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 Bijeenkomsten 2017

11 november - ‘Groote’ fossiele vissendag,  Boxtel
Deze determinatiedag voor fos siele visresten uit 
het Tertiair en Kwartair van de Benelux wordt 
gehouden in het Oertijd museum De Groene Poort, 
Bosscheweg 80 te Boxtel.
Er worden lezingen gehouden en ook is er een de-
terminatieteam dat de gehele dag aanwezig is, dus 
neem uw vondsten mee! Het programma ontving u 
reeds via e-mail en zo niet dan vindt u het hier los 
bijgevoegd. Zie ook het speciale webadres voor deze 
bijeenkomst: www.wtkg.org/events.html

 Excursiedata 2017
ExcursiE KruibEKE, ArgEx groEvE 
15 oktober 2017 (zondag) - Excursie Kruibeke 3

 Mutaties ledenlijst
Nieuwe leden
Bulteel, Tim: Stokhoekstraat 14, 9140 Elversele, 
 België, 488408002, tim.bulteel@gmail.com
Raes, Stefanie: Nijverheidslaan 142, 9250 Waasmunster, 

België, 0478566242, stefanieken04@hotmail.com
Van Hoeylandt, Ann: Stokhoekstraat 14, 9140 Elversele, 

België, 052464380, ann.vanhoeylandt@skynet.be

Adres- en e-mailwijzigingen
Dekker, Aard: Oasestraat 79, 1448 NR Purmerend 

(was Koewijzend 12-b, 1695 CG Blokker)
Geest, Anne van der: annageest1920@gmail.com

 (was annavandergeest@kpnplanet.nl)

Overleden
Maatman, Frans (voormalig penningmeester, oud-lid)

In Memoriam Frans Maatman
Martin C. Cadée 1

Enkele weken geleden ontving ik het bericht dat  Mr. F.P.I 
(Frans) Maatman is overleden op 18 juli 2017 in de leeftijd 
van 97 jaar. 
Frans was sinds 1971 lid van de WTKG en is dat tot en 
met 2016 gebleven. De laatste jaren was Frans niet meer 
actief, maar hij is wel degelijk een actief lid geweest. Hij 
was vaak aanwezig op vergaderingen en heeft ook aan een 
aantal werkkampen en excursies deelgenomen. 
Frans was in het leven journalist, waardoor hij ook wel-
eens op plekken kwam waar je gewoonlijk niet komt. Zo 
vertelde hij uitgebreid over zijn bezoek aan het kolenfront 
in één van de toen nog geopende mijnen. 
Frans was een gezellig persoon om mee te hebben op ex-
cursie, wel altijd gekleed als heer, maar toch niet bang om 
vuile handen te maken, zoals op bijgaande foto waar hij 
assisteert bij een Edelman boring. 

Ook in het verslag van de activiteiten in Belgisch Limburg 
dat in Afzettingen volume 28 nummer 2 staat, is te zien dat 
Frans actief is bij het handboren tijdens een werkkamp. 
Ik kan me niet herinneren Frans ooit in een slecht humeur 
te hebben meegemaakt. 
Behalve met geologische activiteiten heeft Frans zich ook 
verdienstelijk voor de WTKG gemaakt door van augustus 
1981 tot februari 1984 als tweede penningmeester en daar-
na tot maart 1996 als penningmeester te fungeren. Dit is nog 
na te gaan in de financiële verslagen die in Afzettingen zijn 
gepubliceerd. Frans heeft geen geologische publicaties voor 
onze tijdschriften geschreven.
Ik wens de nabestaanden van Frans sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

1Martin C. Cadée, Klimroos 35, 2317 GD Leiden.


