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Bergen NH, 4 Dec 2018
Geachte Ereleden, Penningdragers en Leden van de Leidse Geologische Vereniging (LGV),
Betreft: Dies 2019 en Voorjaarsexcursie 2019

1. LGV Diës 2019
Het Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse Diës Natalis, die voor de
LGV zal plaatsvinden op zaterdag 9 Maart 2019 in het Golden Tulip Hotel aan de Schipholweg
3 te Leiden (schuin tegenover het station). Als u met de auto komt dan kunt u via het hotel
voor € 7,50 nabij parkeren. Om praktische redenen valt de datum iets later dan gebruikelijk.
Het programma is als volgt:

DE ONDERWERELD
10.00
10.50
11.00

Ontvangst met koffie en inschrijving
Opening door Praeses Drs. Nout den Boer
Lezing door Dr. Eldert Advokaat (Univ Utrecht):

Atlas van de Onderwereld: restanten van verdwenen platen
in de mantel
11.45

Lezing door Bram Vaes MSc (Univ Utrecht):

Plaatreconstructies van de Ring of Fire: op zoek naar
verdwenen platen
Lunch in het Golden Tulip hotel
14.00

Lezing door Suzanna van de Lagemaat MSc (Univ Waikato, Hamilton, NZ):

Kinematische reconstructie en mantel tomografie van de
Zuidwest Pacific onthult slab dragging van de TongaKermadec slab
14.45

Inleiding door Dr. Leo Minnigh en Drs. Arthur van Vliet (beiden LGV):

Voorjaarsexcursie naar Bilbao en omstreken

15.15
16.00
17.15
18.30

Theepauze
LGV Algemene Leden Vergadering (ALV)
De stukken worden kort voor ALV rondgestuurd.
Borrel aan de bar van het Golden Tulip Hotel
Diner in het Golden Tulip Hotel

De kosten van de Diës lezingendag inclusief lunch en borrel, bedragen € 28 p.p. Aansluitend
volgt een diner waarvoor u van harte bent uitgenodigd. De kosten daarvan bedragen € 37 p.p.
Voor de gehele dag dus € 65 p.p. Uw partner is uiteraard van harte welkom. In geval dit is voor
borrel en diner, dan kost dat € 37 extra. U wordt verzocht z.s.m. en op uiterlijk 15 Februari
2019 per e-mail op te geven bij de Abactis a.i. of u deelneemt. Uw betaling graag op of voor
15 Februari overmaken op rekening NL68 ABNA 0566420457 van de LGV o.v.v. Diës 2019.
Gelieve via e-mail bij de Abactis a.i. opgeven of u komt voor (1) de Dies t/m de borrel, of (2)
de Dies incl. Diner, en (3) met of zonder partner. Laat ook weten of u dieetwensen heeft waar
rekening mee gehouden moet worden.

2. LGV Voorjaarsexcursie 2019
Het Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse LGV Voorjaarsexcursie die
zal gaan naar Bilbao (Noord Spanje) en omgeving en zal plaatsvinden van maandag 6 Mei t/m
vrijdag 10 Mei 2019. Tijdens de Diës wordt de excursie toegelicht en kunt u zich alsnog
opgeven voor deelname. Echter, het verdient nadrukkelijk de voorkeur om u in een zo vroeg
mogelijk stadium op te geven en zelf uw vlucht te boeken.
Nadere gegevens zijn als volgt:

GEOLOGIE VAN BILBAO
EN OMGEVING
De excursie wordt geleid door de expert van dit gebied Dr. Aitor Payros Agirre (Univ Bilbao).
We verzamelen op maandag 6 Mei in de namiddag in het Ibis hotel van Bilbao zodat we
gezamenlijk kunnen dineren. Gedurende de excursie blijven we in dit hotel. De volgende drie
dagen (dinsdag – donderdag) zijn we op stap, waarbij zowel geologie (vooral stratigrafie) als
cultuur (b.v. bezoek aan Guernica) aan bod zullen komen. De vrijdag is gereserveerd om zelf
de stad te verkennen en/of het beroemde Guggenheim Museum te bezoeken.
De gesuggereerde vliegtijden met KLM zijn maandag 6 Mei vertrek uit Amsterdam Schiphol
om 14.20 uur, de terugvlucht op vrijdag 10 Mei vertrekt om 17.10 uur uit Bilbao. De heen- en
terugreis kan zelf worden georganiseerd en is voor eigen rekening.
Verblijf:
Hotel Ibis Bilbao Centro,
Calle Gral. Concha, 28,
48010 Bilbao, Vizcaya.
In geval u per auto komt: Parkeren bij het hotel kost €10,- per dag
Voorlopig Programma:
Maandag 6 Mei:
Dinsdag 7 Mei:

Verzamelen in de bar van het hotel om 18.00 uur. Gezamenlijk diner.
Onder-Krijt platform carbonaten en helling afzettingen gerelateerd aan
de opening van de Golf van Biskaye. Bezoek aan Guernica.
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Woensdag 8 Mei:
Donderdag 9 Mei:

Vrijdag 10 Mei:

Geopark bij Zumaia, Getaria. Boven-Krijt en Cenozoische pelagische
sedimenten en turbidieten afgezet tijdens het Pyreneeën orogeen.
Quintana Entrepeñas. Oligoceen-Mioceen terrestrial afzettingen
(palustrine systemen en alluvial fans), gaccumuleerd in een
intramontaan piggy-back basin tijdens late fases van de Pyreneën
orogenese. Middeleeuws kasteel Frias
Eigen invulling, zoals bijv. het Guggenheim Museum .

De diners zullen gezamenlijk in nabijgelegen restaurants plaatsvinden. Er is (nog) geen apart
partnerprogramma, organisatie daarvan hangt af van aantal deelname. Volgens Dr Agirre is
het Modemuseum in Getaria een bezoek waard: dit geldt ook voor het Middeleeuwse Kasteel
van Frias waar rondleidingen gegeven worden. De kosten van deze uitstapjes zijn niet in de
excursieprijs opgenomen.
De excursieprijs is €510 p.p,, incl. hotel, de maaltijden, gids en touringcar. De vlucht naar
Bilbao is niet in de prijs inbegrepen en dient u zelf te reserveren. Deze prijs is op basis van
gebruik van een tweepersoonskamer. In geval u een éénpersoonskamer gebruikt wordt dit
€670.
Graag z.s.m. opgeven en uiterlijk vóór 15 Maart 2019 bij de Abactis a.i. U bent geregistreerd
voor deelname zodra wij uw betaling hebben ontvangen op rekening NL68 ABNA 0566420457
van de LGV o.v.v. Bilbao 2019.
Met vriendelijke groet,
Bert Schuchmann
LGV Abactis a.i.
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