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Bericht van de voorzitter
Beste Gea enthousiasten,
Het geologisch weekend is weer achter de rug. Wat hebben veel mensen zich ingespannen om er een
succes van te maken. Dat is dan ook gelukt. We hebben ongeveer 1000 bezoekers gehad, waarvan
een zeer groot deel kinderen. Daar hadden we op gehoopt, er waren dan ook veel kinderactiviteiten
die druk bezocht werden. Iedereen heel erg bedankt voor de inzet. De data voor het volgende
weekend is al bekend. 18 en 19 januari 2020. Dat weekend zal in het teken van zwerfstenen staan.
Dit jaar hebben we er in die dagen zelfs een paar nieuwe leden bij gekregen en hebben 10 kinderen
zich opgegeven voor de komende kindermiddag.
Ja ,de kindermiddagen. Ook al zo’n succes. De laatste , over mineralen, was zelfs overtekend. We
hebben 5 kinderen teleur moeten stellen. De volgende gaat over stenen. Hendrik Zijlstra is, met hulp
van anderen al weer druk bezig om er een mooie middag van te maken. Datum: 24 maart. Bij het

verschijnen van deze nieuwsbrief is die middag al weer achter de rug. Ook nu weer in het
natuurmuseum. We mogen toch wel erg blij zijn met deze locatie die we gratis mogen gebruiken
voor onze lezingen, de kindermiddagen en het geologisch weekend. Niet alleen dat, maar ook de
hulp van de medewerkers wordt zeer op prijs gesteld. Het woord lezingen is gevallen. De volgende
en laatste van dit seizoen is niet op 24 , maar op 17 april. Het zal dan gaan over fotografie van
mineralen en fossielen. Zie elders in deze nieuwsbrief. Dan is er nog een activiteit in de maak. De
voorjaarsexcursie. We zijn er druk mee bezig. De excursie zal plaatsvinden in de omgeving van
Osnabrück in het weekend van 24, 25 en 26 mei. Verdere informatie zal per mail verstuurd worden
zodra een en ander vastligt.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld, heeft Jan van der Velde ons als penningmeester per 1
maart verlaten. Hij was al enige tijd demissionair, maar wilde er nu echt een punt achter zetten.
Helaas stopt hij ook met al zijn activiteiten rond de jaarlijkse beurzen. Zowel het
penningmeesterschap als zijn andere activiteiten heeft hij met enthousiasme gedaan en dat was te
merken. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. JAN BEDANKT !!! .
Gelukkig hebben we zicht op een nieuwe penningmeester vanaf januari volgend jaar. Tot die tijd zal
ik de functie waarnemen. Eigenlijk een onwenselijke situatie.
Ik hoop velen van u op de komende lezing en bij de voorjaarsexcursie te zien. En het duurt nog even,
maar het voorjaar komt eraan.
Harm Wieringa.

* Najaarsexcursie
Het geologisch museum Hofland is het enige museum in het Gooi
dat aandacht schenkt aan de geologische en archeologische
geschiedenis.
Op zondag 14 oktober 2018 brachten we met een aantal
enthousiaste GEA leden een bezoek aan dit museum.
Na de hartelijke ontvangst volgde een bezoek aan het museum waarbij je per geologische periode
vitrinekasten kon bekijken die prachtig ingericht waren. De diorama’s en fossielen gaven per periode
een indruk van het leven op aarde.
Ieder kon op zijn gemak door het museum dwalen. Een museum dat zeker een bezoek waard is!
Na een genoten lunch buiten in het zonnetje zijn we onder begeleiding van een gids de hei opgegaan.
Hier kregen we nog meer uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het Gooi.

Geologisch weekend Kring Fryslân 12 en 13 januari 2019.
Het Geologisch weekend in januari had deze keer als thema fossielen.
De komst van een grote mosasaurus was natuurlijk een blikvanger van
jewelste! Deze had een prominente plaats in het atrium.
Hierom heen speelden de kinderactiviteiten zich af, en waren er diverse
tafels voor de kringleden.
Met een goede 1000 bezoekers genoot de GEA weer voldoende
belangstelling en leverde het zowaar een paar nieuwe leden op!

*Meerdaagse voorjaars excursie van 24 t/m 26 mei.
We gaan voor deze excursie de grens over, en wel naar Duitsland.
De excursie start op vrijdag 24 mei met een bezoek aan Natur- und Geopark Terra.vita bij
Osnabrück.
Zaterdagmorgen zoeken we in de groeve Beckum naar mineralen en fossielen en
zaterdagmiddag in groeve Lengerich, waar fossielen te vinden zijn
Zondag bezoeken we de carboongroeve Piesberg
En we hopen natuurlijk op mooi zoekweer en nog mooiere vondsten!

* Kindermiddagen
Inmiddels zijn er ook het afgelopen jaar weer een tweetal kindermiddagen geweest. We
proberen dit steeds in het najaar en het voorjaar te organiseren.
Deze middagen worden goed bezocht met gemiddeld een 20 tal bezoekertjes.
Dit voorjaar was het thema: Stenen en hun ontstaanswijze. Best een moeilijk onderwerp zo
bleek. Immers wat is een steen eigenlijk en waar bestaat deze uit?
U ziet op de foto’s “jong geleerd is oud gedaan”.

Overzicht van mineralen en fossielen beurzen waar ook onze kring bij
betrokken is:
22 april is de Gea Fryslân weer present op de Paasbeurs van Kristal in Groningen.
29 juni ziet u uw Kring in Buitenpost bij het Ijstijdenmuseum en
4 augustus zijn we aanwezig in Borger op de Oertijdmarkt.
Alle drie genoemde beurzen cq markten zijn zeker een bezoekje waard!
Op www.mineralenbeurzen.nl kunt u alles vinden van alle beurzen in Nederland
Op 11 mei is er op het voormalig eiland Schokland een Scandinavië markt. Ook geologie
komt hier aan bod.apr
2017

GEA Kring Fryslân lezingen seizoen
2019-2020
De kringavonden worden in principe gehouden op de derde woensdag van de maand in het
Natuurmuseum te Leeuwarden. We kunnen u alvast de data doorgeven.

Onderstaand kunt u de data van de lezingen vinden. Het bestuur zal weer proberen zoveel
mogelijk afwisseling in de onderwerpen te brengen zodat er voor ieders smaak iets bij zit.

In januari 2020 is er geen lezing maar organiseren we weer ons geologisch
weekend.
De data voor volgend jaar zijn: 18 september,
18 december

19 februari

16 oktober

20 november

18 maart

15 april

Zodra de thema’s en de sprekers bekend zijn hoort u dit van ons.
Raadpleeg ook onze website:

www.geologiefriesland.nl

Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van onderstaande bestuursleden:
 Voorzitter:

Harm Wieringa

(voorzitter@geologiefriesland.nl)

 Penningmeester : Harm Wieringa (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

Bestuurssamenstelling GEA Kring Fryslân
Voorzitter :
Harm Wieringa
Secretaris :
Anja Hofmeester
Penningmeester: Harm Wieringa
Algemeen lid:
Hendrik Zijlstra
Algemeen lid:
Wiepkje Hagen
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voorzitter@geologiefriesland.nl 058-2887071
secretaris@geologiefriesland.nl
penningmeester@geologiefriesland.nl

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.

