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Voorwoord 
 
Iedereen heeft inspiratie nodig. Voor mij 
geldt dat wel tenminste. Inspiratie is een 
belangrijke energiebron voor mensen. 
Een bron van positieve energie wel te 
verstaan. Je kent dat vast wel, een goed 
en spannend artikel lezen over een 
mooie vindplaats en dan staan te pope-
len om daar zelf naar toe te gaan. 
Inspiratie kan overal vandaan komen. 
Zo zoeken sommigen het in de natuur 
terwijl anderen het vinden in kunst. 
Inspiratie komt ook vaak uit onverwach-
te hoek. Onlangs waren Herman Win-
kelhorst, Marco Liebrand en uw redac-
teur in het zuiden van Saksen-Anhalt,   

in een streek die ook wel ‘Triasland’   
genoemd wordt. Het laat zich raden 
waarom wij daar waren … 
Na enkele tropisch warme en succes-
volle zoekdagen, begaven wij ons op de 
dag van de terugreis nog kortstondig 
naar Nebra. Hier is een van de meest 
bijzondere archeologische vondsten van 
heel Europa gevonden; de ‘hemelschijf 
van Nebra’. Enkel en alleen naar aanlei-
ding van deze vondst is bij de vindplaats 
ervan een fraai museum gebouwd in een 
al even fraai landschap. In dit museum 
werden wij in een soort ‘omniversum’ 
meegenomen op een indrukwekkende 
reis door tijd en ruimte. Overtuigend 
werd getoond hoe een illegale schat-
vondst uiteindelijk leidde tot een onge-
kende inkijk in de belevingswereld van 
de mens in de Bronstijd. Door de locatie 
nabij de prehistorische vindplaats en de 
wijze waarop universele vragen van de 
mens, gekoppeld aan deze topvondst, 
meebeleefd konden worden, werden we 
zelf onderdeel van het grote verhaal.  
Bijzonder inspirerend allemaal. Zelfs 
nadat we er achter kwamen dat de be-
roemde hemelschijf zelf helemaal niet in 
het museum aanwezig is … Ik hoop dat 
u bij het lezen van dit Mozaïek veel 
inspiratie vindt! 

      Adam Haarhuis, redacteur 
 
  In dit nummer o.a. : 

 

Excursie naar Netterden en Varsselder 
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Excursie naar Netterden 
en Varsselder 
 
Op maandagavond 13 juni 2016 zijn we 
naar de zandzuigerij in Netterden en 
naar het bezoekerscentrum en museum 
‘Min40celsius’ in Varsselder geweest. De 
excursie werd begeleid door René van 
Uum. We hadden om 19.00 uur afge-
sproken bij de zandwinning.  Daar wer-
den we getrakteerd op een fikse regen-
bui, maar gelukkig was dit snel over en 
bleef het de rest van de avond droog. 
 

 
 
We waren met 17 personen aanwezig. 
Er werd nog gewerkt, dus het was een 
beetje lastig om rustig bij de stenenhoop 
onder de lopende band te zoeken. De 
stenen ketsen je dan om de oren! 
Toch zijn er enkele leuke vondsten ge-
daan. Henk Gerrits en kleindochter had-
den een deel van een tongbeen van een 
mammoet (zie foto rechtsboven). Dit is 
een unicum; een zeer zeldzame vondst! 
Verder zijn hier nog een deel van een 
onderkaak van een paard en de nodige 
gesteenten meegenomen. 
 

Vol verwachting bij de stenenhoop 

 
 
 

 
Deel van een mammoet tongbeen 
 
Daarna zijn we naar een rustiger plekje 
gegaan. Een voorraad stenen uit Duits-
land voor de breker. Ook hier was voor 
ieder wat wils om zijn of haar verzame-
ling uit te breiden. Gesteenten in over-
vloed en ook zijn er enkele botten ge-
vonden. Meestal zijn dit zwarte Miocene 
walvisbotten/wervels.   
 

 
Een afgesleten Miocene walviswervel 
 
In een ander gedeelte van de zandzuige-
rij wordt hout gescheiden van de stenen. 
Daarin hebben Herman Winkelhorst en 
AnneWil nog wat barnsteen en ook een 
haaientand gevonden, welke later door 
René in zijn collectie is opgenomen. 
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Top overleg… 
 
Toen een ieder uitgezocht was, zijn we 
naar het bezoekerscentrum, museum en 
stichting Min40celsius van René van 
Uum in Varsselder gegaan. Er was daar 
koffie en thee verkrijgbaar en we hebben 
de verzameling uitgebreid bekeken. Er is 
hier een mooi overzicht te zien wat er 
zoal in onze streek en net over de grens 
met Duitsland aan fossielen e.d. te vin-
den is. 
 

 
 
René is al op jonge leeftijd besmet ge-
raakt met het verzamelvirus. Dat resul-
teerde in een grote verzameling fossielen 
en gesteenten. Botten zijn favoriet en na-
dat hij toestemming had gekregen om 
onbeperkt te mogen zoeken bij de zand-
zuigerij in Netterden is zijn verzameling 
ontzettend uitgebreid. Een deel had hij 
eerst thuis, een ander deel bij zijn 

schoonouders. Daarna heeft het een poos 
in de DRU te Ulft gelegen. Gelukkig is 
met behulp van Netterden zand en grind 
BV en de gemeente voor tijdelijk, in ie-
der geval de komende zeven jaar nog, 
het bezoekerscentrum in Varsselder ge-
realiseerd. Daarna is het de bedoeling 
om voor een permanente locatie te kie-
zen bij de zandzuigerij. 
 

 
Een bezoek meer dan waard! 
 
