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Voorwoord 
Op de geologische tijdschaal betekent 25 
jaar niets, maar naar onze begrippen is 
dat toch een hele tijd. Toch kun je je 
nauwelijks voorstellen dat internet pas 
een kwart eeuw geleden zijn intrede 
deed in Nederland. Een leven zonder de 
digitale snelweg is eigenlijk niet meer 
denkbaar. 
Ook binnen onze afdeling van de NGV 
heeft dat zijn positieve gevolgen: uitno-
digingen voor verenigingsavonden zijn 
met een druk op de knop bij alle leden 
thuis. Nu gaat ook Mozaïek digitaal!  
 

Adam Haarhuis heeft het op zich geno-
men dit te verzorgen, met hulp van  
Herman Winkelhorst en Cees Ehlers. 
Dit heeft onder andere tot gevolg dat het 
papieren exemplaar (op een enkele uit-
zondering na) zal verdwijnen. Een kos-
tenbesparing niet alleen op papier maar 
ook op verzending. Bovendien is het nu 
mogelijk een veel grote publiek te bedie-
nen en ook voor adverteerders wordt het 
mede daardoor aantrekkelijker. Ik denk 
dan ook dat de digitale uitgave een ge-
weldig succes zal worden!  
 
Ik wil vooral Cees bedanken voor alle 
tijd en energie die hij de afgelopen jaren 
in Mozaïek heeft gestoken . Veel plezier 
bij het lezen van dit eerste nummer en … 
iedereen kan meebepalen wat de inhoud 
wordt, dus lever materiaal aan! 
 
Henk Gerrits, voorzitter van de afdeling  
 

 
 
 

In dit nummer o.a. : 
 
Verslagen van de verenigingsavonden 
 
QuaDoc®, een classificatie en registra-
tie-systeem 
 
Nieuws van de Penningmeester 
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Maandag 9 september 2013 
Openingsavond van het seizoen 
2013-2014 
 
Vanaf 1 september is Henk Gerrits  onze 
nieuwe voorzitter en Cees Ehlers de 
nieuwe secretaris. Omdat Cees vakantie 
viert, neemt Hans nog eenmaal de pen 
ter hand. 
Na opening van de bijeenkomst geeft 
Henk het woord aan Ineke Obbink van 
het CNME, die ons komt  vertellen hoe 
het er in de voltooid verleden tijd van De 
Huusker en Museum Freriks aan toe 
ging  bij het lesproject “Winterswijk on-
der de grond “ en hoe dit project er in de 
toekomst  mogelijk gaat uitzien. 
 
De les “Winterswijk onder de grond “ is 
ontwikkeld voor de groepen 7 en 8  van 
het basisonderwijs en bedoeld om de 
leerlingen bekend te maken met de be-
grippen geologie en fossielen en met de 
vondsten die gedaan zijn in de bodem 
van Winterswijk. De lessen werden tot 
nu toe gegeven in Museum Freriks waar 
de leerlingen vanaf de Huusker terecht-
kwamen, lopend langs een tot tijdlijn ge-
spannen touw. De lengte van deze tijd-
lijn, uitgedrukt in een aantal passen, 
moest na aankomst in het museum wor-
den teruggerekend tot de ouderdom van 
de aarde. De leerlingen maakten vervol-
gens een Tijdreis, als ware het een film-
voorstelling. 
Ineke heeft de installatie met de Tijdreis 
meegebracht, waarbij een rol papier, 
waarop de ontwikkeling van het leven 
op aarde is getekend, met de hand wordt 
afgedraaid, op dezelfde manier zoals dit 
in de afgelopen jaren ook aan duizenden 
scholieren is vertoond. Anders dan al die 
leerlingen zitten wij bij deze voorstelling 
nu niet in het donker. 

We krijgen te horen welke opgaven de 
scholieren op zo’n lesdag kregen voor-
geschoteld en zien plaatjes van hun be-
zigheden. Met als slotstuk c.q. hoogte-
punt van de dag het uitsorteren van Mi-
oceen materiaal uit Miste, dat vervolgens 
met Velpon werd opgeplakt en als blij-
vende herinnering mocht worden mee-
genomen. 
 

