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Excursie- en vergaderprogramma

Vergaderingen

Excursies

Voor2001 zijn 4 eendaagse excursies (waaronder een

naareengrindgroeve hij Langeboom: datumnog niet

bekend), een Paasexcursie en een verzamelweekend

gepland. Inverband met het mogelijke verdwijnen van

De Kalooten de nabije sluiting van groeve Egem zijn

deze wederomop het programma gezet. Tenzij anders

vermeldkunt u zichwenden tot StefMermuys, Loods-

mandreef 18, 2661 SW Bergschenhoek, tel. 010-

5214771 en email: s.mermuys@bergschenhoek.nl

14 tot en met 16 april - paasexcursie

Voorde Paasexcursiewordt nogeen afweging ge-

maakt tussen twee regio’s in het Bekken van Pa-

rijs. Als u zich middels bijgaande convocatie aan-

meldt, krijgtu uiterlijk23 maart a.s. informatietoe-

gestuurd. Deze informatiezal ook op devooijaars-

vergadering (17 maart) beschikbaar zijn. U kunt

dan een definitiefbesluit nemen. Meerinformatie

bij StefMermuys (adresgegevens zie boven).

9 mei - Egem

Zie bijgaande convocatie.Meerinformatiebij Stef

Mermuys (adresgegevens zie boven).

9 juni - De Kaloot

Voor informatiekunt u zich wenden tot Freddie

van Nieulande, Scheldepoortstraat 56, 4339 BN

Nieuw- en St. Joostland, tel. 0118-601 17 29,

email freddie@van-nieulande.myweb.nl en Stef

Mermuys (adresgegevens zieboven). Zieook bij-

gaande convocatie.

datum nog niet bekend - Langeboom

Eendaagse excursie naar eengrindgroevebij Lan-

geboom. Informatiebij AntonJanse, G. van Voor-

nestraat 165,3232 BE Brielle, tel. 181-41 62 38.

Zieook bijgaande convocatie.

1 en 2 september - Heist-op-den-Berg

Er zijn er plannen om dit jaar een graafactie in

Heist-op-den-Berg te organiseren. Aangezien een

en andernog in eenprimair stadiumverkeert, staat

Heist onder voorbehoudop het programma. De

definitieveplannen worden in hetjuni nummer van

Afzettingen gepubliceerd. Het is voor de organi-

satie echter wel van belang om vroegtijdig inzicht

te krijgen in het aantal deelnemers. U kunt zich

middelsbijgaand formulieropgeven en krijgt dan

medio juni automatisch nadere informatietoege-

stuurd. Informatiebij Kristiaan Hoedemaker,

Minervastraat 23, B-2640 Mortsel, België of bij

Stef Mermuys (adresgegevens zie boven).

20 oktober - De Kalootexcursie

Meer gegevensin het volgende nummer. Informa-

tiebijFreddievanNieulande(tel.0118-601 17 29,

email lfeddie@van-nieulande.myweb.nl.

17 maart - Voorjaarsvergadering

Tijdens deze vergadering wordt de Alg. Leden-

vergadering gehouden. Zieverder de convocatie.