In 2015 is het een stichting geworden, 
zodat het een grotere kans heeft om voor 
het nageslacht bewaard te blijven. 
Met behulp van vrijwilligers is het be-
zoekerscentrum/museum geopend op 
woensdagmiddag en zondagmiddag 
(feestdagen gesloten) en voor groepen 
op afspraak. Ook kun je je aanmelden 
voor een zoek-excursie naar het Aze-
wijnse Broek (wat voor 2016 al is volge-
boekt!). 
 
René bedankt en graag nog eens tot een 
volgende keer! 
 
Verslag: Ben Hofs 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over, en foto’s van 
deze excursie en Min40celsius zie de  
bijdrage van Cees Ehlers op pagina 25. 
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Zeldzame vondst in Winterswijk: een schedeltje van een Lariosaurus 
 

 
De vondst van Remco Bleeker: Lariosaurus vosseveldensis 
 
WINTERSWIJK/GOOR – Remco Bleeker uit Goor heeft in de Winterswijkse 
steengroeve een schedel van een nog niet eerder gevonden sauriër ontdekt. 
De amateur-paleontoloog vond hier in mei 2010 ook al een nieuw soort reptiel. 
Bleeker deed de ontdekking in de steengroeve waar Muschelkalk - een kalkrijk 
gesteente - wordt gewonnen uit de oudste lagen van het geologische tijdperk 
Trias, zo’n 240 miljoen jaar geleden. 
 
TwentseWelle 
In de 45 meter dikke laag kalksteen zitten verschillende zeldzame mineralen. Er zijn 
versteende resten (fossielen) van dieren uit het Trias te vinden, zoals weekdieren, 
krabben, kreeften en vissen. Bijzonder zijn de overblijfselen van sauriërs, waarvan 
het Enschedese museum TwentseWelle veel fossielen in haar collectie heeft. 
 
Viseter met peddels als voorpoten 
Bleeker stuurde zijn vondst naar wetenschapper Nicole Klein van de Universiteit van 
Bonn. Na uitgebreid onderzoek kon zij aangeven dat het gevonden schedeltje van 
slechts 4,5 centimeter van een Lariosaurus is. Deze wat kleinere viseter met peddels 
als voorpoten is een voorloper van de latere in zee levende reptiel Plesiosaurier. 

https://www.twentsewelle.nl/content/1473/nl/zeldzame-vondst-lariosaurus-vosseveldensis-naar-museumnbsp
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Lariosaurus vosseveldensis 
In overleg met de wetenschapper Nicole Klein heeft Remco Bleeker het desbetreffen-
de dier de naam Lariosaurus vosseveldensis gegeven, genoemd naar de buurtschap 
waarin de Winterswijkse Muschelkalkgroeve ligt. Remco Bleeker heeft het schedeltje, 
net als de eerder door hem ontdekte Palatodonta bleekeri, laten opnemen in de collectie 
van museum TwentseWelle. 
 
Bron: De Gelderlander, 27 juni 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Wetenschappelijk publicatie: 
 

Nicole Klein, Dennis F. A. E. Voeten, Adam Haarhuis & Remco Bleeker, 2016. The earliest record of 
the genus Lariosaurus from the early middle Anisian (Middle Triassic) of the Germanic Basin, Jour-
nal of vertebrate paleontology.   http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2016.1163712 
 

 

http://www.tandfonline.com/author/Klein%2C+Nicole
http://www.tandfonline.com/author/Voeten%2C+Dennis+F+A+E
http://www.tandfonline.com/author/Haarhuis%2C+Adam
http://www.tandfonline.com/author/Bleeker%2C+Remco
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2016.1163712
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Uit de krant: 
 

 

Duits topinstituut’ bevrijdt’ miljoenen jaren oude dieren uit 

Achterhoekse kalkbrokken 

 

Het ‘Jurassic Park’ van Winterswijk ligt in Bonn 
 

 
 
>>> 
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Uit:  Tubantia, juli 2016 
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'Eerste plantenetend zeereptiel uit prehistorie ontdekt' 
 

 
Afbeelding: J. Chen 
 
Wetenschappers hebben het oudste plantenetend zeereptiel uit de prehistorie ont-
dekt. Het gaat om een ca. drie meter lang reptiel met een flamingo-achtige snuit 
dat ongeveer 244 miljoen jaar geleden leefde (Midden Trias). Dunne, naaldachtige 
tanden in de bek van het dier suggereren dat het een planteneter was. Dat melden 
Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances. 
 
Kwetsbaar 
De eerste skeletten van het opmerkelijke zeereptiel, dat de naam Atopodentatus uni-
cus heeft gekregen, werden twee jaar geleden al opgegraven in China. Destijds dach-
ten paleontologen dat het dier zijn vreemde, naar beneden gerichte snuit gebruikte 
om kleine zeedieren uit de modder op de zeebodem te slurpen. Uit de vondst van 
nieuwe fossielen blijkt nu dat het dier een te kwetsbaar gebit had om vlees te eten. 
De bek van het reptiel was gevuld met kleine naaldachtige tanden. 
 