 
“Materiaal uit Miste” 
 
Bij de geologische museumcollectie kre-
gen de leerlingen vragen te beantwoor-
den. Daarbij deden leden van onze ver-
eniging bij toerbeurt dienst als “de Geo-
loog “ aan wie ook vragen konden wor-
den gesteld. Veel gehoord “hoe wordt je 
geoloog “ en “wat is het duurste stuk dat 
u ooit hebt gevonden  ? “  
Met de wens dat “Winterswijk onder de 
grond “ in het Juniorlab van de Muse-
umfabriek zijn vervolg zal krijgen en dat 
wij daar dan ook weer actief willen zijn, 
besluit Ineke Obbink haar verhaal. Om 
als de bliksem te vertrekken naar haar 
jarige partner. 
 
Na een korte koffiepauze krijgt Henk 
Gerrits de gelegenheid zich met enkele 
woorden als onze nieuwe voorzitter te 
presenteren waarna hij een aantal aan-
dachtspunten ter discussie stelt. Zo 
vraagt de financiële positie van de afde-
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ling alle aandacht. Zoals uit het voorlig-
gende seizoenprogramma blijkt, is het 
binnen het beschikbare budget gelukt 
een aardig jaarprogramma samen te stel-
len. 
Een fors deel van onze inkomsten (con-
tributies) gaat op aan huur  van depot-
ruimte bij De Tuunte. Het is een wonder-
lijke zaak dat de geologische collectie uit 
Museum Freriks door ons naar het 
Tuunte-depot aan de Laan van Hilbelink 
is verhuisd. Daarbij is niemand op de 
gedachte gekomen, dat dit juridisch on-
terecht gebeurde; wij zijn immers niet de 
eigenaar  van deze collectiestukken. De-
ze merkwaardige situatie is ontstaan 
doordat wij  vorig jaar zijn gesommeerd 
de geologische afdeling te ontruimen. De 
collectiestukken in het voormalige Mu-
seum Freriks zijn grotendeels in bruik-
leen bij de Stichting Freriks en het is de-
ze stichting die van de bruikleengevers  
toestemming zou moeten krijgen om ze 
te mogen verplaatsen. 
 

 
 
Zouden de bruikleengevers afstand wil-
len doen van hun bezit, dan is de NGV 
afdeling Winterswijk onder bepaalde 
voorwaarden genegen de spullen in ei-
gendom over te nemen. Zo niet, dan 
kunnen ze terug naar de eigenaar. Dat 
wij nu huur betalen voor de opslag van 
spullen die niet ons eigendom zijn , is 
een rare constructie. 
 

Binnen ons afdelingsbestuur is in de be-
stuursvergadering van 28 augustus 2013  
de van het landelijk NGV-bestuur ont-
vangen nota “NGV Organisatie–Ideeën 
voor de toekomst “ aan de orde geweest. 
Deze nota is gebaseerd op discussies 
binnen en buiten de NGV en op 9 juli 
2013 goedgekeurd door het voltallige 
NGV-bestuur in vergadering bijeen te 
Luttenberg. 
Het meest ingrijpende voorstel in deze 
nota betreft een nieuwe organisatievorm, 
waarin de kern van de landelijke NGV 
blijft bestaan uit individuele leden met 
daarnaast ook vormen van partnerschap. 
De huidige NGV heeft ongeveer 1000 
individuele leden die geen lid zijn van 
enige afdeling. Vermoedelijk is het ont-
vangen van G&H een belangrijke reden 
voor dit lidmaatschap en omgekeerd een 
welkome bron van inkomsten voor 
NGV. 
In de voorgestelde nieuwe organisatie-
vorm kan het Partnerschap worden ver-
leend aan alle NGV-afdelingen die juri-
disch gezien zelfstandige rechtspersonen 
zijn, maar ook aan niet-NGVorganisaties 
die als juridisch zelfstandige rechtsper-
sonen zijn ingeschreven in het Handels-
register. 
Het bestuur van de afdeling Winterswijk 
van de NGV geeft de voorkeur aan een 
organisatievorm waarbij de landelijke 
koepel geen individuele leden kent, 
maar waarbij afdelingen en andere or-
ganisaties zich kunnen aansluiten. Het 
zou wat ons betreft de Federatie van ama-
teurgeologen  mogen heten (KNVB en Ja-
gersvereniging worden als voorbeelden 
genoemd). Op G&H zou men zich sepa-
raat  en los van een lidmaatschap kun-
nen abonneren. Deze zienswijze zal 
worden gemeld aan het landelijk NGV-
bestuur. 
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Van Martien Oosterink horen we het 
laatste nieuws over de gezondheidstoe-
stand van zijn vader. Henk is ontevreden 
over de vooruitgang, zijn artsen niet. 
Martien spreekt zijn bezorgdheid uit. 
 
