
Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

WINTERVERGADERING

Datum: zaterdag 15 januari 1994

Plaats; Rijks Geologische Dienst

Adres: Oorkondelaan 15 te Haarlem

Er is gelegenheid tot parkeren in de garage van de RGD (als uw auto niet voorzien is van een

gastank). Voor de routebeschrijving: zie ommezijde.
Koffie en thee zijn tegen een geringe vergoeding te verkrijgen.

Het programma is als volgt:

IG.OOu - l().30u Ontvangst met koffie

10.30u - ll.OOu Huishoudelijk gedeelte

11 ,()0u - 12.15u Lezing door Bert van der Valk:

"Veranderingen in de mariene molluskenfauna

van het Hollandse kustgebied gedurende het

Holoceen, een kwestie van milieu"

Aansluitend discussie

12.15u - I3.15u Lunchpauze

13.15u - 13.30u Korte inleiding door Rob van Slageren

met als onderwerp "Bryozoa"

13.30u - 15.30u Determinaties, zie hieronder

15.30u Sluiting

DETERMINATIES

De middag van de wintervergadering staat zoals altijd in het teken van determinaties. Deze

keer betreft het interessegebieden die minder vaak aan de beurt komen, zoals Echinodermata,

Bryozoa en Ostracoden. Een verzameling Foraminiferen zal ook te zien zijn.

Voor mikroskopen en aanvullende literatuur zal worden gezorgd.

Ook bi j deze vergadering worden spontane demonstraties weer op prijs gesteld.

Amsterdam, 22 november 1993.

Aan de leden van de WTKG,

Namens het bestuur van de WTKG nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de
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Gelieve dit aan het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

VOORJAARSVERGADERING

De voorjaarsvergadering met aansluitend de Algemene Leden Vergadering zal volgend jaar

op zaterdag 12 maart worden gehouden, ook weer bij de RGD. U ontvangt te zijner tijd nog

een konvocatie met het definitieve programma.

met vr. groeten,

R. Wiggers;, secretaris

Orteliuskade 76 III

1056 NG Amsterdam

Tel. 020-6124960

ROUTE BESCHRIJVING

Zo komt u bij de

Rijks Geologische Dienst

P#r auto

vanaf do A9 (Schiphol. Amsterdam.

Dan Haag)

alslag Haarlam zuid:

eerste stoplichten rechtsaf

(Prins Bernharólaan).

eerste links (Zomervaarl).

alslag Haarlem:

tweede stoplichten linksal

(Prins Bernhardlaan).

vijlde rechts (Zomervaartt

Per bus

vanal NS-slalion Haarlem:

lijn
%r

halte Kruistochistraat

10-minutendienst

10 minuten reistijd


