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Excursienieuws

Extra zeefacties in Boxtel (zand uit Mill)

Strand van Rockanje - suppleties

Op het strand van Rockanje is de eerste suppletieronde

klaar. Er is opgehoogd met holoceenzandzonder fossie-

lenofinteressantrecent materiaal.Mogelijk datdetweede

suppletieronde, laterditjaar, eenbeter resultaat geeft. Er

wordt voorlopig geenexcursie georganiseerd. Ukunt zich

bijAnton Janse(acjanse@hetnet.nl) opgeven enkrijgt be-

richt zodra de omstandigheden gunstig zijn.

’s Gravesande - suppleties

Op het strand bij Monster en ’s Gravenzande is even-

eens gesuppleerd. Hier is leuk recent en fossiel (o.a.

Eemien) materiaal te verzamelen.Als u interesse heeft

danwordt bij voldoendebelangstelling een excursie ge-

organiseerd. U kunt zich voor deze excursie opgeven

bij Henk Mulder (hjmulder@kabelfoon.nl) en krijgt

dan tijdig bericht.

2 april - 5 april - Westelijk deelBekken van Parijs

De paasexcursie gaat naar het westelijk deel van het

Bekken van Parijs. Er wordt gekampeerd op camping

Campix in St. Leu d’Esserent. Voor meer informatie

kunt uterecht bij StefMermuys (stefinermuys@hve.nl).

16april - 18 april - Sternberg, Duitsland

Het Gesellschaft für Geschiebekunde organiseert van

vrijdag 16 tot en met zondag 18 april een lezingen-

en excursieweekend in Stemberg, Mecklenburg-Vor-

pommern.

Typelocatie voor het Stemberger Gestein, glaciaal

verplaatst Laat-Oligoceen. Dit materiaal en oudere

zwerfsteenvondsten worden behandeld en doorken-

ners toegelicht.

Een greep uit de inleiders: Ronald Janssen, tertiaire

mollusken en geologie; Thomas Reinecke, haaien-en

roggenfauna en Kristiaan Hoedemakersbehandelt de

otolieten. Geïnteresseerdenkunnen hun licht opsteken

via www.geschiebekunde.de. Aanmelden bij Detlef

Uebersohn, e-mail detlef.uebersohn@t-online.de.

Spuitterreinen Almere - Eemien

Het is nog steeds mogelijk om een leuke Eemien fauna

te verzamelen op de spuitterreinen aan de Kievitsweg

in Almere. U kunt deze locatie op eigen gelegenheid

bezoeken. Een geschikt moment is na een periode van

droog weer. Zie ook het verslag in Afzettingen 29 (4).

Excursies Werkgroep Geologie en TRG

Leden van de Werkgroep Geologie en de Tertiary Re-

search Group (TRG) kunnen deelnemenaan WTKG

excursies en andersom. Voor informatieover hun ex-

cursies en bijeenkomsten: www.werkgroepgeologie

en www.trg.org.

StefMermuysf, tel. 010-521 47 71, e-mail:

stefmermuys@live. nl

Anton Janse, e-mail: acjanse@hetnet.nl

Vorig jaar november zijn een aantal zeefacties gehou-

den bij het Oertijdmuseum in Boxtel. Er is een flinke

hoeveelheid fossielhoudend zand uit Mill naar Boxtel

getransporteerd. Inmaart en april volgen nog een aantal

zeefacties in Boxtel. Deze datazijn weersafhankelijk en

wordenper e-maübekend gemaakt aan de deelnemers

van de vorige zeefacties.U kunt zichhiervoor nog steeds

opgeven(stefinermuys@live.nl).