Er worden nog enkele huishoudelijke 
zaken aan de orde gesteld voordat de 
voorzitter tot besluit van de bijeenkomst 
een dankwoord uitspreekt tot de afge-
treden secretaris. Hans Eijkman werd in 
2008 als opvolger van Jan Drent be-
noemd en geeft na 5 ½ jaar het secretari-
aat over aan Cees Ehlers (die zijn carrière 
begint met vakantie). Voor de scheidend 
secretaris zijn er lovende woorden en 
een cadeaubon. 
 
Cees Ehlers 
 
 

 
 
 

Verenigingsavond 
Maandag 14 oktober  
 
Het onderwerp van deze avond was 
“Venen en vennen” en werd aanschou-
welijk gemaakt  door twee leden van de 
werkgroep Foto en Video van het IVN 
Oude IJsselstreek. Het was voor de he-
ren Berentzen en Wansink een soort 
thuiswedstrijd : een uitverkocht huis met 
een welwillend publiek, gek op dode en 
levende natuur. Naast het algemene 
verhaal, dat verteld werd met afbeeldin-
gen uit verschillende gebieden van Ne-
derland, besloeg het grootste deel van de 

voorstelling de flora en fauna van veen-
gebieden in de Achterhoek (ruim geno-
men). En dat alles via ouderwetse (?) 
dia’s en een stokoude projector. 
 
Er werd kort ingegaan op de soorten 
veen (hoogveen en laagveen) waarbij het 
belangrijk is te onthouden dat laagveen 
voedselrijk is en hoogveen voedselarm. 
Door zuurstofgebrek (hoge waterstand) 
is er onvoldoende vertering. De grote 
veengebieden in Nederland zijn ge-
vormd in het Atlanticum. Het grootste 
hoogveengebied is het Oostgroningse en 
Zuidoost-Drentse gebied (Bourtanger 
Moor) en verder vinden we grote lappen 
hoogveen in de Peel, in Friesland (het 
Fochteloër Veen, het Bargerveen in 
Drente en het Haaksberger Veen. 
 
Het  veengebied is niet ongerept geble-
ven. De mens ging het gebruiken om turf 
te steken en nam het ook in bezit voor de 
teelt van boekweit. De boekweitbrand-
cultuur leverde een tijdelijke vrucht-
baarheid op maar daarna een snelle uit-
putting. Wat de turfwinning betreft, de 
plaatjes uit het Veenmuseum in Barger-
compascuüm toonden duidelijk dat het 
ging om zeer zwaar, ongezond en slecht 
beloond werk. Verkeerswegen in het 
veen waren er nauwelijks en bestonden 
voor een groot deel uit knuppelpaden. 
 
Dichter bij huis ging het verhaal over het 
Wolfertsveen, Halse Veen, Korenburger 
Veen, Vragender Veen, Wooldse Veen en 
Corleseveen. Ze vallen bijna allemaal 
onder een natuurbeschermingsorganisa-
tie, maar het Vragender Veen is nog al-
tijd in het bezit van een marke-
organisatie, een stukje cultuurgeschie-
denis in optima forma. 
Door alles wat de mens heeft uitgevoerd 
in de venen, zowel te goede als ten kwa-
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de, is er uiteindelijk een grote variatie in 
flora en fauna ontstaan. 
 

 
Veenpluis 
 
Bij de flora kunnen we veel minder of 
meer zeldzamere planten vinden, waar-
onder vossenbes, bosbes, waternevel, la-
vendelheide, veenpluis, wollegras, pij-
pestrootje, zonnedauw (diverse soorten). 
 
Ook paddenstoelen  zijn goed vertegen-
woordigd. En de fauna floot ons deze 
avond enthousiast in de oren: winterko-
ning, boompieper, wulp, fitis, kleine ka-
rekiet, boomvalk, boomklever, rietgors 
en geelgors. Ook van andere zaken als 
kikkers werden er dia’s getoond. Van-
zelfsprekend zijn er nog diverse soorten 
vergeten door uw notulist. 
 
In de moderne tijd is op heel veel plaat-
sen, vanwege agrarische belangen, het 
grondwaterpeil kunstmatig verlaagd, 
waardoor de soortenrijkdom verkleind 
wordt: het is als bij een bouwwerk (trek 
de onderste steen weg en uiteindelijk 
stort alles in). 
 
