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Bestuur en nuttige informatie       
 

Voorzitter:  

Gerhard Zevenbergen  

Spanderswoudstraat 3  

1024 KX Amsterdam  

E-mail: ga.zevenbergen3@hetnet.nl  

tel. 020-6365128  

 

Secretaris: 

Marjoleine Brouwer 

Eastonstraat 52 

1068 JA Amsterdam 

E-mail: geakringamstelland@gmail.com  

tel. 020-6108479

Penningmeester:  

Vera Klippel  

Geerdinkhof 46  

1103 PR Amsterdam                               

 

 

E-mail: veraklippel@tiscali.nl  

tel. 020-6901640  

 

 

Bestuursleden:  

Erwin Donkers 

Eendrachtlaan 61                                                  

3621 DE Breukelen 

E-mail: erwin.donkers@planet.nl  

Tel. 0346-216782 

 

Lies Grol 

Saffierstraat 242 

1074 GZ Amsterdam  

E-mail: Liesgrol@hetnet.nl 

Tel. 020-6719102 

 

     

 

Redactie: 

Heleen van Rootselaar 

Email: hvanrootselaar@hotmail.com 

 

Excursie-commissie:                                    

Erwin Donkers 

Vera Klippel 

Lies Grol 

 

Website: www.gea-geologie.nl

 

Donatie Lidmaatschap Stichting GEA €30,- + Kringbijdrage: Leden incl. gezinsleden €18,- in 

één totaalbedrag van €48,- per jaar (2017) over te maken aan:  

Rek.nr NL75INGB0005595182 t.a.v. Penningmeester van Kring Amstelland v.d. St. Gea.  

 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd 

met nog eens 12 maanden. Lidmaatschap gaat in op 1-1 van het lopende jaar. Opzegging dient schriftelijk te 

geschieden, minimaal 1 maand voor het einde van het lopende jaar.  

 

Kringavonden: 

Wanneer:                                             Als regel 1e dinsdag van de maand, aanvang 20.00 uur  

Waar:                                                    Ontmoetingscentrum “De Meent - zaal 1“  

                                                               Orion 3, 1188 AM, Amstelveen tel. 020-6438015  

 

Determinatie-avonden:  

Wanneer:                                             Als regel de 3e woensdag van de maand om 19:45 uur.  

Waar:                                                    Bankrasflora, Jeanne d’Arclaan 8, 1383 BA Amstelveen.  

                                                               €20,- per seizoen, (sept. -mei) te voldoen per sept.  

 

Leesmap:  

Informatie:                                           €16,- per jaar, te voldoen vóór 1 jan. Drie bladen per  

                                                               keer. Info Henk Koolmoes of de voorzitter. Ruilen vanaf        

                                                               19.30 uur op de Kringavond. 
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Van de Voorzitter 
 

Beste mensen, 
 

Om iedereen te kunnen bereiken is het nodig dat wij over actuele e-mail adressen beschikken. Heb je 

een nieuw e-mail adres, geef dat dan direct door aan Vera (veraklippel@tiscali.nl). Je blijft dan tijdig 

en goed op de hoogte. Daarnaast kun je altijd op onze site via www.geologie.nu ook alles opzoeken. 

Kijk daar eens wat je er zoal kunt vinden. 

 

De nieuwe redactie van de Amstellander heeft helaas nu al een verandering ondergaan. Ilse heeft om 

persoonlijke redenen haar medewerking gestaakt. Dit nummer is nu alleen door Heleen geredigeerd. 

Fijn dat zij die verantwoordelijkheid heeft genomen. Het zal duidelijk zijn dat dit niet permanent kan. 

 

Om dit blad divers en interessant te houden, is inbreng (kopij) van ieder kringlid belangrijk.  De  

vulling kan en mag niet alleen van de redactie komen. Schroom niet en schrijf eens een stukje. 

 

Terugkijkend op de afgelopen maanden hebben wij weer kunnen genieten van boeiende lezingen. 

Welke mij goed zijn bijgebleven zijn die van Eric Mulder, ‘hoe de slang zijn pootjes verloor’, in het 

historisch perspectief incl. een levende slang ter illustratie. Jelle Reumer, stadspaleontologie wat je 

lopend door een stad zoal kunt zien en Piet van Kalmthout over kwik en –mineralen. De lezing werd 

toegelicht met toepassingen van kwik in allerlei (ook oude) instrumenten en voorwerpen welke hij 

had meegenomen. 

