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Verslag van de geologisch secretaris over 1989

Algemeen.

Excursies 1989.

Buiten het hoofdschema om werd op 28 januari een ééndagsexcursie gehouden
naar de type-lokaliteit van het Bavelien te Bavel, e.e.a. onder leiding
van Dr.C.Kasse/Amsterdam.

Deelname: vijf leden, waaronder namens het bestuur Dhr.L.van der Valk. Een

uitvoerig excursieverslag is te vinden in Afzettingen Nr. 4 van november

1989.

Bovendien werd op 23 april onder auspiciën van Cor Karnekamp een ééndags-
excursie georganiseerd naar een spuitterrein in de Flevopolder, waar eer-

der genoemde een Eemien-fauna had aangetroffen.

De Paasexcursie van 24 t/m 27 maart bood een uitstekende gelegenheid nader

inzicht te krijgen in het Eoceen van Vlaanderen. Aansluitend op een door

hem tijdens de voorjaarsvergadering gehouden lezing werd de excursie geleid
door Dr.E.Steurbaut/Gent. Voor deze excursie hadden zich op grond van een

convocatie 23 leden (al of niet met "aanhang") aangemeld. De geologisch
secretaris kon door familie omstandigheden niet deelnemen. Namens het be-

stuur namen deel L. van der Valk en (1 dag) A.W.Janssen.

De Pinksterexcursie werd niet, zoals eerder aangekondigd, naar Brabant ge-

houden. In plaats daarvan werd van 13 t/m 15 mei een bezoek gebracht aan

een terrein in Rheinberg/W.Dld. Hier kon naar hartelust gezocht en verza-

meld worden in goed toegankelijk opgebracht materiaal, afkomstig uit een

naast dit terrein gelegen nieuwe mijnschacht. Het ging hierbij om de "Gra-

fenberger Sande", die een zeer gevarieerde Boven-Oligoceen (Chattien)-
fauna opleverden. Daar de geologisch secretaris zelf tijdens Pinksteren

in het buitenland vertoefde, werd door hem een vóór-excursie samen met

Anton Janse gehouden, en deze laatste verklaarde zich bereid de excursie

te begeleiden.
Een uitvoerige convocatie met aanmeldingsformulier werd begin april via

A.W.Janssen aan alle leden verzonden, waarop zich in totaal rond 30 leden

aanmelden.

Tenslotte.

Het geologisch secretariaat heeft vanaf najaar 1989 te kampen met ziekte

van ondergetekende; als gevolg hiervan zoekt het bestuur naar oplossingen

om - via inschakeling van anderen - een soepel verlopende excursieplanning
voor 1990 te garanderen.

Ostercappeln, 9 februari 1990

Jaap van der Voort.

In de oorspronkelijke planning van het excursie-schema 1989 waren voor Pa-

sen en Pinksteren excursies naar het Eoceen van Vlaanderen en het Tigliën
van Brabant opgenomen. Via rondvraag tijdens de ledenvergadering eind 1988

en begin 1989 bleek, dat er voor een in vast WTKG-verband georganiseerde
zomerexcursie geen

meerderheid te vinden was;* gezien de in de afgelopen
jaren sterk toegenomen mobiliteit en vooral ook bij de vakantieplanning

grotere individualiteit - en het gaat hierbij toch voor de meeste leden

gelijktijdig om de jaarlijkse gezinsvakantie! - dient wederom de vraag ge-

steld te worden of zomerexcursies in de toekomst nog haalbaar zijn. Een

najaarsexcursie was niet concreet gepland.


