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Bibliotheek- Alles over onze bibliotheek en ook kunt u

hier het register downloaden.

Geologie - Dit is nog niet ingevuld, maar zal te zijner tijd

informatiebevatten over de geologie en stratigrafie van

het Tertiair en Kwartair.

Lidmaatschap -
Alles over onze lidmaatschappen en aan-

melding als nieuw lid.

Links - Handige links om uw hobby te vereenvoudigen,

sites van leden e.d.

Periodieken - De laatste stand van zaken over onze tijd-

schriften. Richtli jnen voor auteurs en inhoudsopgaven.

Reageren - Hoe u ons kunt bereiken.

Sitemap - Hier komt een volledige inhoudsopgave te staan

van onze website.

WTKG - Kort overzicht van onze vereniging en onze acti-

viteiten.

Tot slot

In Afzettingen zullen we regelmatig melding doen van

vernieuwingen op onze site en wij hopen dat ook u met

leuke bijdragen komt. Alles is welkom zoals foto's van

excursies, leuke vondstenofbijdragen over algemene geo-

logie/stratigrafïe of leuke ideeën om het web interessan-

ter te maken. Twijfelt u of uw bijdrage geschikt is, neem

dan even contact op met de webmaster, voorlopig te be-

reiken via lindemann.ton@hccnet.nl

Onze toekomst

Het is bedoeling dat onze website een nieuwe loot wordt

binnenonze activiteiten. We kennen reeds de bijeenkom-

sten, excursies en onze tijdschriften. Onze website moet

daarbij aanvullend worden met veel achtergrond door en

van onze leden, zonder te concurreren met onze andere

activiteiten. Om te beginnen wordt de site binnenkort uit-

gebreid met een selectie van artikelen uit de laatste 10

jaar van Afzettingen. Ook zullen we starten met een ru-

briek met opmerkelijke/bijzondere vondsten.

En al tijdens het voorbereidenvan dit nummer van Afzet-

tingen is een fotosessie geplaatst van de Miste excursie.

*De webmaster, Ton Lindemann, e-mail

lindemaan.ton@hccnet.nl

Het heeft even geduurd, maar het is dan eindelijk zover.

Onze geheel vernieuwde website is in de lucht. Om het

internationalekarakter van onze vereniging te onderstre-

pen hebben we gekozen voor www.wtkg.org, maar het

ligt in de bedoeling om de site ook toegankelijk te maken

via www.wtkg.nl. De opzet is nog bescheiden, maar toch

willen we u in deze kennisgeving laten zien wat we zoal

te bieden hebben.

Als u inlogt komt u op een openingsscherm, kies hier het

Nederlandse vlaggetje. (De Engelse versie van onze site

volgt in een later stadium). U ziet dan een scherm met

verschillendeopties:

Activiteiten - Een actueel overzicht van onze komende ver-

gaderingen en excursies. Ook treft u hier enkele foto-

verslagen aan van ons gesop in het waterop zoek naar

juist die fraaie slak of haaientand.


