
  

  

    Kringnieuws  maart 2020 

In dit nummer onder andere: 
 
 
* Bericht van de voorzitter 
 
* Bericht van de penningmeester 
 

* Geologisch weekend Kring Fryslân 2020 “een zwerfsteengoed weekend” 

* De voorjaarsexcursie is volgeboekt….. op 9 en 10 mei a.s 

* Kindermiddagen 

* Overzicht van mineralen en fossielen beurzen 
 
* Lezingen overzicht Kring Frylân voor het seizoen 2019-2020 
 

 
Bericht van de voorzitter   

 

Beste clubgenoten, 
 
Wat gaat de tijd toch snel. Alweer een nieuwsbrief in de maak. Er is veel gebeurd in het 
afgelopen half jaar. We hebben weer een aantal interessante lezingen gehad, met name die 
van  Jan Smit viel in de smaak. Wij zijn nu op de hoogte van het meeste wat er bekend is over 
de overgang van het Krijt naar het Tertiair. Een bevlogen onderzoeker, verteller en hij had  
prachtig beeldmateriaal. 
In November hebben we een bezoek gebracht aan het vernieuwde Naturalis. In de bus met 
24 personen. Een supergezellige dag. Onze chauffeur nam wel een heel bijzondere route 
door Leiden en dan waren de verkeersdrempels niet altijd even handig. Hero werd 
gelanceerd, gelukkig bleek de schade aan zijn knie beperkt. Het museum zelf bleek een 
teleurstelling. Het heeft miljoenen gekost, maar iedereen van ons was teleurgesteld over het 



weinige wat tentoongesteld was en vooral over de gebrekkige informatievoorziening. Zeker 
geen verbetering. Jammer.  
Ook het geologisch weekend behoort weer tot het verleden. Velen van u hebben zich weer 
erg ingespannen om de tentoonstelling tot een succes te maken. Want dat was het. Dank 
daarvoor. Het aantal bezoekers was een stuk kleiner dan vorig jaar. Zwerfstenen spreken nou 
eenmaal minder tot de verbeelding dan een mosasaurus. Zo’n weekend is niet mogelijk 
zonder de hulp van de medewerkers van het natuurmuseum. Ook zij hebben fantastisch werk 
verricht. Hulde! Financieel zijn we er goed uitgesprongen.  
Het volgende project is alweer aanstaande. De voorjaarsexcursie. Ditmaal bezoeken we een 
paar groeves in het Sauerland. Het programma is inmiddels bij ieder bekend en er hebben 
zich al ongeveer 20 personen opgegeven. Dat de sfeer weer goed zal zijn weet ik zeker. 
Hopelijk wordt er rijkelijk gevonden. 
 
Het bestuur is weer voltallig. Daar ben ik blij om. Laure is als penningmeester toegetreden en 
ze laat zich van haar beste kant zien. 
 
Nog een positief bericht. We hebben 5 nieuwe leden!  Dat kunnen we goed gebruiken, want 

zoals iedereen weet kromp het ledenaantal. Welkom allemaal: Miranka Leistra, Jan 

Burghoorn, Fam. Leemhuis, Fam. Postma (Femke) en Fam Maat - Pel. (Claudia en Britt de 

Haan) 

Rest mij nog iedereen veel plezier te wensen bij de komende lezingen en ik wens u ook alvast 
( ik weet het, het duurt nog lang) een goede zomer. 
 
Tot het volgende bericht en groet, 
Harm Wieringa. 

 

Van de penningmeester. 

Inmiddels hebben we als bestuur Jan van der Velde “uitgezwaaid” als penningmeester en 

heb ik het stokje overgenomen. Alles was keurig verzorgd en ik kon meteen aan de gang met 

de jaarlijkse donaties. Iedereen heeft vlot betaald (heel fijn, waarvoor dank). We hebben 

financieel gezien een gezonde club. De jaarcijfers van 2019 zijn ingeleverd bij het landelijk 

bestuur en ook het Geologisch weekend in januari hebben we met een “break even” 

afgesloten. Natuurlijk dank aan een ieder die zich belangeloos heeft ingezet voor dit 

weekend, onbetaalbaar al die vrijwilligers! 

Met vriendelijke groet, Laure Spriensma 
 

Geologisch weekend 2020 een zwerfsteengoed weekend.. 

Het Geologisch Weekend 2020 was,  zoals vanouds,  weer 

een groot succes. Ca 600 bezoekers over twee dagen. 



Heerlijk druk en toch voldoende aandacht voor alle bezoekers. 

Het thema dit jaar: de zwerfstenen in Friesland. Het Museum had een prachtig decor 

gebouwd met daarop de kaart van Scandinavië, lange linten maakten een verbinding tussen 

de zwerfstenen in het atrium met de plaats van herkomst in Scandinavië.  De eerste reizigers 

uit lang vervlogen tijden. 

Het weekend werd geopend door de kunstenaar Bart Eysink Smeet.  Hij bracht als 

kunstproject een zwerfsteen met heimwee terug naar Finland. De steen kwam 200.000 jaar 

geleden in de IJstijd vanuit Scandinavië naar het Drentse Borger. 

Een bijzonder vondst werd nog ingebracht door de kleinzoon van ons kringlid Henk 

Nieuwenhuis. Deze bracht een groot bot fragment mee, een onderkaak van een jonge 

Mammoet, gevonden op de Maasvlakte. Volgens opa heeft kleinzoon zijn geologische 

genen… Lambert van Es, van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, determineerde binnen 

10 seconden deze fantastische vondst. 

Hieronder een foto impressie van dit weekend. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De voorjaarsexcursie is volgeboekt …..op 9 en 10 mei as. 

