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Jaarverslag Afzettingen 2006

Inhoud Afzettingen jaargang 27

Dat het overigens met het verzamelen niet altijd van een

leien dakje gaat kon u lezen in ‘Vindplaatsproblemen in

het Bekken van Parijs’ en ‘Grenzen verdwijnen, maar niet

altijd en overal’.

Oók van ver over de grenskwam de inzending van een ge-

ëmigreerd lid: ‘Malta... wat bezielt iemand?’

In het juninummer verscheen ‘Introductietot de Scaphopo-

da: biologie en morfologie’, een groepmolluskenwaaraan

tot nu toe in Afzettingen nauwelijks aandacht was besteed

en in het oktobernummer kon men weer iets lezen over

Miste fossielen: ‘ Een begin van derevisie van de Mioce-

ne mollusken uit Winterswijk-Miste’.

Over de opening van het Informatiecentrum Kotmans in

Winterswijk -op de plek van de jubileumgraafaktie 2003-

kon men lezen in het decembernummer.

Van de uitreiking van de Van Waterschoot van der Gracht-

penning aan Bert Boekscholen kwam een verslag, óók in

het decembernummer.

Voor deze jaargang werd één boekbespreking ingezonden.

Verder werd er een pagina besteed aan de website.

De jaarverslagen ende notulenvan deAlgemene Ledenverga-

dering trofmen zoals gebruikelijk aan in het maartnummer.

Rubrieken

In 2006 kon men weer in elk nummer bijdragen aan de

rubriek ‘Opmerkelijke vondsten’ vinden: ‘Verboden glas

uit de Rieskrater’, ‘Geen tochtje zonder vrucht’ (over een

mammoetkiesje),
‘

Trigonostoma (Ventrillia) sp.?’ en ‘En-

kele bijzondere vondsten in de Pliocene schelpenlaag van

Steendorp’ (over walvisresten en een gastropode). Alle bij-

dragen vonden hun weg naar de website.

De rubriek Lapilli was weer goed gevuld met 7 onderwer-

pen in totaal. Ook kreeg de vormgeving van deze rubriek

in het vierde nummer een opknapbeurt.

Het ‘Schetsboek’ onderging ook een lichte wijziging en

heet voortaan ‘Schetsboek-Teekenboek’. Nietalleen teke-

Meerdere excursieverslagen werden dit jaar ingestuurd:

‘Verslag van de WTK.G excursie naar de Kaloot op 4 april

2006’, ‘WTKG-paasexcursie 2006 of O nee hè, niet nóg

een Campanile! ’, ‘Paasexcursie 2006 in de Champagne’ en

‘Incidenten in Egem’, een excursieverslag met een ‘Extra

aanhangsel van het schattige nijntje’.

Ook privé-excursies vondenhun weerslag in ons blad, met

‘Een strandtocht Oostkapelle Bree-zand’, en ‘Een zoek-

tocht naar fossielen in de kleigroeve van Kruibeke’ (oor-

spronkelijk als WTKG-excursie gepland), ‘Oproep: Mui-

zenkiezen gezocht’, ‘Aalter, bezoek aan een oude beken-

de’ en-wat verder weg- ‘Een excursie naar Wadi Hitan, het

dal der walvissen: oerwalvissen inEgypte’ en ‘Bermtoerist

bij Bonares (Spanje)’.
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ningen van eigen ledenkunnen nu daaringeplaatst worden,

maarook die van ‘antieke’tekenaars. Deze twee typen zijn

te herkennen aan hun speciale icoontjes.

De ooit gestarte rubriek ‘Nieuwtjes van de ondergrond’

kwam, doorgebrek aan kopij, niet terug in 2006.

Ook in 2006 werd van deadvertentierubriek ‘Aangeboden’

in alle nummers gebruik gemaakt.

Het aantal pagina’s bedroeg dit jaar 94.

Kopijmap

Net als vorig jaar bleek de kopijmap na het derde nummer

geheel leeg, maar na een emailoproep kwam er toch nog

genoegkopij voor twee nummers.

Diversen

In het najaar kwam een nieuwlay-outprogramma beschik-

baar voor deredactie. Het decembernummerwerd danook

met het nieuwe programma vormgegeven. Ook werd er in

verband met het zwaardereprogramma flink wat extra ge-

heugen in de computer geplaatst.

Vanafhet decembernummer worden er van Afzettingen

twee digitale versies gemaakt: één in grijswaarden en één

in kleur, de laatste versie i.v.m. de eventuele digitale ver-

strekking via de website in de toekomst.

Hetvervoer van de drukker naar het ‘redactielokaal’wordt

nog steeds verzorgd door Ruud Wiggers. Ook hij wordt

daarvoor namens de WTKG zeer bedankt.

Tot slot

Natuurlijk wil ik ditjaar opnieuw alle auteurs hartelijk dan-

ken voor hun inzet!

AdrieKerkhofC redacteurAfzettingen


