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Verslag 2000 van de redactie van

“Afzettingen” over jaargang 21

InhoudAfzettingen

Er werden overigens nog twee artikelen aan de Kaloot

gewijd; hoe het daar was in 1948 en een verslag van het

overleg op 29 juni.

Ook tips voor de verzamelaar werden weer ingezonden;

opnieuw een over fossiele schelpen in UV licht en een

over het conserveren van gepyritiseerde fossielen.

Verder werd een artikel over de voortgang met de

fossielenatlas geplaatst, onder de historische noemer

“Weer Te Kort Gegraven” een artikel over Grofl Pampau

en een artikelbespreking.

Ook dit jaar werd de rubriek GEOCOMmunicatievoort-

gezet: met in totaal 31 artikelen.

Ter verluchtiging maarvooral ook om de tekenaars onder

onze leden ‘expositieruimte’ te geven werd “Het Schets-

boek van...” in het leven geroepen.

Het totaalaantalpagina’s voor dezejaargang bedroeg 72.

Enveloppen

Na maart2000bleek het niet meer mogelijk te zijn om de

enveloppen van Afzettingen tegen een schappelijke prijs

te laten drukken. Als oplossing werd een etiket met logo,

naam tijdschrift en retouradres ontworpen voor een

etikettenvel met 14 etiketten. De etiketten die daarvoor

dit jaar gebruikt werden waren gratis (een geschenk van

de werkgever van een redactielid). Het betekendewel wat

meer werk er moesten nu twee etiketten per enveloppe

worden geplakt en ‘Portbetaald’ worden gestempeld.

Al met zag ook jaargang 21 van Afzettingen er weer ge-

varieerduit.

De redactie kreeg dit jaar veel excursieverslagen binnen.

Over de buitengewoon natte Paasexcursie werden twee

artikelen geplaatst en ook van de Kalootexcursies kwam

een verslag. Reizen buiten WTKG-verband leverdenook

verslagen op: Verenigde Staten, Zuidelijke Aquitaine,

Bekken van Parijs en Toscane.
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Index Contributions

Adrie Kerkhof Frank Wesselingh

De index van dejaargangen 35 en 36 van Contributions,

verzorgd door Nico Dekker, werd meegestuurd met het

decembernummer.De lay-out werd verzorgd door de re-

dactie van Afzettingen.

Ook nu danken wij weer alle auteurs voor hun bijdragen.
Ook in 2001 rekenen wij weer op u!

De redactie,

en .


