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Beste GEA en Maaswaarden leden,
Een terugblik op een geslaagde Paleo-Time NL dag in Ede,
is meer dan waard. Met interessante lezingen door diverse
gastsprekers zaten o.a. Johan Grootveld en ik (Sandra van
Dam) de hele middag gekluisterd in onze stoel van pakweg
13.00 tot 17.15 uur. Vooral de enthousiaste lezing van Remie
Bakker (foto boven) viel op. We zijn beiden lid van de
Paleobiologische kring en dat bevalt ons prima.
Op zondag 15 april staat een een-daagse excursie gepland
naar de groeve van Spaubeek (Limburg) onder leiding van
Lei Nelissen. Met dank aan Marcel mag ‘ons Rotterdamse
clubje zich hieraan toevoegen’. De datum voor de excursie
voor juni of juli moeten we nog gezamenlijk vaststellen. Wij
komen hier nog op terug.
Het Bestuur

NGV/GEA Landelijke Contactdag
NGV Landelijke Contactdag en ALV. Op zaterdag 7 april 2018 vindt de
NGV/GEA Landelijke Contactdag plaats gevolgd door de NGV Algemene
Ledenvergadering. Registeren kan o.a. via de website van de NGV.

Ochtendprogramma is interessant met diverse gastsprekers oa. Dr. S. de Vet.

Uncovered in China”
April 2018● editie 43 ● Secretairs Sandra van Dam / te bereiken via sekreeft@gmail.com ● (06) 13908636

https://www.nytimes.com/2017/11/30/science/pterosaur
-eggs.html

Programma-overzicht 2018
15 april 2018

O

Op stap naar… 1 daagse excursie naar groeve Spaubeek (Limburg). Opgeven bij Sandra
van Dam via sekreeft@gmail.com.

Via Marcel en Lei hieronder een samenvatting van wat we gaan doen op zondag 15 april.
De samenvatting is aangevuld met eigen tekst omdat wij (Hans, Sandra en Sven) met 2e
Paasdag de helft van de wandelroute hebben gedaan.
We komen bij elkaar op de parkeerplaats bij het station Spaubeek om 10.30 uur. Station
Spaubeek is gemakkelijk met de auto te bereiken (gratis parkeren). Omdat we een beetje
krap in de tijd zitten, heb ik het programma iets aangepast van de geologie wandeling. Uit
deze wandeling heb ik de belangrijkste plekken eruit gehaald die interessant voor ons zijn.
Eerste gedeelte van de geologie wandeling. De wandeling zal ongeveer 7 tot 8 kilometer
zijn. Goede wandelschoenen is aanbevolen!
We vertrekken vanaf het station Spaubeek met de auto naar het eerste excursie punt
Maasterrassen, Holle wegen en de groeve. Zal met de groeve eigenaar contact opnemen
voor toestemming de groeve te bezoeken. Houd er wel rekening mee dat het in de groeve
erg modderig kan zijn, goede wandelschoenen of laarzen wel gewenst. In de groeve
kunnen we enkele formaties en laagpakketten bekijken. Ook bestaat er de mogelijkheid
voor in het grind te zoeken, zijn jullie dit van plan, neem dan ook een geologen hamer mee.
Tweede gedeelte van de geologie wandeling
We kunnen in het IVN Centrum een korte pauze houden, daar kunnen we koffie en thee
zetten, neem ook een lunchpakket mee. Het tweede gedeelte bestaat uit een wandeling in

een helling bos. Plaatselijk is in dit bos de Formatie van Breda ontsloten. Aansluitend een
bezoek aan de keientuin die door het IVN is aangelegd.

Keientuin
Dus: 10.30 uur verzamelen bij station Spaubeek. Draag goede wandelschoenen,
neem je geologenhamer en lunch pakketje mee.
Tot over 2 weken
Voor meer info:
http://media.vvvzuidlimburg.nl/documents/VVVZL_rondjespaubeek.pdf
http://media.vvvzuidlimburg.nl/uploads/documents/routes/33.pdf
https://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/het-limburgse-heuvelland-36321-www-meinbestsellerde.html

NGV cursus 'Geologie van Nederland'
De cursus 'Geologie van Nederland' wordt gegeven op
zaterdag 14 april 2018. U kunt zich nog tot 15 maart 2018
opgeven.
Voor meer informatie, ga naar de website van de NGV.

BeurzB2014

9 mei 2017 / juni excursie naar de Ardennen
Kring Rotterdam werkt
samen met de afdeling
Maaswaarden van de
Nederlandse Geologische
Vereniging.
Alle avonden zijn in principe
toegankelijk voor leden van
beide clubs.
De bijeenkomsten
(aanvang 20.00 uur) vinden
plaats in de Klepperwei,
Zwaluwenlaan 1 in Rhoon.
Gratis parkeren en redelijk/
goed te bereiken met het
openbaar vervoer.
Uitstappen bij metrohalte
Rhoon/ 12 minuten lopen,
950 m via Dorpsdijk en
Lijsterlaan.

Voorbereiding excursie naar de Ardennen+ Jaarlijkse
bestuursvergadering. Inbreng van ideeën zijn bij het bestuur
welkom.
8 april: Mineralen- en Sieradenbeurs Eindhoven
Lievendaalseweg 3, 5652 SB Eindhoven, Nederland
Gemeenschapshuis De Lievendaal
Van 10:00 tot 16:00 uur
14 en 15 april: Haagse Mineralen- & Fossielenbeurs
Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag, Nederland
World Forum Convention Center
Van 10:00 tot 17:00 uur.

Website GEA Maaswaarden
http://www.geageologie.nl/kringen/kringrotterdam
http://www.geologischever
eniging.nl/afdelingen/maas
waar-den

Klepperwei

Kasteel Terborgh
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