Schrapen 
Deze tanden lijken vooral geschikt om algen en planten van rotswanden af te eten. 
Daarmee zou Atopodentatus unicus het eerste zeereptiel uit de geschiedenis zijn met 
'vegetarische' eetgewoontes. "Het is een vreemd reptiel waarvan niemand had ge-
dacht dat het zou kunnen hebben bestaan", verklaart onderzoeker Olivier Rieppel in 
de krant The Australian. "Het dier schraapte met zijn pin-achtige voortanden vermoe-
delijk planten van de rotsen af om vervolgens zijn bek open te sperren en het plant-
materiaal door te slikken." 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, mei 2016 

http://advances.sciencemag.org/content/2/5/e1501659


 
9 

 

Fossiel van bizar zeereptiel zonder tanden ontdekt in China  
 
Wetenschappers hebben een zeereptiel met een bizar uiterlijk opgegraven in 
China. Het gaat om Ichthyosaurusachtige met een bijzonder kleine kop en een 
bek zonder tanden die ongeveer 250 miljoen jaar geleden leefde. Het dier wijkt zo 
sterk af van eerder ontdekte Ichthyosaurussen dat de vondst wijst op versnelde 
evolutie. Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschap-
pelijk tijdschrift Scientific Reports. 
 

 
Fossiel van Sclerocormus parviceps  
 
Stroomversnelling 
De wetenschappers diepten het fossiel van het reptiel op in de Chinese provincie 
Anhui. Het dier leefde vlak na de zogenoemde Perm-Trias-massa-extinctie die 251 
miljoen jaar geleden plaatsvond en waarbij 95 procent van alle zeedieren uitstierf. 
Tot nu toe werd aangenomen dat de populatie zeedieren zich na die klap maar heel 
langzaam herstelde. De vondst van de ongewone Ichthyosaurusachtige suggereert 
dat evolutie van in zee levende reptielen juist in een stroomversnelling raakte. 
De meeste Ichtyosaurussen die tot nu toe zijn opgegraven, hebben een dolfijnachtig 
uiterlijk: een gestroomlijnd lichaam met vinnen en een korte snuit vol tanden. Het 
nieuw ontdekte fossiel heeft niet alleen een tandeloze bek, maar ook een opvallend 
lange staart en een langwerpige snuit. 
 
Verrassend 
Onderzoeker Olivier Rieppel van het Field Museum in Chicago vermoedt dat er vlak 
na de uitstervingsgolf een groot aantal verschillende Ichthyosaurusachtige reptielen 
ontstond. "Ze lijken heel snel te zijn geëvolueerd, met horten en stoten, in allerlei 
soorten en maten", verklaart hij op BBC News. Uiteindelijk bleven waarschijnlijk al-
leen de meest succesvolle zeereptielen over, vandaar dat nu vooral de dolfijnachtige 
Ichthyosaurusachtigen worden opgegraven. Het nieuw ontdekte dier - dat de 
naam Sclerocormus parviceps heeft gekregen - is waarschijnlijk weer snel uitgestorven. 
"Het is één van de meest verrassende zeereptielen die ik ooit heb gezien", aldus 
Rieppel. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, mei 2016 
 
 

  

http://www.nature.com/articles/srep26232
http://www.bbc.com/news/science-environment-36333459
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Tyrannosaurus rex had volgens Canadese onderzoeker lippen  
 

 
 
De tyrannosaurus rex wordt meestal op plaatjes en in films afgebeeld met 
ontblote tanden, maar volgens een Canadese paleontoloog waren die tanden 
vrijwel altijd bedekt omdat de dinosaurus lippen zou hebben. 
 
Robert Reisz, een onderzoeker aan de University of Toronto zegt dat de tanden van 
de tyrannosaurus rex en andere Theropoda, een groep van voornamelijk vleesetende 
tweevoetige dinosauriërs, vrijwel nooit te zien waren, meldt CBC. De wetenschapper 
presenteert vrijdag zijn bevindingen op een congres in de buurt van Toronto. 
Volgens Reisz  hadden en hebben maar een paar dieren tanden de altijd te zien zijn. 
Hieronder vallen onder andere olifanten en wilde zwijnen, die geen glazuur op hun 
tanden hebben. Het enige dier met ontblote tanden met een glazuurlaag is waar-
schijnlijk de krokodil. 
 
Bron: NU.nl, mei 2016 
 

 
 

'Eerste mestkevers aten dinosauruspoep'  
 
De eerste mestkevers ontstonden in het tijdperk van de dinosaurussen, zo blijkt 
uit een nieuwe studie. De insecten evolueerden ongeveer 115 tot 130 miljoen jaar 
geleden en deden zich in eerste instantie tegoed aan de poep van plantenetende 
dinosaurussen. Mestkevers aten in deze periode nog geen ontlasting van zoogdie-
ren, omdat de uitwerpselen van deze dieren toen nog zeer droog waren. Dat mel-
den Amerikaanse en Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijd-
schrift PLOS One. 

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/dinosaur-lips-1.3588975
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153570
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Foto: Shaby~commonswiki 
 
Planteneters 
De wetenschappers analyseerden het DNA van 450 mestkeversoorten. Uit het gene-
tisch onderzoek blijkt dat de eerste soorten ongeveer 30 miljoen jaar eerder ontston-
den dan tot nu toe werd aangenomen. De poep etende insecten verschenen daarmee 
ongeveer tegelijkertijd op het toneel met plantenetende dinosaurussen. De ontlasting 
van deze dieren was in eerste instantie waarschijnlijk de voornaamste voedingsbron 
van mestkevers, zo meldt de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift Science. 
De zoogdieren die in het tijdperk van de dinosaurussen leefden, waren nog relatief 
klein. De poep van deze soorten was mede daardoor niet erg voedzaam. 
 

