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Verslag van de geologisch secretaris

In totaal namen meer dan 120 personen deel aan de diverse evenementen in het

afgelopen jaar. Naast vreugde over de grote belangstelling levert dit ook de

zorg op of alles en iedereen in goede banen geleid kan worden. Daarom is beslo-

ten voor de excursies van 1985 voor alle deelnemers een verzekering af te

sluiten om excursieleiding en bestuur te vrijwaren van eventuele schade-

aanspraken, voor wat dan ook. Voor diegenen die zich de bijna-ramp in Kallo op

de tweede Pinksterdag 1983 herinneren hoeft dit verder geen betoog. De kosten

van deze verzekering gaan ongeveer fl. 1,50 per persoon per dag bedragen.

Voor 1985 staan op het programma: het Eoceen in de streek rond Reims, een aantal

korte excursies in Zuid-Limburg voor, na en in samenhang met de op 17 mei in

Maastricht te houden vergadering, de Aquitaine, boorexcursie in belgisch Brabant

en Limburg, Kaartblad Alkmaar-West.

Zo ziet U, weer een redelijk gevarieerd programma.

Nog een opmerking in mineur naar aanleiding van de oproep iets te melden over

ideeen en ervaringen: ik ontving slechts twee reacties, waarvoor mijn hartelijke
dank! Deze zijn afkomstig van de heren H.C.J. Bosch en J.P. Niesen. Om in de

toekomst een veelzijdig programma te kunnen blijven bieden zou ik willen

variëren op de afgezaagde kreet:

denk mee met het bestuur van de W.T.K.6.

Alle tips en suggesties zijn welkom bij ondergetekende.

Anton Jansei, geologisch secretaris

Het afgelopen jaar geeft een positief beeld voor wat betreft het excursie-beleid

zoals door het bestuur gevoerd. Een aantal succesvolle en leerzame excursies

naar het Loirebekken, Neeltje Jans, omgeving DUsseldorf, geleid door Joseph

Boscheinen, Tienen (boorweekend) en Winterswijk bood de gelegenheid om Kwartair

en Tertiair uitvoerig te aanschouwen en bemonsteren.

De meeste excursies werden door mooi tot redelijk goed weer geteisterd, vooral

Pasen blonk hierbij uit. Helaas viel het boorweekend in het water. Dit was

temeer jammer aangezien de booruitrusting volledig gemoderniseerd was en hier

optimaal zijn diensten had kunnen bewijzen. Positieve resultaten leverde alleen

het bezoek aan een groeve in Lubbeek bij Leueven op. Daar kon een interessant

Rupelien profiel worden bemonsterd, hetgeen fraai aansloot bij de resultaten

genoemd in enkele recente publikaties op dat gebied.