Beste mensen, 

Er hebben zich 21 mensen opgegeven voor de 

voorjaarsexcursie in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 

http://www.geologiefriesland.nl/de-voorjaarsexcursie-is-volgeboekt.html


mei.  Een mooie groep, we zijn compleet.  Het belooft een goed weekend te worden met 

een mooi programma. 

Zaterdag 9 mei 

10 – 10:30 uur  aankomst (op eigen gelegenheid)  bij Kalkwerke Otto Breckweg, in  Rheine.   

De fossielenvondsten waren hier een aantal jaren wat minder, maar de laatste tijd kan hier 

weer mooi materiaal (met wat geluk natuurlijk!) worden gevonden, zoals (grote) 

ammonieten, zee-egels, bivalven en brachiopoden (uit het Cenomaan/Krijt). 

Vanaf 10.30 uur heerlijk zoeken tot ca 16.00 uur….. neem voldoende eten en drinken mee. 

En vergeet natuurlijk niet de rest van alle materialen (helm, veiligheidshesje, bril, 

handschoenen en stevige schoenen en veiligheids verplichtingen) 

18:30  Gezamenlijk Diner in Hagen  We overnachten in Hagen.  

Zondag 10 mei 

10:00  uur, we worden om 10:00 verwacht bij Geotouring (exacte plaats 

nader te bepalen) voor een zoekdag in de Hohenlimburger  Steinbruch.  

We zoeken minimaal 4 uren en kunnen dat uitbreiden tot maximaal 6 uur. En wie dan nog 

niet genoeg heeft gevonden…. 

Vanaf 16.00 uur keert iedereen weer richting huis. 

Een aantal leden slaapt in een gezellig hotel of in een tentje op 

de camping of in hun eigen campertje.   Mooi weer garantie….. 

tja, we hopen op een heerlijk zonnetje. 

Alle deelnemers krijgen nog persoonlijk bericht over de details van de excursie. 

Met vriendelijke groet, namens het GEA bestuur, Laure 

Spriensma 

 

Kindermiddag in het Natuurmuseum. 

De GEA kring Friesland organiseerde zondagmiddag 8 maart 

weer een goedbezochte kindermiddag in het Natuurmuseum. 

Het onderwerp was deze keer mineralen en dan specifiek over 

micromounts. 



Best een moeilijk onderwerp maar met Hendrik Zijlstra als docent kwam dit prima uit de 

verf!  Ook een aantal ouders van kinderen die de middag bijwoonden gaven aan er nog veel 

van te hebben opgestoken. Compliment dus voor de opzet van deze middag! 

Wil jij ook een keer meedoen? Geef je dan zo snel mogelijk op bij Hendrik Zijlstra via de mail. 

  zijlstrakroon@kpnplanet.nl  

De kosten voor deze middag zijn € 5, te voldoen aan het 

begin van de middag. 

 Kinderen en kleinkinderen van leden van de GEA zijn gratis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overzicht van mineralen en fossielen beurzen. 
 
Op www.mineralenbeurzen.nl kunt u alles vinden van alle beurzen in Nederland 
Tweede Paasdag (13 april) is er weer de traditionele Paasbeurs van Kristal te Groningen 
 
 

2017  

 

GEA Kring Fryslân lezingen seizoen 

2019-2020 

mailto:zijlstrakroon@kpnplanet.nl
http://www.mineralenbeurzen.nl/


De kringavonden worden in principe gehouden op de derde woensdag van de maand in  het 

Natuurmuseum te Leeuwarden.  

Onderstaand kunt u nog de data en de onderwerpen van de lezingen vinden.  

18 maart:  Serifos in Griekenland. Door Piet van Kalmthout 

15 april: Waarom het in de hel naar zwavel stinkt. Door Salomon Kroonenberg 

 

 

Raadpleeg ook onze website:   www.geologiefriesland.nl 
 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van onderstaande bestuursleden: 

  Voorzitter:               Harm Wieringa         (voorzitter@geologiefriesland.nl)  

  Penningmeester :   Laure Spriensma       (penningmeester@geologiefriesland.nl 

  Secretaris:              Anja Hofmeester      (secretaris@geologiefriesland.nl)  

 
 
 
 

Collectieve ongevallenverzekering GEA 

Wie is verzekerd? 

De kringleden en hun gezinsleden , hieronder worden verstaan echtgeno(o)t(e), 

geregistreerd partner en inwonende kinderen. 

Wanneer verzekerd? 

Tijdens activiteiten die onder toezicht van de stichting GEA worden verricht. Ook tijdens de 

reis naar en van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden is men verzekerd. 

Waarvoor verzekerd? 

€ 7.500 bij overlijden 

€ 15.000 (max) bij blijvende, volledige invaliditeit 
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Bestuurssamenstelling GEA Kring Fryslân              maart 2020 
 
Voorzitter :            Harm Wieringa                   voorzitter@geologiefriesland.nl    058-2887071 
Secretaris :            Anja Hofmeester                secretaris@geologiefriesland.nl 
Penningmeester:  Laure Spriensma                penningmeester@geologiefriesland.nl 
Algemeen lid:        Hendrik Zijlstra 
Algemeen lid:        Wiepkje Hagen 
 
Secretariaat:                Anja Hofmeester, Jan Flintermanlaan 14, 9269 VW Veenwouden. 
Ledenadministratie:   Harm Wieringa 
 
De kringavonden worden gehouden op de derde woensdag van de maand in het 
Natuurmuseum, Schoenmakersperk 2  te Leeuwarden. De deur is open om 19.30 uur. Het 
museum verzorgt de koffie en thee. De bijdrage per avond is € 1,00 en dan kunt u twee 
maal koffie of thee nemen. Uw bijdrage kunt u doneren in het potje wat op de balie in het 
atrium staat. Frisdrank is tegen betaling te verkrijgen uit de automaat. 
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