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Bericht van de voorzitter  

  

                                                                  Leeuwarden  22- 11- 2021 
 
Beste leden, 
 
Het is al weer een tijd geleden dat er een nieuwsbrief verscheen. Hoog tijd dus. 
Er is weer van alles gebeurd en er staat ook weer van alles op stapel. 
Allereerst, dat zal inmiddels via de mail wel bekend gemaakt zijn, gaat de lezing van december niet door. 
Corona treft iedereen, dus ook ons. Als het enigszins mogelijk is proberen we de januari lezing wel door te 
laten gaan, ook al omdat de meesten van ons dan wel een booster hebben kunnen halen. Er gaat dus 
helaas ook een streep door de kerstborrel. Jammer dat we het jaar niet feestelijk en gezellig kunnen 
afsluiten. 
In oktober hebben we een geweldig leuke en gezellige najaarsexcursie gehad. Zie elders in de nieuwsbrief 
een verslag hiervan. Inclusief enkele kinderen waren we met 16 personen. Het zou leuk zijn als er wat meer 
mensen mee zouden gaan met zo’n excursie. Het is niet alleen interessant, het bevordert ook het onderling 



contact. Je leert elkaar op een andere manier kennen. Ik begrijp dat een excursie van een hele dag voor een 
aantal van ons een opgave is. Het is echter ook mogelijk om een deel van de dag mee te maken. Dat is ook  
 
 
 
deze keer weer gebeurd. De wandeling kan geschrapt en gebruikt worden voor een rustpauze en ook het 
diner is vrije keuze. Zo kan ieder er zijn eigen dag van maken. Een idee voor de volgende keer? 
De kindermiddag in november was ook een groot succes. Deze keer ging het over ijstijden, als aanloop naar 
het volgend geologisch weekend en de daaropvolgende tentoonstelling ( zie later). 
Zelden heb ik zo’n enthousiaste groep kinderen gezien. Vol met indrukken, kennis en cadeautjes gingen ze 
zeer tevreden naar huis. Ook de ouders die erbij gebleven zijn, waren enthousiast en konden ook nog heel 
wat opsteken. We gaan door met die middagen. 
De eerste 2 lezingen zijn achter de rug. Ze werden druk bezocht, waren informatief en gezellig. Fijn 
iedereen weer te zien. 
Volgend jaar januari bestaat onze afdeling 50 jaar. Tevens wordt het dan het tiende geologisch weekend dat 
we in het natuurmuseum houden. Daar moet aandacht aan geschonken worden. 
Het is ons gelukt, uiteraard in samenwerking met het natuurmuseum, om de prachtige tentoonstelling 
“Doggerland “ naar Leeuwarden te halen. Deze tentoonstelling is te bezoeken geweest in het 
oudheidkundig museum in Leiden en geeft  een uitgebreide kijk op het leven in de Noordzee ten tijde van 
de laatste ijstijd. Zowel mens als dier komen aan bod. Het reizende gedeelte bestaat voornamelijk uit 
restanten van de menselijke aanwezigheid. Het dierlijke onderdeel komt in Leeuwarden uitgebreid aan bod 
door te lenen objecten uit verschillende musea van het land. Ook North Sea Fossils is bereid ons het een en 
ander uit te lenen. We zijn blij met zoveel medewerking. 
Het openingsweekend van de tentoonstelling is het weekend van 19 en 20 februari 2022. De 
tentoonstelling duurt tot begin september. Uiteraard kunnen weer veel van onze leden in dat eerste 
weekend een stand gebruiken om onze hobby aan ( hopelijk ) veel mensen te laten zien. 
We hebben er zin in en hopen op veel medewerking van zo veel mogelijk leden. Ondertussen hopen we 
gewoon door te kunnen gaan met de lezingen. Het programma verdient veel toehoorders. 
 
En oh ja…. Over leden gesproken. Bob Visser heeft opgezegd als lid. Maar tegelijkertijd hebben we er 
nieuwe leden bij: Roelof Hofma, Marcel en Vera Stein, Jetze Kalma en Hans Doesburg heten we van harte 
welkom. 
Velen van u weten vast al wel dat Reinder Visser is overleden. We verliezen in hem een actief en graag 
gezien lid. We wensen zijn nabestaanden sterkte met dit verlies. 
 