 
Heilig 
Een flink aantal soorten mestkevers stierf tegelijkertijd met de dinosaurussen uit. 
De overgebleven kevers specialiseerden zich daarna pas in het eten van de poep van 
zoogdieren, zo nemen de onderzoekers aan. Mestkevers komen inmiddels op alle 
continenten voor, behalve Antarctica. Er bestaan ongeveer 5.000 soorten. De diertjes 
werden al afgebeeld door primitieve mensensoorten op grotschilderingen. 
In het Oude Egypte hadden mestkevers zelfs een heilige status, omdat werd gedacht 
dat de diertjes zichzelf zonder te paren konden voortplanten. De bekendste soort, 
genaamd Scarabaeus sacer, staat bekend onder de naam 'heilige pillendraaier'. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, mei 2016 

https://www.sciencemag.org/news/2016/05/dung-beetles-may-have-evolved-eat-dinosaur-poop
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Afbeelding: Cheung Chung 
 

Vleugels van vogels uit tijd van dinosaurussen gevonden  
 
Wetenschappers hebben in Myanmar twee nog bijna intacte vleugels gevonden 
van vogels uit de tijd van de dinosaurussen. Het gaat om veren van jonge vogels 
die ongeveer 99 miljoen jaar geleden leefden. De drie centimeter lange vleugels 
zijn zo goed bewaard gebleven dat zelfs de kleurenpatronen nog zijn te onder-
scheiden. Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschap-
pelijk tijdschrift Nature Communications. 
 
Bosbrand 
De veren van de vogels zijn aangetroffen in een gebied in Myanmar met veel barn-
steen. Dit is versteende hars van naaldbomen uit de prehistorie. De jonge vogels 
zijn 99 miljoen jaar geleden waarschijnlijk bij een bosbrand bedolven geraakt onder 
de hars die smolt door de hitte en uit de bomen droop. De hars versteende uiteinde-
lijk en vormde een soort tijdcapsule rondom de veren van de dieren. Daardoor zijn 
de vleugels perfect bewaard gebleven. "Elk haartje in de veren is nog te zien", ver-
klaart hoofdonderzoeker Mike Benton van de Universiteit van Bristol op BBC News. 
"Er zijn zelfs nog sporen waarneembaar van kleuren: vlekken en strepen." 
 
Uitgestorven 
De anatomie van de vleugels wijst erop dat ze afkomstig zijn van de Enantiornithes, 
een groep vogels die ongeveer tegelijkertijd met de dinosaurussen uitstierf. De dieren 
leken relatief veel op de vogels die nu leven. "Doordat ze driedimensionaal bewaard 
zijn gebleven in barnsteen kun je duidelijk zien dat ze beschikten over vleugels en 
veren die lijken op die van moderne vogels", verklaart onderzoeker Steve Brusatte. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, juni 2016 

http://www.nature.com/ncomms/2016/160628/ncomms12089/full/ncomms12089.html
http://www.bbc.com/news/science-environment-36651471
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Bijzondere vondst van voetspoor dinosaurus in Bolivia  
 

 
Het spoor wordt ingemeten 
 
Een toeristengids heeft in centraal-Bolivia een opmerkelijke vondst gedaan. Een 
ongeveer 80 miljoen jaar oude pootafdruk van een dinosaurus. De pootafdruk van 
circa 1,2 meter breed is volgens paleontologen vermoedelijk van de abelisaurus, 
een tweebenig vleesetend roofdier, dat ongeveer 10 meter lang kon worden. 
 
Het leefgebied van de abelisaurus lag vooral in het tegenwoordige Argentinië. De 
vondst van de afdruk van de grote carnivoor werd gedaan op ongeveer 65 kilometer 
van de stad Sucre, in de oostelijke Andes van Bolivia, aldus The Guardian. Die omge-
ving is bekend om zijn fossiele sporen, maar er zijn hier ook skeletresten van abeli-
saurus gevonden. Het nu ontdekte spoor is het grootste exemplaar van een carnivore 
dinosaurus in het Laat Krijt in Zuid Amerika. 

Bron: ANP, 27 juli 2016     

https://www.theguardian.com/science/2016/jul/26/bolivia-dinosaur-footprint-abelisaurus-predator
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'Mini-pterosauriër' opgegraven in Canada  
 

 Afbeelding: Mark Witton 
 
Wetenschappers hebben in Canada een vliegend reptiel ter grootte van een kat 
opgegraven uit de tijd van de dinosaurussen. Het dier had een vleugelspanwijdte 
van slechts 1,5 meter en behoorde tot de zogenoemde pterosauriërs, een groep van 
reptielen die waarschijnlijk ongeveer 66 miljoen jaar geleden uitstierf. De ontdek-
king van het fossiel is bijzonder omdat de meeste pterosauriër-soorten veel groter 
waren; soms hadden ze het formaat van een vliegtuig. Dat melden Britse onder-
zoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science. 
 
Vleugelbot 
Het fossiel van het reptiel is opgegraven in de Canadese provincie Brits-Columbia. 
Van het dier zijn alleen een ruggenwervel en een armbot teruggevonden. Door het 
kleine formaat van de botten dachten de wetenschappers eerst dat ze met een jeug-
dig dier te maken hadden. Maar uit een analyse van de botstructuur bleek dat de 
pterosauriër volgroeid was op het moment van sterven. Het lichaam van het dier was 
ongeveer even groot als dat van een huiskat. De vleugelspanwijdte was vergelijkbaar 
met die van een albatros. 
      
Uitgestorven 
Volgens hoofdonderzoekster Elizabeth Martin Silverstone is de nieuwe bevinding 
opmerkelijk. "Tot nu toe was er geen bewijs voor het bestaan van kleine pterosauri-
ers", verklaart ze op Nature News. De meeste van de vliegende reptielen die tot nu toe 
zijn opgegraven, hadden een vleugelspanwijdte van minimaal 2,5 meter. De grootste 
pterosauriërs waren zelfs even groot als kleine vliegtuigen, hun vleugelspanwijdtes 
kwamen in de buurt van de 10 meter. 
 