Erwin, je hebt het ook dit maal weer knap voor elkaar gekregen. 

 

Ons lid Ed van der Kerff deed ons een voorstel en dat heeft hij daarna verder uitgewerkt Het 

resultaat is een nieuwe wervende 3 klaps kleurenfolder. Wij hopen dat hiermee bezoekers van de 

GEA beurs enthousiast voor onze kring kunnen worden gemaakt. Aan de folder zal het niet liggen. 

 

Op de eerder genoemde site is ook een pagina “(ver)NIEUW(d) op deze site”. Hierop is een nieuwe 

rubriek geïntroduceerd, “(ver)kopen of ruilen”. Je hebt nu de mogelijkheid om apparatuur 

(mikroskoop, verlichting?), hulpmiddelen (moker, beitel?) e.d., in het kader van onze hobby, aan te 

bieden of te vragen wie kan mij ’hieraan’ helpen. Uiteraard is ruilen ook een optie. Mogelijk ontstaat 

er dan een win-winsituatie. Heb je een vraag of aanbod geef dit dan voor plaatsing op aan onze 

secretaris Marjoleine.  

 

De grote excursie naar Hessen, het Lahl-Dill gebied, was zeker weer geslaagd. Redelijk tot goed weer 

en dat gold ook voor de vondsten. De grote uitschieter was de trilobiet die Vera bij Haigaer vond. Een 

bezoek aan het Mineralogische Museum van de universiteit Marburg was het bekijken meer dan 

waard. Voor mij behoort dit museum tot de top-5 van Duitsland. Ook de stad zelf was de moeite 

waard, comfortabel met een lift 8 etages omhoog naar de Altstad. In de de Besuchersbergwerk 

annex museum Stahlberg gingen wij ondergronds en konden zien hoe hier sinds 1313 ijzererts werd 

gewonnen. Ook ditmaal was het bezoek aan de groeve Hohenlimburg-Hagen een prima keuze. Er zijn 

mooie calcieten en malachieten gevonden. 

 

De najaarsexcursie naar Munsterland had met wisselvallig weer te maken. Diverse deelnemers 

arriveerden al op vrijdag, waarbij sommigen elkaar ontmoetten in het Zandsteenmuseum in Bad 

Bentheim. Dit is een interessante omgeving op geologisch gebied en daardoor mogelijk een doel voor 

een volgende excursie. Vooral de zaterdag was een natte boel. Helaas konden we de eerste groeve 

niet in vanwege onvoldoende personeel om het hek te openen. Als alternatief voor de vroegkomers 

werd toen groeve Wehrendorf aangedaan. Helaas bij de volgende groeve (te Lengerich),  bleven wij 

maar wachten en wachten. Uiteindelijk bleek onze gids ons vergeten te zijn. 

 

 

 

z.o.z. vervolg 
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Overigens zijn hiervoor uitgebreide excuses door de eigenaar gemaakt. Als pleister op de wonde 

ontvingen wij een fraai boek over het Teutoburger Wald welke onder de deelnemers werd verloot. 

De excursiecommissie improviseerde en we bekeken de dinosporen bij Barkhausen. Zondag in 

Piesberg was het weer goed en werden mooie planten fossielen gevonden. 

Elders lees je nog enkele reisverslagen.  

 

Wij zijn, wegens de verschijningsdatum van dit nummer, er al vroeg bij. Het bestuur wenst u nu 

alvast een goed en vooral gezond 2018 en tot ziens op 9 (negen) januari.  
 

Gerhard Zevenbergen 

 

 

Van de Penningmeester 
 
 

Dit bericht is eerder per email verstuurd, maar nog eens ter herinnering hier in de Amstellander: 

 

Vanuit het hoofdbestuur van de Stichting Geologische Activiteiten is het bericht binnen gekomen dat 

de donatie voor 2018 niet verhoogd zal worden. 

  

Ook wij als bestuur van kring Amstelland hebben besloten om geen verhoging in te voeren.  

Wij hebben gelukkig het afgelopen jaar toch nog diverse nieuwe kringleden mogen verwelkomen, en 

andere aanpassingen gedaan, waardoor onze onkosten enigszins dekkend zijn. 

