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1t

Ag€nda

7e rn&rnatio.rle Colt€rentre over gesteert€dlulr t. I,uik. Irjor!.tre btt het
aocletariaat vd d.ze collE!6Dtre, c/o l{l'a, Rue .lu cn6.! 20o, B-40o0 htt
Bersi6 (zie p. 9 ed Nrewlbrief Da2l3).
.n xrrrtlrr€ Georosl€. x.l.!.t.x.urs
v.b lll.t€ zal
}ltlerarosische en P.tioloats.ne liri,c: irlddagbrJ..hkoo!t tn bet I.t.rn.tto!.l
{r:6ning€n, Voordra.bten €n rondl.tdtrg,
IatuurhlstoriE.b Mu.e!6 ilal6tricht, stichtlng oEA en naderlandse Georostsche
ve.e.isinc: G.oro8le-w€€k€nd 1n varkenburs zuld-Ltrburs, leziDsen, {olkrhopt
(zle pa8rn. 10 va deze Nie!*.b!l.r),
volLgrcep lertt.l!€
oeorogl., nrJ..rBv.lg.d€rina vaD t,1.x,6. let
at6che verenisins.

conf. or P.trcl€u oeorogy
Iorth sea hcrudlng the
!.r s..a, I!t. c/o The .th.rrsd. Co!r!e56 centre, ?.O. Bot
a20oo, 25Oa EA De! fi..a (21€ p. 5 yan ntew.bll€t Ba2lir)
lo. Re€f Studies. ale.d. biie..ko.rt ir Kasteer "Ord-Po€lg€.3t"
t. Leiden, Thera: "Ilt.ldleclprlnary 3tudr6 t! co!.I leel .eseu.hn(rr. p. 9
vaa Niewsbrier 1942/3).
Ilten.

Stulllng|- rgap. verschiining.d.tum
r9a2-? 1A auguetus r€sD. 3 ..pt.!b€r
1932-3 15 r.pteDbei .esp. r oktob.t
1942-9 20 oktobor !esD. 5 nov€lb€r

Koninll

Jk

NcderlanJ. Ceulo8Fch \4ijrhr-skJnorr

SecrerJrianr Po\rbus l57.2lx{l
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