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Verslag van de geologisch secretaris over 1987.

De Pinksterexcursie naar Herzeele en Sangatte in NW-Frankrijk van 6-8 juni

werd wat organisatie en uitvoering in handen gelegd van de heren A.W.Burger

en T.Meijer. Ik wil niet nalaten hen te danken voor hun inzet en medewerking,

hetgeen o.a. het huren van een busje inhield zodat een aantal belangstel-
lenden zonder eigen vervoermiddel toch konden deelnemen. Het verslag van

deze excursie, door M.C.Cadée, staat in dit nummer van Afzettingen.

De zomerexcursie voerde ons naar een gebied in Bretagne dat werkelijk voor

velen nieuw materiaal opleverde. Een bijzonder woord van dank aan Arie Jans-

sen is zéker op z;n plaats, aangezien hij in hoge mate tot het slagen van

deze excursie met woord en daad heeft bijgedragen. Het aantal deelnemers

bedroeg 31 inclusief familieleden, ofwel 14 actief verzamelende leden.

Zeker gezien het feit dat enkele unieke ontsluitingen konden worden bezocht

is het jammer dat relatief weinig leden van deze excursie-mogelijkheid ge-

bruik hebben gemaakt.
Voor een uitvoerig excursieverslag kan verwezen worden naar het artikel

van A.W.Janssen in Afzettingen nr. 4/87 van november.

Los van het geplande excursieschema werd o.l.v. Anton Janse op 12 december

nog een ééndaagse excursie naar de Maasvlakte georganiseerd, die zich in

een goede belangstelling mochr verheugen.

Het excursie-programma voor 1988 is vastgelegd in Afzettingen Nr. 4 van

november 1987, en zal ons naar Denemarken (Pasen), Curfs in Zuid-Limburg

(pinksteren), de Aquitaine (zomervakantie) en, als "jubileum-snoepje-van-

het-jaar", naar Miste voeren. Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de be-

langstelling voor dit programma werd bij het november-nummer (verschijnings-
datum eind december) een vrijblijvend vragenformulier gevoegd. Tot op heden

is de belangstelling voor de Paasexcursie gering te noemen (6 personen);
voor Pinksteren hebben zich 10 a 12 mensen aangeroeid, voor de Aquitaine

8 leden, en - hetgeen niet verbazingwekkend is - voor Miste 30 leden.

In deze aantallen zal zeker nog wijziging c.q. aanvulling komen tijdens de

algemene ledenvergadering op 23 januari.
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Jaap van der Voort.

Begin maart 1987 nam ondergetekende de functie van geologisch secretaris

officieel over van dhr. Anton Janse, die zich de voorafgaande vier jaren

voortreffelijk van zijn taak had gekweten.

De oorspronkelijk naar Zuid-Engeland geplande Paasexcursie moest helaas we-

gens een totaal gebrek aan belangstelling (nul aanmeldingen!) worden afge-
last. Als alternatief werd een excursie georganiseerd naar één van ouds

bekende en één nieuwe, tijdelijke ontsluiting van midden-miocene ouderdom in

duitsland. Een uitgebreid verslag van deze Paasexcursie naar Nordlohne en

Twistringen, gehouden van 17 - 20 april 1987 is te lezen in Afzettingen

mei 1987. De belangstelling was redelijk groot te noemen; in totaal waren

er 23 deelnemers, waaronder óók enkele leden uit Duitsland, Belgie en zelfs

twee uit Engeland. Wat het verzamelde materiaal èn het weer betreft mag

deze excursie zeker als geslaagd worden beschouwd!