Het was genieten deze avond van wat er 
in vennen en venen te zien valt en vooral 
ook te horen. We wonen toch nog steeds 
in een bevoorrecht deel van ons land. 
Tot slot : men kon deze avond in de 
pauze en na afloop zoeken in de hoe-
veelheden fossielen en schelpen, die Jan 

Tjalkens had meegebracht. Dat was niet 
de eerste keer en hopelijk ook niet de 
laatste. 
 
Cees Ehlers 
 
 
 

Maandag 11 november 2013 
Lezing Hans de Kruyk over 
slijpplaatjes 
 
Voorafgaand aan de lezing deelde Mar-
tien Oosterink mee hoe het zijn vader 
verging: heel langzaam vooruit, maar 
met op de achtergrond de dreiging van 
een afbouw van de therapie (zo zijn de 
regels na een half jaar?! 
Verder werden de stapels Grondboor & 
Hamer aangekondigd, plus gratis fossie-
len van Jan Tjalkens en Will Costers. 
 
Als introductie vertelde Han iets over 
zichzelf: chemisch en fysisch analist, met 
pensioen maar werkzaam bij het vuur-
steenonderzoek van het Drents Museum. 
Slijpplaatjes zijn dunne plakjes gesteente 
van 30 micron dikte (1 micron is 0,01 
mm). Begrippen als brekingsindex en 
dubbelbreking passeerden de revue en 
het bleek, dat een polarisatiemicroscoop 
eigenlijk een verplichting is (door een 
gewone microscoop om te bouwen be-
spaart men veel geld). Het zagen gebeurt 
met een diamantzaag en daarna wordt 
één zijde vlak geslepen waarna het 
plaatje wordt vastgekit op de geslepen 
zijde. Dan wordt de andere zijde gesle-
pen en gepolijst en daarna gemonteerd 
op een afdekglaasje. 
Fraai waren de voorbeelden van stol-
lingsgesteenten met eenzelfde chemische 
samenstelling maar met verschillend ui-
terlijk. Zo is er natuurlijk basalt en syn-
thetisch basalt: een wereld van verschil. 
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Kennis van splijtingshoeken is een must. 
Invloeden van radioactieve straling op 
de kristalroosters van biotiet (waarbij 
uraan, thorium en lood vrijkomen) wer-
den helder weergegeven. Ook de ver-
schillen tussen natronveldspaat en kali-
veldspaat leverden boeiende plaatjes op, 
die de schoonheid van moderne schilde-
rijen evenaarden. Verder kwamen nog 
de metamorfe gesteenten, het schriftgra-
niet en de meteorieten aan de orde. En 
bij de meteorieten kwamen uitstapjes 
naar het Siljangebied en de Dellenkrater 
(beide in Midden-Zweden). De impact 
van een meteoriet zorgt voor deforma-
ties, smelten en rekristallisatie in het ge-
steente. Voor velen iets onbekends wa-
ren de plaatjes van fulgurieten of blik-
sembuizen, soms met een opmerkelijke 
lengte (vele meters). Het verhaal vóór de 
pauze werd besloten met de hype rond 
de archeoloog (?) Tjerk Vermaning  en 
zijn strijd met prof. Waterbolk en dr. 
Stapert. Het is toch interessant te verne-
men dat met slijpplaatjes het bedrog viel 
aan te tonen, deels door het ontbreken 
van ijzer bij diverse artefacten van Ver-
maning. 
Na de pauze werden we vergast op een 
serie fraaie beelden van fossielen, te be-
ginnen met koralen in noordelijke zwerf-
stenen en de bekende familie van de 
Hexagonaria. Veel aandacht kreeg de 
vegetatie van Rhynie (de Rhynie Chert), 
door een vulkaanuitbarsting in het De-
voon bedekt en gefossiliseerd. Overigens 
zou dit bekend terrein kunnen zijn voor 
velen onder ons want Hans de Kruyk 
heeft talrijke slijpplaatjes gemaakt voor 
Hans Steur. Prachtige doorsneden van 
stengels passeerden de revue.  
 

 
Pootdelen van een spinachtige uit de Rhynie 
Chert. De 'stekels' zijn haren. Breedte van 
het gestekelde object 200 µm. 
 