Dinosaurussen 
De meeste van de vliegende reptielen stierven waarschijnlijk uit na de meteorietin-
slag die 66 miljoen jaar geleden ook de dinosaurussen uitroeide. Het is volgens de 
wetenschappers echter niet ondenkbaar dat kleine pterosauriërs deze natuurramp in 
eerste instantie wel overleefden en pas 10 miljoen jaar later uitstierven. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, augustus 2016 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/lookup/doi/10.1098/rsos.160333
http://www.nature.com/news/tiny-pterosaur-claims-new-perch-on-reptile-family-tree-1.20507?WT.mc_id=TWT_NatureNews#/ref-link-1
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Oudste teken van leven ooit gevonden op Groenland 

 

 
Aan de golven is te zien dat er bacteriën leefden, zeggen de onderzoekers 
 
De oudste sporen van leven ooit zijn gevonden in rotsen op Groenland. Dat 
schrijven onderzoekers in het blad Nature. Volgens de wetenschappers hebben 
ze resten van een laag bacteriën ontdekt van 3,7 miljard jaar oud. De aarde is 4,5 
miljard jaar oud. De bacteriën groeiden op de bodem van een ondiepe zee. 
De rotsen in het zuidoosten van Groenland zijn recent bloot komen te liggen 
nadat de permanente sneeuw die erbovenop lag, was gesmolten. 
 
Biologisch materiaal 
Uit de versteende resten kunnen de onderzoekers niet veel opmaken over waar de 
bacteriën van leefden. Er is geen biologisch materiaal achtergebleven, maar aan het 
gesteente is volgens de onderzoekers wel te zien dat de organismen er leefden, al 
worden de conclusies van dit onderzoek ook door veel wetenschappers betwijfeld. 
"Deze ontdekking helpt ons te begrijpen hoe leven is ontstaan op aarde", zegt een 
van de onderzoekers tegen de BBC. "Hiermee wordt het gat kleiner tussen de tijd 
waarvan we niks weten en de tijd waarvan we wel iets weten." De tot nu toe oudste 
sporen van leven zijn zo'n 3,5 miljard jaar oud. Die versteende bacterie-resten wer-
den gevonden in rotsen in Australië. 
 
Bron:  NOS.nl, september 2016 
 
 
 
  

Lees voor meer informatie: 
 

BBC News 
Het artikel in Nature 
 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37235447
http://www.nature.com/articles/nature19355.epdf?referrer_access_token=UXwpJDo2CltyoEwB-MLrXNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PBDDfPvpCw9WLgiasaWYlWm8fIIWweTa-4YshJIq7jJ21OilzmB9xLv3XO9qZpL-oPSMgTZj9fcQz5LBsGctdY5uZglgH8O-QkJkl9Vout7YW48qCY9uarzHyKEXTWaeXJjODdPgIDi07uz
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Schutkleuren van dinosaurus met snavel gereconstrueerd  
 

 
Foto: Jakob Vinther 

 
Britse wetenschappers hebben de schutkleur gereconstrueerd van een dinosaurus 
met een snavel die 120 miljoen jaar geleden leefde in Azië. Het gaat om een reptiel 
met een opvallende scherp gebogen snavel - genaamd Psittacosaurus. Het dier had 
waarschijnlijk een donkere huid op zijn rug en een relatief lichte buik. Dit schut-
kleurenpatroon komt nu vooral voor bij dieren die in schaduwrijke omgevingen 
leven, zoals bossen. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Bristol in 
het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. 
 
Pigment 
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door een Psittacosaurus-fossiel te 
bestuderen dat is gevonden in het noordoosten van China. Ze slaagden er in om 
stukjes pigment te isoleren uit gefossiliseerde veren van het dier. Door de verschil-
lende soorten pigmenten te bestuderen in een laboratorium konden ze het schutkleu-
renpatroon op het lichaam van het dier reconstrueren. De Psittacosaurus was door 
zijn donkere rug en witte buik moeilijk te zien voor roofdieren in schaduwrijke om-
gevingen. Moderne herten en luipaarden hebben een vergelijkbaar patroon van lichte 
en donkere schutkleuren. "We gaan er daarom vanuit dat deze dinosaurus in een bos 
leefde", verklaart hoofdonderzoeker Jakob Vinther op nieuwssite Phys.org. 
 
Planteneter 
De Psittacosaurus was een planteneter met een lengte van ongeveer twee meter. Het 
reptiel leefde vooral in het huidige Azië. Over de precieze leefomgeving van de de 
dinosaurus was tot nu toe nog weinig bekend. Vinther is dan ook verheugd over de 
resultaten van zijn studie. "Dit laat zien dat je met onderzoek naar kleurenpatronen 
op fossielen niet alleen een beter beeld krijgt van hoe dieren eruit zagen. Je vindt ook 
aanwijzingen over hun leefomgeving." 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, september 2016 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2016.06.065
http://phys.org/news/2016-09-dinosaurs-colour-patterns-habitat.html
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"We zouden eigenlijk een T. rex moeten hebben” 
In de zomer van 2012 sprak directeur Edwin van Huis deze woorden voor het eerst 
uit. Maar waar haal je een Tyrannosaurus rex vandaan? En waar haal je het geld van-
daan? Toch is het gelukt. Onderzoekers van Naturalis gingen op zoek in de Verenig-
de Staten. Uiteindelijk groeven ze het skelet in september 2013 op in Montana. In-
middels zijn de botten zorgvuldig uitgegraven en geprepareerd. Op vrijdag 26 au-
gustus kwam T. rex aan in Leiden, onder begeleiding van politie, paleontoloog Anne 
Schulp en bioloog Freek Vonk. De koningin der dinosauriërs, ruim 12 meter lang, 
6000 kilo botten, spieren, klauwen en tanden, kun je nu ontmoeten in Naturalis. 
T. rex in Town is geopend tot en met 5 juni 2017. De rest van het museum is tot eind 
2018 gesloten wegens verbouwing.     Bron:   https://t-rex.naturalis.nl 

https://t-rex.naturalis.nl/
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Nederlandse Geologische Vereniging, Afdeling Winterswijk 
  