  

Ik verzoek u dan ook het totale bedrag ad € 48,00  (landelijke donatie ad € 30,00  plus kring 

Amstelland ad € 18,00) vòòr 31 december 2017 over te maken op  girorekening: 

  

NL75INGB0005595182 

t.n.v. penningmeester van Kring Amstelland v.d. St.Gea 

o.v.v. donatie 2018 

 

  

Voor eventuele opzeggingen zie kringreglement. 

  

Bijdrage voor de leesmap blijft € 16,00, deze graag contact betalen op de kringavond. 

 

Bijdrage aan kringavond bezoek blijft € 1,50 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze voorzitter vrij naar censor Cato (234-149 v.Chr.): 

 

Verder ben ik van mening dat ”als u nog een nieuw 

kringlid weet ……” 
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Excursie Lahn-Dill 
 

Van onze nieuwe leden Mario en Pieter de Paauw ontvingen we de volgende impressie van hun 

eerste voorjaarsexcursie met onze kring: 

 

“Een methodische verzamelaar van mineralen of fossielen ben ik niet. Een strandmens ook niet. Van 

verveling ging ik veertig jaar geleden op het strand bij Cadzand haaientanden zoeken. En die vond ik 

tot mijn verbazing ook vrij makkelijk. Later op vakanties nam ik altijd wel een steen mee als souvenir. 

Uit Noorwegen een klomp graniet, vuursteen uit Frederiksoord, ammonieten uit Sigmaringen, een 

kogelronde steen uit een beekje in het Zwarte Woud, zomaar een steen uit het meest zuidwestelijke 

puntje van Portugal, uit Lanzarote een kruimel olivijn in een lavablokje. 

  

 

Misschien zitten er wel stenen in onze genen. Dit voorjaar vroeg mijn zoon Pieter: " Zeg pap, ik ben 

lid geworden van een geologenclub en we gaan op excursie in de buurt van Marburg. Zin om mee te 

gaan?" Ja, gericht zoeken naar kleurrijke mineralen met exotische namen zoals ik zag in de 

excursiemap, dat leek me wel wat. Redelijk blanco qua kennis en geologische vaardigheden, maar 

met bergschoenen, een veiligheidsbril, -vest en -helm een moker plus beitel ging ik op stap. 

 

 

          
 

 

 

Ik heb veel geleerd in korte tijd. In het bijzonder dat de mensen van GEA Amstelland vriendelijk en 

ontspannen gezelschap zijn, die echt veel van hun hobby weten en graag hun kennis delen. Maar die 

naast de geologie ook andere interesses hebben, zoals een goede maaltijd. 

Verder heb ik geleerd hoe hilarisch het is om met grote mensen onder de wortels van naaldbomen 

met een schepje te wroeten naar pyromorphite. Gelukkig was het mooi droog weer, anders waren 

we als modderzwijntjes uit het bos van Gummersbach gekomen. 
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Een ander leermoment: als je kan kiezen, ga naar een actieve groeve waar ze vers een stukje berg 

voor je hebben opgeblazen. Waar mooie calcietbrokken letterlijk voor het oprapen liggen. Veel beter 

dan de afgelikte boterhammen van zoekplaatsen die men " Halde" noemt. Maar ik begrijp dat het 

steeds meer moeite kost om goedkeuring te krijgen om actieve groeves te bezoeken. De wetgeving 

waarbij de eigenaar van een groeve altijd verantwoordelijk blijft voor zijn gasten is beslist geen 

stimulans voor de gastvrijheid. 

  

Ik vraag me trouwens af of groeves  geologen inschakelen om hun kwaliteit als vindplaats te 

bewaken of te vergroten. Kan ze best goede p.r. opleveren of meer inkomsten door meer bezoekers. 

Toch?” 

 

  

Mario de Paauw 

  



 

5 

Excursie omgeving Osnabrück. Weekend 30.09 en 01.10.2017 

 
Dit najaar had onze Kring Amstelland een excursie gepland naar de omgeving van Osnabrück. In de 

planning stond het bezoek aan drie groeves en het bezichtigen van dinosaurussporen. Het ‘Golden 

Team’ van de organisatie had dus veel werk verzet om een mooi programma samen te stellen. Hier 

het verslag, het was me een weekend wel!  

