
Jaarverslag van de Leidse Geologische Vereniging over 2005. 
 

 

De diëslezingen op 5 februari 2005 werden bijzonder goed bezocht: 84 Leidse 
geologen en 7 partners kwamen naar Naturalis. Het dagthema was: “Aarde 
en Leven”. We hebben genoten van de bijzonder interessante lezingen van 
Prof Dr Peter Westbroek over: "De ontdekking van de aarde. Het ontstaan van 
een nieuw wereldbeeld" en van Prof Dr Dick Kroon over: "Extreme klimaten", 
en na de lunch van Mw Prof Dr Ewine F. van Dishoeck over: "'Op zoek naar de 
bouwstenen van leven tussen de sterren". De 67e LGV jaarvergadering, na de 
thee in het auditorium, werd bijgewoond door 37 leden, helaas moest de 
quaestor door griep verstek laten gaan. Aan het daaropvolgende buffet in 
Naturalis namen 43 personen deel. 

 

Vanaf donderdag 21 april t/m zondag 24 april hebben 22 L.G.V. leden, 10 
partners en 1 introducé deelgenomen aan de excursie onder leiding van 
Koos Pipping, Evert van de Graaff en Carel Kooter. We bezochten het veld 
Schoonebeek/Emlichheim, groeves met glaciale afzettingen in Duitsland, en 
genoten op de verjaardag van de LGV een afsluitende champagnelunch bij 
het Staringmonument. Hotel Pöker in Meppen bleek een goede uitvalsbasis, 
heel comfortabel en plezierig.  

 

Maar liefst 34 LGV leden en 13 partners, een volle bus, hebben tijdens de 
najaarsexcursie op 15 oktober 2006 de stelling van Amsterdam en de 
verdrogingproblematiek van het veenlandschap – o.a de dijkafschuiving in 
Wilnis - nader geologisch bekeken. De leiding was bij Hanneke van den Anker 
en Ger de Lange in uitstekende handen. De middag werd afgesloten met 
een prima borrel en 32 personen genoten een exquis diner in restaurant 
Amstelfort in het gerestaureerde en verbouwde fort bij Uithoorn .  

 

De excursies leverden weer veel fraaie foto’s op. Jan de Coo heeft op zijn 
website diverse excursiefoto’s en oude LGV foto’s geplaatst. Klik eens op de 
volgende links: http://home.planet.nl/~jandecoo/LGV.html  
vVoor oude LGV foto's, en foto's van het lustrum in 2003, de Cantabrië-
excursie in 2001, de lustrumexcursie 2003 en de Eifelexcursie in 2004: 
http://homepage.mac.com/jandecoo/LGV/PhotoAlbum26.html  
Tenslotte foto's van de glaciale excursie in 2005 en de champagnelunch bij 
het Staringmonument en de najaarsexcursie 2005 naar de stelling van 
Amsterdam klik op: http://home.planet.nl/~jandecoo/LGV2005.html 

 

Tot ons leedwezen zijn de LGV in 2005 weer enkele leden ontvallen. Drs. A. De 
Hoop (’58) overleed in oktober. Post naar A. Verbraeck (’39) kwam retour met 
op de envelop geschreven: “geadresseerde overleden”. 

 

De vereniging had in het afgelopen verenigingsjaar van 344 leden een adres, 
van 23 leden een foutief adres en 15 leden hebben aangegeven niet meer 
geïnteresseerd te zijn informatie van de LGV te ontvangen. In oktober zijn 
door quaestor en ab-actis gezamenlijk betalingsherinneringen opgesteld en 
verzonden. De respons was voortreffelijk en de LGV kan financieel gezien met 
een gerust hart het lustrum in 2008 (75 jaar LGV!) tegemoet zien.  

 

 
Het bestuur bestond in 2005 uit: 
Jan Oele praeses 
Thea van de Graaff-Trouwborst ab-actis 
Jaap Liezenberg quaestor 
Carel Kooter assessor I 
Cor Winkler Prins assessor II 


