
U I T N O D I G I N G

23 april 2016 in kasteel Bouckenborgh
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de 
vereniging Palaeo Publishing & Library vzw, gekend 
van haar publikaties Palaeontos, wordt U uitgenodigd 
op een lezingendag rond het thema Mioceen. Deze dag 
gaat door in kasteel Bouckenborgh in het gelijknamige 
park (Bredabaan 555, B-2170 Merksem) op zaterdag 
23 april 2016 vanaf 10 uur in de grote zaal op de eerste 
verdieping. Toegang is gratis. 

Agenda:
- 10u. onthaal
-  10u30: mededelingen en aankondigingen
- 10u45-11u45: lezing door dr. Thomas Reinecke over de reuzenhaaien (genera 

Keasius en Cetorhinus) uit het Oligo-Mioceen van de Noordzee
- 11u45-12u15: korte presentaties 
- 12u15-13u30: lunchpauze
- 13u30-14u15: lezing door dhr. Noud Peters over het Neogeen van Mill/Langenboom
- 14u15-15u: lezing door dhr. Mark Bosselaers over Miocene walvissen van Antwerpen
- 15u-16u: korte presentaties 
- 16u.: afsluiten

Mocht U een korte presentatie van ongeveer 10-15 minuten (steeds in Powerpoint) 
willen geven, gelieve dan even een seintje te willen geven op palaeontos@skynet.be en 
de titel te willen doorgeven, zodat we Uw presentatie kunnen inplannen. Het onderwerp 
dient wel bij het dagthema aan te sluiten. 

Er zal ook gelegenheid zijn om Miocene fossielen (bvb. schelpen, haaientanden) 
door specialisten te laten determineren. Een binoculair zal aanwezig zijn. 

Contactgegevens: Palaeo Publishing & Library vzw, t.a.v. Kristiaan Hoedemakers,  
Minervastraat 23, B-2640 Mortsel, e-mail: palaeontos@skynet.be (www.palaeontos.be)
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Met de auto is het kasteel goed bereikbaar langs de snelweg Antwerpen-
Breda, via de uitrit Merksem en dan de Bredabaan op. Met het openbaar vervoer 
kan dit het beste vanuit Antwerpen. Wie met de trein komt, stapt in het Centraal 
Station af, gaat over het Astridplein naar metrostation Astrid en neemt daar tram 
3, die voor de oprijlaan naar het kasteel Bouckenbogrh op de Bredabaan stopt.

Hieronder vindt U een plannetje met de ligging van het kasteel in Merksem. 
Het is ten strengste verboden op het terrein van het kasteel zelf te parkeren, er is 
gratis parkeergelegenheid in de buurt. Verder mag U geen drank in de zaal zelf 
gebruiken, maar moet U deze in de cafetaria van het kasteel kopen. Deze regels 
worden ons door de uitbater van het kasteel, de stad Antwerpen, opgelegd. Mag 
ik erop rekenen, dat iedereen er zich aan zal houden?