 

Al één week van te voren kwam het bericht uit Duitsland dat onze eerste groeve te Lienen niet kon 

doorgaan omdat er te weinig personeel was om ons in de groeve toe te laten i.v.m. ziekte. Erwin en 

Vera hebben alle zeilen bij moeten zetten voor een alternatief…  

 

Vrijdag 29 september 

Op vrijdag 29 sept. waren Vera en Marga al vroeg op stap om de alternatieve groeve te gaan 

bekijken. Het werd groeve Wehrendorf bij Bad Essen. Die vrijdag arriveerden in het hotel Marjoleine, 

Lies, Jeanne en Ed. Vera en Marga kwamen er ook bij en ’s avonds hebben we een heerlijke stevige 

Duitse kost genuttigd in het restaurant van het hotel. Om 21.30 uur kwamen Pieter, zijn vriendin 

Liesbeth en z’n vader Mario ook aan in het propere hotel ‘Hubertus’ te Westerhausen, de rest van de 

groep kwam de dag erna. Het was vrijdag lekker warm, 22º C en zonnig… maar dat gaat veranderen!  

 

Zaterdag 30 september 

Zaterdagochtend begon grauw, donkere wolken pakten samen boven de heuvels, de temperatuur 

was lekker, regen dreigde. Om 9.30 uur stipt vertrokken drie auto’s. Wat volgde was een mooie rit 

door het ‘Natur und Geopark Terra Vita’. Een omgeving met veel vakwerkhuizen en heuvels. In de 

Wehrendorf groeve, waar we aankwamen, kan men verscheidene mineralen in kiesel geoden 

(Septari) en dolomiet gangen vinden in het Dogger Tinschiefer (‘Jura Dogger’ is een verouderde naam 

heet nu ‘Midden Jura’  ± 174-163 ma ). Ook fossielen kun je aantreffen maar dan met name 

Belemnieten. We hebben veel knollen stuk geslagen, helaas zat er weinig interessants tussen. Wel 

werden er slechts wat belemniet stukjes gevonden. Vera had wat voorbeelden bij zich van haar 

eerder bezoek: belemniet fragmenten die hol waren met kwarts/calciet kristalletjes. De bodem was 

zacht, zwart en modderig en dan gaat het ook nog (zachtjes) regenen…het werd nu een heerlijke 

vieze prut om in te scharrelen…  
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Om 13.00u hadden we afgesproken op de parkeerplaats van de volgende lokatie: groeve Dyckerhoff 

te Lengerich. Het was ongeveer een uur rijden omdat we iets moesten omrijden i.v.m. 

wegwerkzaamheden. Daar arriveerden ook de andere leden: Erwin, Marjo, Dick, Wim en Mia en Ger 

uit Amersfoort. We prepareerden ons allemaal op het bezoek, bergschoenen aan, regenkleding en 

veilgheidshesjes aantrekken, helmen op, piesen in de bosjes en gelijk maar even lunchen. En eventjes 

wachten op de gids…De regen was gelukkig gestopt. De zon probeerde door de wolken heen te 

breken en de regenkleding kon weer uit. We wachten dus op de gids… en nóg even wachten op de 

gids …’Bruder Heinrich’ zou ons erin laten en info verstrekken over de groeve. Maar ‘Bruder Heinrich’ 

kwam niet opdagen. Erwin heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd contact te leggen met de 

leiding. Wel wist men later Erwin telefonisch te vertellen dat er een medewerker in de groeve was en 

die zou er over ein Viertelstunde wel zijn. Hij kwam niet. Nadat we enige malen draadloos aan het 

lijntje werden gehouden werd er crisis beraad gepleegd tussen Erwin, Lies en Vera. De gids en de 

medewerker in de groeve lagen vast ergens laveloos zich in te drinken voor het Oktoberfest. Er werd 

besloten om nu maar naar Barkhausen te rijden om de dinosaurussporen te bezichtigen, dat stond 

eigenlijk gepland voor zondag. Na ruim twee uur ongewenste parkeerplaats toerisme van 15 leden 

reden we even later onder donkere wolken en in de stromende regen naar de dino sporen.  

