V E R S L A G

MIDWINTERBIJEENKOMST
T E

A M E R S F O O R T
door A.G. Koenderink
Onze midwinterbijeenkomst op 9 januari kon door a l l e r l e i omstandigheden niet zoals gebruikelijk i n de kerstvakantie plaats
vinden. Vandaar de latere datum.
Wij kwamen ditmaal byeen in "de Oude tram" op het Stationsplein
te Amersfoort.Deze plaats l i g t voor de meeste deelnemers w&t gunstiger dan het zaaltje van "Flehite" in de binnenstad.
Om half elf begon het aardig te lopen en kon men onder het
genot van een kop koffie kennismaken met elkaar en rondkijken. Er
was een expositie van materiaal door de leden verzameld, er waren
de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek, door de heer van Driel
werden een aantal sterk vergrote tekeningen van foraminiferen
vervaardigd en tenslotte twee stands van de firma van der Meer
uit Kampen en Nautilus uit Deventer.
Om elf uur kon de leider van de dag een 50 t a l aanwezigen welkom heten, vele oude maar ook nieuwe gezichten. Veel deelnemers
van de Luxemburg-excursie waren aanwezig. De dag werd geopend
met de dia s van Luxemburg door de heer Wijdooge, gevolgd door de
heer Heinhuis. Ieder genoot opnieuw van deze bijzonder geslaagde
excursie en verlangde reeds naar de yolgende (Eiffelexcursie vermoedelijk van 14-21 augustus 1965)* Hierna vertoonde de heer
Bosch ons zijn collectie dia's van de door hem verzamelde t e r t i aire molusken uit Nederlandse groeven. Hoofdzakelijk Kuiperberg
en "de V l i j t . " ) Een buitengewoon mooie serie. Van een tot twee
uur volgde de lunch. Daarna vergastte de heer Houtman ons op een
van zijn bijzonder geslaagde causeriën. Deze keer over Z-uid-Limburg, Moresnet en Eben-Emael, tot slot een fraaie reeks over
de Hümmling. Alle l o f voor deze bijzonder mooie causerie en d i a ' s .
In de daarop volgende pauze een verloting waarbij enkele fraaie
stukken in andere handen kwamen, dank aan de gevers.
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Direct na de pauze vertoonde de heer Tromp zijn twee Sauerland
films vooral de eerste trof ons bijzonder, we zagen de heer van
der Lijn nog op zijn laatste excursie. (De heer Tromp heeft deze
film ter beschikking van het Hoofdbestuur gesteld,afdelingen kunnen deze film tegen portokosten verkrijgbaar.(8mm projector nodi^
aanvragen b i j de Bibliothecaris)•
De van der Lijnfilm geeft beelden van Sauerland 1962,de andere
van Sauerland 19^3«
Deze bijzondere dag werd afgesloten met een zeer mooie causerie met dia's over Japan gehouden door de heer Wijdooge. Het was
bijzonder mooi. Om ongeveer half zes sloot de voorzitter deze
buitengewoon geslaagde bijeenkomst die onze kas ook weer een flink
batig saldo van ruim ƒ 160,— opleverde. Er is gebleken dat deze
bijeenkomst zeker in een behoefte voorziet. Voor een volgend jaar
willen we ook nog een goed georganiseerde ruilbeurs organiseren.
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