht Uw gedachten hier-

over al eens te laten gaan, zodat de data uiterlijk op de voorjaars-

vergadering op 19 maart kunnen worden vastgelegd.

NAJAAR (eind sept./begin okt.) MISTE

Gezien het feit dat 1988 het zilveren jubileumjaar van de WTKG is

wordt gedacht aan een ontsluiting in het middenmioceen (Hemmoor) van

Miste. De fauna zal de meesten onder U bekend zijn, maar lang niet

iedereen heeft in de afgelopen jaren gelegenheid gehad materiaal uit

het "goede" niveau van Miste zelf te verzamelen.

E.e.a. is momenteel voor zo'n 95 % "rond", en het bestuur heeft zich

in het kader van het jubileumjaar bereid verklaard de niet aanzien-

lijke kosten van graafwerkzaamheden, grondtransport, pompinstallatie's,
etc. zodanig uit WTKG-middelen te financieren, dat de kosten voor

de deelnemers zeer gering zo niet nihil zullen zijn. Dit impliceert
wèl dat de excursie uiteraard alleen voor WTKG-leden zal openstaan.

Mocht U met betrekking tot de voorgestelde excursies nog vragen hebben, of

eventuele andere suggesties dan hoor ik dit graag van U. Teneinde enig in-

zicht te krijgen in het te verwachten aantal deelnemers voor de diverse

excursies verzoek ik U in ieder geval het bijgaande vragenformulier in te

vullen en dit te retourneren of op de wintervergadering op 23 januarie

mee te brengen

Tijdens de najaarsvergadering in Leiden op 7 november j.1. is door het be-

stuur het volgende programma voor 1988 aan de aanwezige leden voorgesteld:

PASEN (1 t/m 4 april) DENEMARKEN

Denemarken, en in het bijzonder Jutland is een zeer rijk excursiegebied,
Dhr. A.Janse kon tijdens de vergadering d.m.v. een dia-serie al het

een en ander hiervan laten zien. Gezien de voor sommigen wellicht wat

grote afstand wordt gedacht aan een 5-daagse excursie, met 2 t/m 4

april als "kern-dagen".