 

 
 
 
Onderweg sprong een hert vlak voor de auto van Erwin, hij raakte hem nèt niet. Een tweede wist met 

gestrekte voorpoten en opstuivende aarde krachtig te remmen en keerde ras het bos weer in. Bijna 

reerug kunnen eten in het hotel… Na weer een uur rijden kwamen we rond 16.00 uur aan. Allen in 

regenkleding gestoken of met paraplu liepen we naar de plek waar ongeveer 150 miljoen jaar eerder 

dino’s ons voor waren geweest. Alleen zal het destijds warmer en zonniger geweest zijn want 

Duitsland lag toen op de evenaar te zonnebaden. De sporen werden beschermd door een 

overkapping, een zegen bij regen. Er waren diverse sporen zichtbaar van Sauropoda (vierbenige 

plantenetende sauriërs) en Theropoda (twee benige vleesetende sauriërs). Erg indrukwekkend hoe 

groot en nog mooi de afdrukken zijn. De sporen hadden een doorsnee van 27 tot 63 cm. Ze zijn in 

1921 ontdekt door geoloog Walther Klüpfel. Ook in 1983 zijn er nog sporen ontdekt, er zijn er 

waarschijnlijk nog meer…Hierna vertrokken we naar ons Hotel ‘Hubertus'. We kregen allen die avond 

een borreltje van de GEA om onze teleurstellingen te verdrinken. Een sympathiek gebaar. Ook het 

diner (van wildpannetje tot schnitzel) in een apart voor ons ingericht zaaltje, was weer prima.  
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Zondag 1 oktober 

De zondag begon nog wat somber en mistig maar de wolken waren het luieren op de heuveltoppen 

beu en trokken weg naar hogere sferen om vervolgens geheel te verdwijnen. De rit naar onze 

volgende bestemming, de Piesberg bij Osnabrück, was prachtig met tussen de mistflarden door mooi 

zonlicht op de pastel kleurige heuvels. Bij aankomst lag de enorme groeve te baden onder een strak 

blauwe hemel. De wanden van de groeve lieten een prachtige gelaagdheid zien van kolenlagen met 

kwartsietische zandsteen. Handen wrijvend daalden we af in de krochten van de groeve. 
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Erwin herkende de toegang van de groeve nauwelijks nog, zoveel was er sinds zijn laatste bezoek, 

twee jaar geleden, veranderd. We zochten een mooie ‘etage’ uit halverwege het dorado van de 

mineralen en fossielen. We maakten kwartier en begonnen strijdlustig met onze geologen hamers en 

beitels de eerste gelaagde carboon platen in tweeën te hakken. Weldra regende het geen water 

maar fossiele bladeren. Elke steen had wel iets met stukjes varen (b.v. Neuropteris), blad (b.v. 

Cordaites) of  

paardenstaart (b.v. Calamites).  

 

 
 
De fossielen afdrukken waren bedekt met Gümbeliet waardoor ze in de zon prachtig glansden. De 

groeve leverde vroeger antraciet, een hoogwaardige steenkool dat bij verbranding weinig rook of 

roet afgaf. Het wordt nu nog gevonden als hoogglanzend zwart materiaal. De groeve bestaat voor 

een groot deel uit zandsteen. Door diagenese (binnen de geologie elke chemische, fysische of 

biologische verandering die een sediment ondergaat nadat het afgezet is) is het zandsteen zeer hard 

geworden. Men kan er leuke mineralen in kleine holtes aantreffen zoals Pyriet, Chalcopyriet, Kwarts, 

Gips, etc. Erwin was afgedaald naar een lager gedeelte in de groeve waar hij deze mineralen aantrof. 
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Er waren op twee plekken mooie stukken gevonden met grote varens. In één zo’n plaat, die ik doormidden 

sloeg, openbaarden zich een prachtige varen (Neuropteris van 9 x 20 cm) die na ongeveer 300 miljoen jaar het 

zonlicht weer aanschouwde. Zo had ik het negatief èn het positief. Echt een wouw moment!  

 
 

 
 
 
Verder hebben gelukkig de meesten wel iets moois van zijn of haar gading gevonden. Rond 14.30 

uur, moe gestreden en bezweet, gaven we ons over en beëindigden we de excursie. We vertrokken 

met onze buit naar de auto’s, nu wel bergopwaarts met extra gewicht, dus wel even uitzoeken wat 

wel en wat niet mee ging…  

 

Bij de auto’s namen we afscheid van elkaar en konden we terug kijken op een mooie en ook gezellige 

excursie ondanks de teleurstellende zaterdag. Jammer voor Vera die zoveel werk had gemaakt van 

de excursie map, het hele programma liep anders.  

