
AFZETTINGEN WTKG 23 (4), 200270

Excursieprogramma

Deurganckdok 2003

Voor- ofnajaar - Hoge Springerplaten

In samenwerking met deWerkgroep Geologie van

het Koninklijk Zeeuws Genootschap zal in het

voor- of najaar een excursie naar de Hoge Sprin-

gerplaten in de Westerschelde worden georgani-

seerd. Aan deze zandplaten spoelen, net als aan

de Kaloot, vele fossiele schelpen aan. De Sprin-

gerplaten zijn alleen per boot te bereiken en uit-

sluitendtoegankelijk buitenhet broedseizoen.Als

u interesse heeft kunt u zich bij ondergetekende

opgeven.U krijgt dan t.z.t. bericht.

14 juni - Egem

Op zaterdag 14 juni 2003 wordt een dagexcursie

georganiseerd naar de zand/kleigroeve te Egem.

In de volgende Afzettingen zal een convocatie

worden meegezonden voor inschrijving.

18 t/m 20 april - Paasexcursie

Dit jaar zal een paasexcursie worden gehouden

naar het oostelijk deel van het Bekken van Parijs.
Er zijn twee opties, enerzijds de streek rond Da-

mery met Lutetien vindplaatsen en anderzijds de

meer westelijk gelegen regio met vooral Cuisien

locaties. Aan de hand van een voorexcursie wordt

de definitievekeuze bepaald. In het maart num-

mer van Afzetting zal een convo worden bijge-

voegd.

13 en 14 september (voorlopig!) - Jubileumexcursie

In 2003 bestaat de WTKG 40jaar!
Dat is aanleiding een excursie naar een veelbelo-

vende locatie te organiseren. Wij hopen u in het

volgende nummer hier meer over te kunnen mee-

delen. Als voorlopige datum is 13 en 14 septem-

ber gepland.

De geologisch secretaris, Stef Mermuys, is te berei-

ken op tel. 010-521 47 71,

email s.mermuys@bergschenhoek.nl

Afgelopen jaar zijn twee succesvolle weekend-

excursies georganiseerd naar het Deurganckdok

in Doel. Het voornemen is om in 2003 weer een

weekend te plannen. Een en ander is afhankelijk

van de medewerking van de directie en aanne-

mer van het DGD. Indien u interesse heeftkunt u

zich bij ondergetekende opgeven. Diegenen die

zich reeds voor deexcursies in juni en juli jl. heb-

ben opgegeven hoeven zich niet opnieuw aan te

melden. U krijgt dan t.z.t. bericht.