Uit de vele mogelijkheden op het fossie-
lengebied kwamen nog de sporenplan-
ten, de mijt, de boomvaren en de belem-
niet (met groeiringen) aan de orde. Als 
voorlaatste onderdeel kregen we college 
over de wereld van de microfossielen: 
diatomeeën, radiolarïen, coccolieten, fo-
raminiferen en dinoflagellaten. Minuscu-
le wezentjes van 10 tot 200 micron wer-
den meer dan levensgroot op het doek 
getoverd. Het onderzoek van de micro-
organismen is belangrijk in het biostrati-
grafisch onderzoek, bij het opsporen van 
delfstoffen (olie en gas), bij de archeolo-
gie (herkomst en vervalsingen), bij pa-
leoklimatologisch onderzoek en paleo-
ecologie. Als laatste deel kwam Hans te 
praten over vuursteen met allerlei in-
sluitsels als bitumen, plantenreten, 
schimmels, algen en de “Pinuspol”. 
Na de diverse vragen beantwoord te 
hebben was deze leerzame avond voor-
bij, maar sommigen hadden nog wat tijd 
over zodat na driftig zoeken alle tijd-
schriften en alle fossielen “op” waren. 
 
Cees Ehlers 
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QuaDoc®      versie 01-01-2014 

 

GEOLOGIE  BASIS 

 
0.  ALGEMEEN  
verzamelen, opbergen en ........ terugvinden 
 
Als hobby geoloog zul je naast je specifieke collectie snel een hele verzameling boe-
ken, tijdschriften, artikelen, foto’s e.d. krijgen. Niet alles kun je of wil je onmiddellijk 
lezen en beoordelen. Altijd wil je wat bewaren en dan kom je voor de vraag te staan: 
hoe bewaar ik mijn informatie, maar vooral ook hoe vind ik snel terug wat ik heb bewaard. 
 
Om een werkbaar, overzichtelijk geheel te krijgen moeten we onmiddellijk de ver-
kregen informatie opbergen op een zodanige manier dat we snel kunnen zien wat we 
in huis hebben en waar we het kunnen vinden. Iedere bibliotheek en ieder documen-
tatiecentrum heeft een bepaald systeem, dat veelal is afgestemd op hun specifieke 
collectie en de gebruikers. Aan de meeste systemen ligt een bepaalde logica ten 
grondslag. Veel systemen zijn uit de praktijk voortgekomen, uitgebreid getest en 
bruikbaar bevonden. De systemen hebben een speciale benaderingswijze en opberg-
code: de classificatie 
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1. CLASSIFICATIE 
eenvoudige herkenbare coderingen 
 
Een classificatie is een methode die relaties legt tussen objecten of delen van objecten 
op zodanige wijze dat zaken volgens een bepaald principe, doel, idee of belang, ver-
want of gelijksoortig gegroepeerd, gerangschikt of geordend kunnen worden. 
Een classificatie dient naast de mogelijkheid ordening aan te brengen in een collectie 
tevens als instrument om snel documenten of informatie terug te vinden. Classifica-
ties zijn er van zeer eenvoudig tot bijzonder complex. Er zijn zelfs speciale opleidin-
gen voor documentalist, bibliothecaris en archivaris. De meeste classificatiesystemen 
worden complex omdat met vanuit zoveel mogelijk ingangen gegevens wil kunnen 
genereren. Hierdoor moet gebruik worden gemaakt van de computer en compacte 
codes, die het nadeel hebben dat ze enkel door de ingewijden kunnen worden geïn-
terpreteerd. Bijvoorbeeld:  WEB bra;  72.312;  011(1)D1*28; voor een leek nietszeg-
gende kreten. 
 
Waaraan zou een documentatiesysteem voor ons doel moeten voldoen: 
- het moet eenvoudig zijn te leren 
- eenvoudig te gebruiken  
- een begrijpbare en herkenbare codering moeten hebben  
- onbeperkt uitbreidbaar 
- onbeperkt inkrimpbaar zonder verstoring van het systeem 
- geen of nauwelijks onderhoud vergen 
- in de computer in te voeren en te ordenen 
- en  … bij voorkeur gratis zijn! 
 