 

Heel veel dank aan de excursie commissie (Erwin, Lies en Vera) die voortreffelijk de organisatie op 

zich hadden genomen! 

 

 

Ed van der Kerff 
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Wat gebeurt er in 2018? 

 

 

 

Noteer vast in uw agenda. De kringavonden in 2018 zijn: 

(let op) 9 januari,  6 februari,  6 maart,  3 april, 1 mei,  4 september,  2 oktober,  6 november en de 

jaarlijkse feestavond  11 december.  Zie hiernaast voor het eerste semester programma. 

 

 

De Werkgroep determineren komt in 2018 bijeen op: 

17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 

19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december    

 

 
 
 
Inhoud 

Colofon……………………………………….. binnenkaft  

Van de Voorzitter………………………… pag.1 

Van de Penningmeester………………. pag.2 

Excursie Lahn-Dill………………………… pag.3 

Excursie Osnabrück……………………… pag.5 

Wat gebeurt er in 2018………………… pag.10 

Kringavonden eerste helft 2018…… pag.11 

Nieuwe folder GEA-Amstelland……. pag.12 
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Kringavonden: Voorjaar 2018 

 

 

9 januari: Ed Pieters – Zoeken, vinden, zagen en verzamelen van Thundereggs.  

!!!! LET OP, dit is de 2
e
 dinsdag in januari !!!! 

 

Ed Pieters startte in 1969 met het verzamelen van mineralen en zoekt sedert 1980 thundereggs 

(agaten) in Europa en sinds 2006 jaarlijks in de USA. 

In de USA heeft hij verschillende nieuwe vindplaatsen ontdekt, waaronder bijvoorbeeld ‘Eddy Bed’ dat 

naar hem vernoemd is. Hij is ook al vele jaren standhouder op onder andere GEA beurzen. 

 

Tijdens zijn presentatie vertelt hij over thundereggs en zijn reizen, e.e.a. voorzien van spectaculaire 

foto’s. Ook neemt hij een aantal voorbeelden uit zijn verzameling mee om ‘live’ te laten zien. Nóg 

mooier dan op een foto. Neem gerust ook uw mooiste thundereggs mee om te bespreken. 

Diegenen, die een voorproefje willen hebben,  kunnen zich al oriënteren op: www.mineralcollecting.eu 

Op de avond zelf bestaat de mogelijkheid thundereggs aan te schaffen. 

 

 

6 februari: Hans Sanders - Kleur of geen kleur, de relatie tussen geologie en archeologie. 

 

Vanavond een mooie lezing van onze GEA voorzitter over de raakvlakken tussen geologie en 

archeologie. Dit naar aanleiding van een tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden 

waaraan de GEA ook een bijdrage heeft geleverd. Een avond over mijnbouw in de oudheid, de 

oorsprong en toepassing van pigmenten en veel meer…… 

 

 

6 maart: Alex Tomassen – Het reinigen van mineralen met huis-tuin- en keukenmiddelen.                           

                                                        (interactieve avond / workshop) 

 

U ziet het goed staan…..een interactieve avond waarbij ook uw inbreng wordt verwacht. Na een 

inleidend praatje gaan we aan de slag. Alle apparatuur en reinigingsmiddelen die nodig zijn, zijn 

aanwezig. Denk hierbij aan ultrasoonreinigen en bepaalde (lichte) zuren. 

 

Laten we afspreken allemaal een aantal te reinigen mineralen mee te nemen. En dan met name 

voorbeelden waarbij water en een kwastje niet effectief zijn. 

 

 

3 april: Hans Steur – De wereld tijdens de Jura. 

 

Een mooie lezing van over de flora en fauna tijdens de Jura periode. Hans Steur isgeen onbekende 

voor ons en met lezingen over Carboonfossielen, Charles Darwin en als laatste over fossiel ongedierte.  

 

 

1 mei: Piet Rosenhart – Geologische verschijnselen in Zuidelijk Afrika. 

 

Een reisverslag door Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe met geologische inslag. Piet Rosenhart 

hebben we  de afgelopen twintig jaar leren kennen van de vele geanimeerde reisvertellingen,  

waaronder Centraal Azië, Venezuela, Mongolië en de Kaukasus. 
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Zie hier een impressie van onze nieuwe GEA Amstellandfolder! 


