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Werkgroep Geologie 

Jaarverslag 2020 van de geologiewerkgroep 

De geologiewerkgroep van KNNV-afdeling De Noordwesthoek hield iedere 
tweede dinsdagavond van de maanden januari t/m maart 2020 een bijeenkomst in 
Zaal 3 van Rabotheater De Meenthe. Op deze avonden werd een lezing gegeven 
(meer hierover verderop in dit verslag).  

Voor in de maanden april, oktober, november en december 2020 waren 
eveneens bijeenkomsten georganiseerd, maar deze moesten alle helaas 
geannuleerd worden vanwege het rondgaande Coronavirus.  

Ook een geologisch georiënteerde lezing “Fossielen uit de Noordzee”, die 
voor de gehele afdeling De Noordwesthoek in De Klincke stond gepland voor 9 
november, moest om dezelfde reden worden geannuleerd.  

Verheugend is het om te vermelden, dat alle sprekers die voor deze 
avonden waren uitgenodigd, aanboden om het onderwerp van hun lezing te willen 
presenteren in het volgende seizoen. 

Nu volgt een opsomming van de lezingen die de werkgroep organiseerde en 
die (wel) konden doorgaan:  

-  Op dinsdag 14 januari was er een lezing door Lukas Hoven met de titel “100 
eeuwen begraven in Drenthe”. Dit was een archeologisch getinte presentatie van 
vooral de omgeving van Anloo, waarin ook geologie voortdurend aan de orde kwam. 
-  Op dinsdag 11 februari vertelden Oentsje en haar vader Klaas de Haan ons over 
Gotland en de fossielen die ze daar gevonden hadden in hun gezamenlijke lezing 
“De fossielen en natuur van het mooie Gotland”.  
-  Op dinsdag 10 maart hield Betsy Ooms een spreekbeurt met de titel “Het 
noorden van Ierland en Noord-Ierland geologisch beleven!”. Het verslag van een in 
2018 gemaakte geologische rondreis waarin onder meer The Cliffs of Moher, The 
Burren en de Giant’s Causeway met hun 40.000 basaltzuilen aangedaan werden. 

Informatie over de avonden die de werkgroep organiseert, wordt aan de 
leden doorgegeven per e-mail of briefpost en is ook te vinden in Koppel en op de 
afdelingswebsite.  
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