QuaDoc® systeem is de oplossing van uw probleem. De eenvoud van de opzet 

maakt het systeem praktisch. Door de eenvoud zullen we niet direct het object kun-
nen vinden dat we zoeken, maar wel de onmiddellijke omgeving, zodat we de zoek-
tijd zeer kunnen beperken. Binnen mijn bureau heb ik voor mijn documentatie een 
systeem bedacht dat aan bovenstaande eisen voldoet en niets kost omdat gebruik 
wordt gemaakt van een aanwezig spreadsheet. Hiermee hoeft enkel een matrix te 
worden ingevuld voor de  te classificeren verzameling. 
 
Opbouw QuaDoc systeem voor informatie. 
Ieder kan snel en eenvoudig een eigen classificatietabel maken voor zijn of haar op te 
bergen items. Dit voorbeeldschema is voor een zwerfstenenverzamelaar. Er worden 
10 hoofdgroepen gemaakt welke worden genummerd en benoemd van Algemeen 
naar Specifiek: 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 0 ALGM ......... 9 ARCH 
van Algemeen ...... Archeologie 
In iedere hoofdgroep kunnen subgroepen, zoveel als naar behoefte, worden onder-
scheiden en met vier letters tot een herkenbaar trefwoord benoemd 
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ALGM = Algemeen 
Vervolgens wordt in de objectgroep het object ook weer benoemd met een vierlette-
rig trefwoord. Iedere objectgroep begint met het object ALGM: algemeen. 
ONTS = Ontstaan 
 

0 
                    

 A  L  G  M —  O  N  T  S 

                  
  
 

 
hoofdgroep          subgroep     object 
 
Met een zacht potlood wordt op of aan de binnenkant van het object de code ge-
schreven of op/in het object wordt een codesticker geplakt (als je het heel netjes wilt 
doen) die ook weer met een zacht potlood wordt beschreven. Door gebruik van een 
potlood kan de code gemakkelijk worden uitgegumd en door een andere worden 
vervangen indien men besluit tot een andere code. De objecten worden op alfabeti-
sche volgorde opgeborgen. Op ieder object geef je daartoe een trefwoord aan. 
 
 
2. OPBERGEN EN TERUGVINDEN 
van kast tot schap tot map tot object 
 
Afhankelijk van de omvang van de objecten zal een keuze dienen te worden gemaakt 
over de wijze van opbergen. 
- één of meerdere kasten met daarin 
- één of meerdere laden, schappen, hangmappen, (archief)dozen … alles is mogelijk. 
 
Belangrijk is dat ieder object een eigen vaste opbergplek heeft waar het na gebruik weer 
teruggeplaatst dien te worden. Discipline is hier het sleutelwoord. Om een en ander 
gemakkelijk te maken kan een plaatsingscode worden toegevoegd onder de letter 
hoofdgroep 0, kast 1, onder de A, plank 4, onder de O. 
 

0 
                    

 A  L  G  M —  O  N  T  S 
 k 1             p 4       A 

 
De stickers zijn gemakkelijk zelf te maken en af te drukken per hoofdgroep zoveel je 
wilt. 
Zie hiervoor: 
 
Bijlage 0: stickervel: af te drukken op stickerpapier en op de lijntjes uitsnijden 
Bijlage 1: geologie* 
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Hoe werkt het in de praktijk (bij mij)? 
 

A. Er komt een boek binnen: Atlas van het Holoceen in Nederland 
- Ik plak een sticker op het binnenblad 
- Vul in de hoofdgroep, subgroep en objectgroep 
- Vul in de opbergplaats: k1 en p4  
- Schrijf het trefwoord op de sticker en plaats het boek op de alfabetische goede 

plek onder de A. 
 
Omdat er geen nummering wordt gebruikt kun je zonder problemen objecten toe-
voegen of verwijderen. 
 

B. Er komt een tijdschrift binnen: een oud nummer van Gea 
- Ik lees eerst de artikelen die ik niet wil bewaren maar wel lezen. 
- Daarna haal ik de artikelen die ik wil bewaren uit het tijdschrift 
- Bijv. Het prepareren van fossielen en mineralen 
- Vervolgens zet ik met een viltstift de code op het artikel in de rechter boven-

hoek 
 

 
 
Hoofdgroep 0: ALGM: algemeen omdat het over fossielen èn mineralen gaat 
Subgroep TECHniek: handelingen aan objecten. 
Ad1 : archiefdoos 1  P: in de map onder de letter P van Prepareren (trefwoord) 
Een fossielenverzamelaar zal een andere groepsindeling kunnen maken en een uit-
splitsing van het fossielendeel. 
 
Het systeem is simpel, flexibel en ieder object is snel te vinden. 
 