Programma verenigingsavonden seizoen sept. 2016 - juni 2017 
 
 
ma 12 sept Op onze eerste verenigingsavond van dit seizoen hadden we een 

bekend en geliefd spreker in huis, namelijk Hans Steur met zijn 
nieuwste lezing getiteld:  ‘De wereld tijdens het Devoon’. 

   
ma 10 okt Een voor de meesten onbekende spreker is onze gast: Jaap Dreef is 
  secretaris van de geologische vereniging IJsselland, en brengt  
  vanavond zijn kennis over van het Oostelijke grind. 

We kennen het Noordelijke grind (van de ijsstromen uit   
 Scandinavië), het Zuidelijke grind (van Maas en Rijn). Maar het  
 Oostelijke grind is minder bekend. Onze werkgroep Zwerfstenen 
draagt zijn steentje bij met een fraaie expositie in de pauze. 

 
ma 14 nov Een grote naam komt naar ons toe: Herman Akkerman staat bekend om 

zijn grote kennis  van en schitterende vondsten in de Münsterländische 
  Kiessandrücken. De namen Haddorf en Neuenkirchen zeggen in dit 
  verband genoeg.. 

We koppelen aan deze lezing een excursie op zaterdag 19 november 
naar Hermans verzameling in Enschede. Pertinent niet meer dan 12 
deelnemers kunnen genieten van fossielen en archeologische vondsten 
en van de fraaie preparatietechnieken. 

 
ma 12 dec Slechts enkelen kunnen zich herinneren dat we ooit een avond hebben 

 gevuld met otolieten. De kennis hieromtrent is sterk uitgebreid 
sindsdien en  we zijn trots op het feit dat Pieter Gaemers, oud-
medewerker van de Leidse Universiteit, ons komt bijpraten over de 
otolieten. De kabeljauw speelt een grote rol in het verhaal evenals de 
door tepelhorens veroorzaakte boorgaten. 

 
ma 9 jan Vanavond gaat het niet zozeer om een specifiek gebied maar om een 

zeer speciale gebeurtenis in de geologie, namelijk de Cambrische 
Explosie. Deze wordt duidelijk gemaakt en verklaard door Paul Hille, al 
eerder als spreker bij ons, o.a. over de Ediacara Fauna uit het 
Precambrium. Het onderwerp van vanavond zit daar dus precies na. 

 
ma 13 febr De Jaarvergadering, dé gelegenheid om wensen, verklaringen en 

onbegrijpelijke zaken aan te kaarten. Na de pauze zal Adam Haarhuis 
een presentatie over een bijzonder onderwerp voor ons verzorgen. 

 
ma 13 mrt Een uitstapje naar de mineralenrijkdom in de wereld. Piet van 

Kalmthout en Mariëtte Pellegrom, beide verbonden aan de Kring 
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Arnhem/Nijmegen van GEA, brengen hun verhaal: Habachtal, 
smachten naar smaragden. Het belooft een kleurrijke avond te worden. 

 
ma 10 apr Voor de derde maal, wegens voorgaande successen: Voor leden, door 

 leden. De bekende 10-minutenpraatjes:  Een vondst die u is bijgebleven 
vanwege het bijzondere karakter, een geweldige ervaring bij het zoeken 
in een verrassend landschap, gefascineerd zijn door ontwikkelingen in 
de geologie: er moet keus genoeg zijn voor u. 

 
ma 8 mei Deze avond wordt verzorgd door diverse leden van de WMW, de 

Werkgroep Muschelkalk Winterswijk. Laat u verrassen door de 
geweldige hoeveelheid kennis die in de laatste jaren is opgedaan, met 
sensationele vondsten. 

 
?? juni Ook dit jaar willen we, met de partners van de leden erbij, een gezellige 

dag organiseren, met een lunch of avondmaaltijd als feestelijk element. 
Mogelijkheden zijn de Needse Berg, het geologisch museum in Velp of 
het geologisch streekmuseum de IJsselvallei in Olst. Uw tip is wellicht 
goud waard. 

 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur, in een zaal van de Zonnebrink-
kerk aan de Zonnebrink in Winterswijk. Op elke verenigingsavond is er 
ruimte om fossielen, mineralen, gesteenten, geologische boeken en 
materialen voor weinig geld of gratis aan te bieden. 

 
 

Excursiemogelijkheden seizoen 2016-2017 
 
  dagexcursies  weekendexcursies  meerdaagse excursies 
 
  Neuenkirchen Sauerland (min.)  Fränkische Schweiz 
  Piesberg  België (min.)   Schwäbische Alb 
  Bemmel  Romontbos e.o.  Denemarken 
  Markelo      Franse Kanaalkust 
 
  Aanvullende ideeën zijn welkom! 
 

Excursies worden pas georganiseerd als er voldoende deelname is 
(minimaal 4 à 5 personen). Wie interesse heeft, kan die kenbaar maken 
door een mail te zenden naar c.ehlers@upcmail.nl of in te tekenen op de 
clubavonden. Bij voldoende deelname regelt de groep zelf de excursie 
(zoals datum, eventuele toestemmingen, vervoer, bij excursies langer 
dan één dag ook overnachting en avondmaaltijd(en). De secretaris is 
bereid bij te staan met tips en het doorhakken van knopen. 