Rest mij nog om iedereen fijne feestdagen en een goed nieuwjaar te wensen. 
Hopelijk tot ziens in januari. 
Tot dan. 

Harm Wieringa.     



Van de penningmeester. 

Van de penningmeester….. 

Zakelijk gezien zijn we een prima gezonde club. Om dit zo te houden zullen we in januari 2022 weer de 

gebruikelijke donaties van jullie vragen. We hopen op een voorjaar met voldoende activiteiten maar dat 

hangt natuurlijk allemaal af van dat vervelende kleine beestje.  

 

Zondag 19 september jl. troffen ruim 25 leden elkaar in de “loods” bij Laure Spriensma en Sible de Roos. 

De steeds groter wordende hoeveelheid materiaal (mineralen en fossielen) van de GEA Kring Fryslân was 

aanleiding om dit op originele wijze uit te delen aan de leden. Er was een “spel” bedacht om op een andere 

manier jullie verzamelingen aan te vullen: een veiling met zogenoemde kavels. Een kavel is een term voor 

één of meer voorwerpen die als een geheel worden geveild en aan één koper worden verkocht. Zo waren 

er verschillende dozen (kavels) klaargezet met een mooie inhoud aan minderalen en fossielen. Voor ieder 

wat wils… 

.   

Iedereen ontving 100 euro van de penningmeester en mocht rondkijken om de mooiste kavels te noteren. 

Om 15:00 ging de veiling van start. Het was even wennen: er kwam namelijk ook wat strategie bij kijken. 

Maar gelukkig ging iedereen naar huis met een mooie kavel mineralen en/of fossielen. Het was erg 

gezellig. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er weer heel wat bijgepraat.  

Laure Spriensma 

p.s. de 100 euro was natuurlijk geen echt geld… 



Excursie Borculo en Needse Berg 

Zaterdag 16 oktober  

Met vier auto’s verzamelen we ons rond tien uur bij het Kristalmuseum in Borculo, waar we gastvrij 

worden ontvangen met koffie en een toelichting op het museum van Han Kamphuis, geoloog. In het 

museumcafé zijn we omringd door mijnlampen van allerlei landen en types.  

Na de koffie mogen we naar boven waar we na een systematische geologische en mineralogische inleiding 

in de eerste kasten door kunnen naar fossielen, mineralen, diamantbewerkingsgereedschap, een 

systematische verzameling, een afdeling met verhalen bij vondsten van mineralen en een afdeling 

fluorescentie. 

Het is niet de eerste keer dat ik er kom, maar er is na de eerste keer nog genoeg om deze keer weer een 

kleine twee uur geboeid door de afdelingen te dwalen. Van de holenbeer naar de regionale vitrines. Alles 

mooi uitgestald en goed belicht. 

Ieder krijgt nog de kans om onder in het museum nog inkopen te doen en in het museumcafé nog even 

een broodje te eten.  

Op naar de Needse Berg, waar de plaatselijke afdeling van de IVN met drie man/vrouw sterk op ons staat 

te wachten en ons kriskras over de berg leidt om ons de geologische historie en afgravingen uit te leggen. 

Een zwammetje en een plantje her en der verhoogt de feestvreugde op deze mooie rustige herfstdag. De 

stuwwal heeft een bijzondere, complexe samenstelling met pleistocene en tertiaire lagen die op 

verschillende manieren te benutten waren. 

         

                                                                                        Hoogte meten 

 



 

De Needse Berg is een overreden stuwwal, wat wil zeggen dat de stuwwal in een vroege fase van de Saale 

ijstijd is gevormd uit preglaciale zand- en kleiafzettingen van de Rijn. In het latere fase is het ijs er nog een 

keer als bulldozer overheen geschoven. Na de afgravingen van klei en zand voor de fabricage van 

dakpannen en stenen ziet de berg er meer als gatenkaas uit. We lopen langs steile randen en gaan soms de 

gaten in of zien meertjes in de laagste delen. Het enthousiasme is zo groot dat we veel te laat in Noordijk 

bij de “oale schole” aankomen. Daar is men door mij op het verkeerde been gezet. We hadden gedacht 

een korte en lange wandeling te maken, zodat de mensen van de korte wandeling veel eerder verwacht 

waren, maar de fitheid van de deelnemers leidde ertoe dat iedereen de lange wandeling maken. Gelukkig 

dat ons de late komst werd vergeven en we nog een gezellige bezoek aan dit leuke oudheidkundige 

museum in de oude school van het dorp kunnen brengen. 