Edy Kwak 
 
* De bijlagen zijn als losse documenten meegezonden met de Mozaïek. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In het volgende nummer van Mozaïek zal een uitbreiding van dit systeem worden toegelicht 
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Kasteel Bergh 
 

De meeste lezers kennen natuurlijk kasteel Bergh en zijn er, al of niet met familie van elders, 

een kijkje gaan nemen. Het zou bij deze mensen ook bekend moeten zijn, dat in alle stilte Jan 

Drent al 9 jaar bezig is de geologische verzameling van Jan van Heek te inventariseren ! In dit 

kader kwam bij het bestuur de gedachte op een excursie naar het kasteel te maken. Helaas 

wordt het erg moeilijk dit in het winterseizoen, toch de meest aangewezen periode voor mu-

seumbezoek, te realiseren. De hobbels op de weg naar een geslaagde excursie zijn onder 

meer: 

-In het winterseizoen is het kasteel alleen op zondagmiddag open voor individuele bezoekers 

-Verscherpte veiligheidsvoorschriften 

-Bij groepsexcursies zijn er 1 of 2  medewerkers nodig voor het toezicht 

 

Daarnaast is het zo, dat de diverse (geologische) ruimtes nog niet zijn ingevuld, dus informa-

tie, goede verlichting en naamkaartjes ontbreken, de noodzakelijke vitrines zijn er nog niet 

(daar moet trouwens nog over vergaderd worden). 

 

Kortom teveel hobbels om het mogelijk en interessant te maken. Jan gaat verder met zijn bij-

na dagtaak en de NGV-Winterswijk wacht voorlopig af. 

 

CE 

 

Nieuws van de penningmeester 
 
Begin januari zal van de bankrekeningen van de leden die daarmee ingestemd heb-
ben de contributie worden geïncasseerd. In de jaarvergadering afgelopen voorjaar is 
de vergadering akkoord gegaan met een forse verhoging. Die was nodig om de 
huur van ruimte voor opslag van de collectie Freriks te kunnen betalen. 
Omdat we er afgelopen zomer achter kwamen dat de collectie niet van de NGV is 
maar van de stichting Freriks, heb ik onderhandelingen gestart met de penning-
meester van Freriks, teneinde de door ons ten onrechte betaalde € 400,- terug te krij-
gen. Dat is gelukt. Daarmee is vooralsnog de noodzaak van een contributieverho-
ging van de baan. Ik zal de oude contributiebedragen incasseren, dus € 17,50 voor 
senioren en € 8,50 voor junioren en inwonende gezinsleden. Daarmee kunnen wij 
voorlopig vooruit, zeker nu de hoge kosten voor het drukken en verzenden van ons 
periodiek Mozaïek kunnen worden bespaard door de medewerking van Adam 
Haarhuis die het blad zal digitaliseren. 
 
Verder wil ik het lid dat een bril aangeschaft heeft bij Zien Winterswijk en de kor-
ting 
(€ 53,25)  in het sponsorplan aan onze afdeling heeft doen toekomen hartelijk dan-
ken. 
 
Prettige feestdagen, 
 
Bennie 
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Winterswijk onder de grond 
 

Ook dit seizoen zal de afdeling meewerken aan het bekende geologische kennismakingspro-

ject voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Winterswijk en ruime omgeving , waarbij 

onze mensen zorgen voor hulp bij de opdrachten en het beschikbaar stellen van materiaal. 

Vanzelfsprekend is de locatie veranderd, van Museum Freriks naar de Museumfabriek aan de 

Laan van Hilbelink. De mensen die in vorige jaren hebben geholpen zullen nog een keer met 

medewerkers van de Huusker alles nalopen zodat er geen onaangename verrassingen zullen 

zijn wanneer een en ander losbarst. 

 

Het schema ziet er voorlopig als volgt uit: 

 

Ma-middag  10/3 ’t Kempken  Meddo    29 leerlingen  

 

Di-morgen 11/3 De Bosmark  Dinxperlo   ?? 

Di-middag  11/3 De Bosmark  Dinxperlo   ?? 