 
Het bestuur 

mailto:c.ehlers@upcmail.nl
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IN MEMORIAM 
 

 
 

Henk Oosterink 
 

7 januari 1944 7 mei 2016 
 
Henk Oosterink en de geologie vormen al heel lang een geheel, waarvan de twee on-
derdelen moeilijk uit elkaar te halen zijn: Henk is geologie en de geologie (zeker die 
van de Muschelkalk) is Henk. Heel romantisch kunnen we, al of niet voor 100%, 
Henks eerste stappen in de geologie koppelen aan zijn nieuwe huis aan de Mister-
weg, naast de firma Obelink, want het was slechts een klein stukje wandelen naar de 
kleiputten achter de Misterweg, waar Henk schelpjes en andere interessante zaken 
kon oprapen. We schrijven 1969. Zijn werkterrein werd aangevuld met het Rijngrind 
van de Betoncentrale, dat agaten leverde. In 1973 werd Henk lid van de N.G.V. afde-
ling Winterswijk. Zoals het vaak ging in die tijd: je kwam een avond vrijblijvend kij-
ken, kwam nog een avond en je was gegrepen door de geologie (of niet natuurlijk).  
Inmiddels was Henks blik langzamerhand meer gericht naar de lokkende schatten 
van de groeve in Ratum, ten oosten van Winterswijk. Veel tijd werd hierin gestoken 
en reeds in 1975 deed Henk een fascinerende ontdekking: grote aantallen pootaf-
drukken van sauriërs. Het jaar erna verscheen een nummer van het blad Grondboor 
& Hamer, uitsluitend gewijd aan Henks vondsten. Henk bleef andere fossielen ook 
interessant  vinden, maar van de “generalist” had hij zich snel ontwikkeld tot een 
“specialist”. De publicaties volgden elkaar in hoog tempo op en de naam Henk Oos-
terink werd steeds bekender. De eenvoudige “jongen van de post” was al snel be-
kend op het internationale toneel waar hij een belangrijke rol speelde. Dat leidde er 
zelfs toe, dat een internationaal bekende hoogleraar, namelijk professor Rieppel, he-
lemaal uit Chicago naar de Berberislaan in Winterswijk kwam om Henks vondsten te 
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onderzoeken. Bij het noemen van zijn internationale contacten mogen ook professor 
Georges Demathieu en Cajus Diedrich niet ontbreken. De groeiende bekendheid 
leidde onontkoombaar tot de uitreiking in 1984 van de ‘Van der Lijn onderscheiding’ 
aan Henk, waarmee het bestuur van de N.G.V. de waardering uitsprak voor zijn spe-
ciale verdiensten op het terrein van de geologie en de verbreiding van de belang-
stelling hiervoor en de stimulering die daarvan uitgaat. 
Een vooroorlogse sportjournalist, Joris van de Berg, sprak ooit de gevleugelde woor-
den “wat goed is, komt snel”. Oorspronkelijk sloeg dit op sporters, maar op andere 
terreinen bleek het ook te kloppen. Wie bij Henk alleen dacht aan verzamelen, prepa-
reren en andere geologische zaken, kwam bedrogen uit. Henk ging zich al spoedig 
bemoeien met administratieve verenigingszaken, werd secretaris en bleef dat jaren-
lang (liefst 15 jaar). En of het nog niet genoeg was, nam hij het penningmeesterschap 
van de afdeling Winterswijk er vanaf 1976 bij. Toen hij deze posten verliet, bleef hij 
nog heel lang ‘gewoon bestuurslid’ van de afdeling, tot zijn hersenbloeding aan toe! 
Mede door Henk werd de afdeling steeds professioneler en werd er steeds meer ge-
organiseerd, zoals fietstochten en geologische markten. Alles wat Henk afleverde 
was van hoge kwaliteit, zowel in de echte geologie als op bestuurlijk niveau. De 
Werkgroep Vliegas van de afdeling, met Henk als voorzitter, was typisch een voor-
beeld hoe snel zaken zich konden ontwikkelen: vliegas was een giftig restproduct 
van de kolencentrale in Nijmegen en de overheid wilde dit storten in de Winters-
wijkse groeve. Een hoop stennis en vele tientallen brieven met protesten verder werd 
het onzalige plan afgeblazen, de weerstand was te groot. 
 