     

We sluiten de dag af in restaurant “de olde molle” met een heerlijk diner à la carte en keren geheel 

tevreden huiswaarts. 

Hendrik 

 

Kindermiddag                                                                      Leeuwarden 4-12-2021 
 
Op zondag 7 november is er weer een kindermiddag gehouden in het natuurmuseum. 
Deze keer ging het, als voorbereiding op het komende geologisch weekend en de tentoonstelling,  over 
ijstijden. Hendrik Zijlstra en Laure Spriensma hadden zich terdege voorbereid en hebben 16 kinderen een 
hele leuke middag bezorgd. Ook deze keer mocht ik weer kijken of alles goed ging…..ahum…. En dat deed 
het. 



 
 

   
 

   



 
Hendrik deed de aftrap. Hij verzorgde het geologische gedeelte en legde alles uit over de verschillende 
ijstijden, de temperatuurswisselingen, droogvallende Noordzee/Waddenzee, gletsjers, stuwwallen etc. De 
aandacht was groot. 
Uiteraard was er weer een pauze met limonade, waarna Laure haar verhaal kon doen. 
Zij behandelde het dierenleven en liet aan de hand van mooie tekeningen zien welke dieren er o.a. geleefd 
hebben. Ook de restanten kwamen aan bod. Er was veel interesse in de meegebrachte fossiele botten. 
De bedoeling van zo’n kindermiddag is ook dat kinderen actief bezig zijn.  Zij konden een kijkdoos maken. 
Schoenendozen, watten, mos, lijm en knipplaatjes te over. Ik heb menig tongpuntje gezien. Gelukkig waren 
er ook een aantal ouders bij hun kinderen gebleven. Zij hielpen dapper mee en het werd een gezellige 
janboel. Uiteraard tijd te kort. Er was ook nog voor iedereen een minimammoet die in elkaar gezet moest 
worden. Die ging dan maar mee naar huis. 
Als laatste kreeg iedereen een fossiel teenkootje van een oerpaard mee. Ik had er toch genoeg. 
Al met al een zeer geslaagde middag.  We gaan zeker door met deze middagen. 
 
 
Harm Wieringa. 
 

Overzicht van mineralen en fossielen beurzen. 
 
Op www.mineralenbeurzen.nl kunt u alles vinden van alle beurzen in Nederland.     

 
Ivm corona gaan ook veel beurzen niet door. Dus van te voren even checken!!   
 
 
 
 

2017  

 

GEA Kring Fryslân lezingen seizoen 

2021-2022 

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 komende lezingen vinden.  

15 december  Deze lezing gaat ivm corona niet door!! 

19 Januari  Paul Hille   Ijstijden  

16 Februari  Salomon Kroonenberg Waarom de hel naar zwavel stinkt 

http://www.mineralenbeurzen.nl/


16 Maart  Herwig Pelckmans  Mineralen België  

20 April  Erik Mulder   Erik of het groot fossielenkabinet 

19 en 20 februari:  Geologisch weekend  Doggerland 

 

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 

 
 

http://www.geologiefriesland.nl/
mailto:voorzitter@geologiefriesland.nl
mailto:secretaris@geologiefriesland.nl


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. 
 

 

mailto:voorzitter@geologiefriesland.nl
mailto:secretaris@geologiefriesland.nl
mailto:penningmeester@geologiefriesland.nl


Namens het bestuur van de Kring Fryslân wensen wij iedereen veel leesplezier, goede feestdagen en 
een mooi begin van het nieuwe jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harm, Hendrik, Anja, Laure en Wiepkje 