 

Wo-morgen 12/3 de Höve  de Heurne   13 

 

Do-morgen 13/3 de Hoeksteen  Groenlo   20 

 

Ma-middag 17/3 de Schakel  Winterswijk   21 

 

Di-morgen 18/3 Pastoor van Ars Lichtenvoorde   40 

Di-middag 18/3 Stegeman  Winterswijk   29 

 

Wo-morgen 19/3de Höve   de Heurne   16 

 

Do-morgen 20/3 Sint Ludgerus  Lichtenvoorde   17 

Do-middag 20/3 Sint Jozef  Winterswijk   34 

 

Ma-middag  24/3 de Schakel  Winterswijk   14 

 

Di-middag 25/3 Sint Jozef  Winterswijk   34 

 

Wo-morgen  26/3 de Wegwjzer  Dinxperlo   26 

 

Do-morgen  27/3 OBS Noord  Borculo   27 

Do-middag 27/3 de Esch  Winterswijk   22 

 

Di-morgen 01/4 de Leer  Hengelo (Gld)   32 

Di-middag 01/4 Menno ter Braak Eibergen   26 

 

Wo-morgen  02/4 Sint Willibrordus Ruurlo    26 

 

Do-morgen 03/4 de Bem  Zevenaar    

 

In de afgelopen jaren hebben Fred Bos, Willem Peletier, Hans Eijkman, Henk Oosterink en 

Cees Ehlers hand- en spandiensten verleend. Het zou mooi zijn als zij weer optreden, waarbij 
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Henk zal ontbreken. Daar hebben we een invaller voor nodig, maar tevens zijn sommige aan-

tallen leerlingen zo hoog dat we mijn inziens niet met één begeleider per groep kunnen vol-

staan. 

 

Wij doen een dringend beroep op U om voor aanvulling van het aantal begeleiders te zor-

gen. Met een minimale geologische kennis en een even minimaal pedagogisch inzicht kunt 

U deze taak best aan. Hoe meer mensen hoe minder vaak U hoeft op te treden trouwens. 

 

Wij rekenen op U 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enkele feiten over de nieuwe Mozaïek 
 
In samenspraak tussen Adam Haarhuis en Cees Ehlers, met goedkeuring door 
het afdelingsbestuur, zijn onderstaande uitgangspunten tot stand gekomen: 
 

- De secretaris neemt een belangrijk deel van het schrijfwerk voor zijn reke-
ning, Adam beheert en beheerst de techniek 

- Het blad verschijnt 4 x per jaar. 
- De jaarstukken  komen vóór de jaarvergadering bij de leden thuis via Mo-

zaïek 
- Het zomernummer bevat het programma voor het nieuwe seizoen 
- De lay-out wordt veranderd, o.a. door te werken met 2 kolommen 
- De voorpagina bevat de naam van het blad, het jaargangnummer en  een 

kleurenplaat 
- Er wordt gestreefd naar een inhoudsopgave 
- De aantrekkelijkheid moet vergroot via kleurenfoto’s 
- De actieve Muschelkalkwerkgroep zal in 2014 trachten ons op de hoogte 

te houden van haar bevindingen in de groeve middels een column 
- Van de leden wordt een kritische blik verwacht met als doel de kwaliteit 

te verhogen 
- Kopij: tekst dient te worden aangeleverd in Word-format; afbeeldingen in 

jpg-format 
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BESTUUR 
 
 
Voorzitter   Henk Gerrits 
    hwgerrits@xs4all.nl 
 
Secretaris   Cees Ehlers 
    c.ehlers@chello.nl 
 
Penningmeester  Ben Oostendorp 

la.ngv@hccnet.nl 
 

                                               giro 3723345 t.n.v. Ned. Geol. Ver.  Afd. Winterswijk 
 
 
Leden    Henk Oosterink   Willem Peletier 
    hw.oosterink@hetnet.nl  w.peletier@planet.nl 
    
    Herman Winkelhorst  Ben Hofs  
    hwinkelhorst@gmail.com   hofsben@gmail.com 
 
                                      
Informatie Werkgroep Zwerfstenen  Willem Peletier 
 
Informatie Werkgroep Muschelkalk  Henk Oosterink / H. Winkelhorst 
 
 
Bijeenkomsten Elke tweede maandag in de maand (behalve in juli en augustus) 
om 20.00 uur in een zaal van de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrink in Winterswijk. 
 
NGV Internet  http://www.geologischevereniging.nl 
 
    info@geologischevereniging.nl 
 
    afdelingswebmaster: Herman Winkelhorst 
                                               hwinkelhorst@gmail.com 
 
 

 
Mozaïek redactie  Adam Haarhuis 
    ahaarhuis@gmail.com 
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