Begin 90-er jaren werd de Werkgroep Muschelkalk opgericht binnen de afdeling en 
ook nu had Henk een groot aandeel in de werkzaamheden. Een voorlopig hoogte-
punt was de uitgave van Staringia 11 in 2003, een rijk geïllustreerde uitgave van 146 
pagina’s met als titel “Sauriërs uit de Onder-Muschelkalk van Winterswijk”. Het was 
een fraaie beloning voor Henk, die overigens al eerder was beloond: de N.G.V. be-
noemde hem in 1997 tot erelid (op de dag dat hij na 15 jaar secretariaat afscheid 
nam). En daar bleef het niet bij, want in 2001 was het weer raak. Nu bleek Henk ook 
in Duitsland bewonderd: hij ontving de ‘Karl-Alfred von Zittel medaille’ voor zijn 
grote verdiensten voor de paleontologie; zijn ongeëvenaarde naspeuringen op het 
terrein van de Muschelkalk werden luid geprezen. Opvallend was, dat Johan 
Mentink, toenmalig directeur van de groeve, met Henk en Neelie naar Duitsland 
reed om de plechtigheid bij te wonen. Dit illustreert de prima verstandhouding tus-
sen de afdeling plus werkgroep en de exploitant van de Muschelkalkgroeve, die tot 
op de dag van vandaag voort duurt. 
Zowel binnen als buiten de werkgroep werd er in de groeve “tüchtig” gewerkt. De 
Open Dagen / Bezoekersdagen werden steeds belangrijker en ook drukker bezocht 
(tot een max. aantal van 250 personen per keer), er kwamen excursies en de belang-
rijke vondsten namen toe. Verschillende leden van de afdeling vonden fossielen, 
waarvan jaren later bleek, dat het om nieuwe soorten ging. Dat betekende dat deze 
diersoorten met een Latijns- Winterswijks aanduiding werden opgetekend: 
Oosterinkia, Winkelhorsti, Bleekeri, Diepenbroeki. 
Je kunt wel stellen, dat Henk bij alles betrokken was, niet omdat hij zo nodig moest, 
maar puur uit belangstelling en altijd in samenwerking met anderen. Dit blijkt ook 
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uit zijn deelname aan het project ‘Winterswijk onder de grond’, voor de groepen 7 en 
8 van de basisschool. Henk was er altijd bij, je kon altijd een beroep op hem doen. En 
iedereen aanvaardde zijn gezag: op de excursie naar het Weserbergland belandden 
wij na een ritje met de pont in de groeve Vahlbruch. Eén van de deelnemers vond een 
trilobiet, maar een ieder die het fossiel zag rectificeerde hem omdat het om een zeele-
lie ging. De vinder was niet te overtuigen en greep zijn strohalm (dacht hij) door 
Henk met het dier te confronteren. Henk zei: het is een zeelelie; en prompt hield de 
vinder op zijn gelijk te krijgen. Henk had gesproken, discussie gesloten. En met zijn 
gedrevenheid en vakkennis waren er nog vele mooie dingen van hem te verwachten.  
Helaas, helaas, het mocht niet zo zijn.  
Daarom tot slot, namens iedereen van onze club, 
Vaarwel. 
 
 
 

 
 

“De steen’nkeerl is neet meer” 
 
Begin jaren 80 van de vorige eeuw werd ik door mijn baas in Doetinchem naar Win-
terswijk gestuurd met de opdracht aldaar voor ongeveer een half jaar de directeur te 
vervangen. Ik wekte toen bij PTT-Post in Doetinchem en Henk Oosterink bij hetzelf-
de bedrijf in Winterswijk. Gevraagd naar een dagrapport werd ik door één van de 
medewerkers naar Henk Oosterink verwezen met de opmerking “ dat hef den 
steen’nkeerl “daarbij wijzend op Henk. 
Een paar dagen later vroeg ik Henk wat ze met ‘steen’nkeerl’ bedoelden. Hij legde 
mij toen uit dat zijn hobby het verzamelen van niet zozeer stenen als wel verstenin-
gen van gestorven planten en dieren, fossielen genaamd, betrof. Hij kon er boeiend 
over vertellen, daarbij verhalend van het gat van Miste, groeve de Vlijt en de steen-
groeve in Ratum. En dat hij een grote verzameling bezat van nagenoeg allemaal uit-
gestorven levensvormen. ”Ga tussen de middag maar eens mee, dan kun je bij ons 
eten en laat ik je mijn verzameling zien“. 
Hij had niks teveel gezegd; ik stond versteld van de geweldige hoeveelheid veelvor-
mige fossielen met de nauwelijks uitspreekbare rare namen. Hij nodigde mij uit de 
komende zaterdag mee te gaan naar de steengroeve in Ratum, waar ik warempel 
meteen de eerste keer een plaat met voetsporen vond (ik wist toen nog niet wat het 
was). Henk zei alleen dat die plaat de positieve afdruk was en dat ik moest zoeken 
naar het negatief, die ik overigens niet heb gevonden. Wel was ik toen gegrepen door 
deze hobby. 
In Groenlo was ik (politiek) bevriend geraakt met Henk Gerrits, onze afdelingsvoor-
zitter. Toen ik hem vertelde van mijn ervaringen in Winterswijk, bleek dat hij een af-
geronde studie mijnbouwkunde (en dus geologie) had gevolgd. We besloten ons bij 
Henk aan te melden als nieuwe leden van de afdeling. Het klikte meteen tussen ons 
drieën en dus werden er nagenoeg wekelijks bezoekjes gebracht aan de Winterswijk-
se steengroeve of groeves in het Münsterland. Die dagexcursies werden steeds moei-
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lijker te organiseren omdat meer en meer eigenaren de toegang weigerden. De laatste 
tien jaar stapten wij over naar midweekse excursies naar Zuid- en Oost-Duitse be-
stemmingen, waar de meeste steengroeves nog gewoon toegankelijk zijn. Henk Oos-
terink keek nogal eens bedenkelijk als wij tegen vieren het woord terras lieten vallen, 
maar hij ging gedwee mee op weg naar zijn onafscheidelijk glas Cola. We vormden 
een hechte vriendengroep en bezochten elkaars zakelijke en privéjubileumfeesten. 
Een enkele keer gingen ook de vrouwen mee. 
Henk Oosterink maakte deel uit van het bestuur van de Nederlandse Geologische 
Vereniging, de koepel waarbij ook onze afdeling is aangesloten. Voor het jarenlange 
vele werk voor de NGV en voor zijn verdere verdiensten (publicaties, spreekbeurten) 
voor de geologie werd hij bij zijn afscheid benoemd tot erelid. Ondertussen had hij 
Henk Gerrits en mij zover gekregen dat wij een functie in het dagelijks bestuur van 
de NGV accepteerden. 
 
De fatale hersenbloeding in het voorjaar van 2013 maakte een abrupt einde aan onze 
gezamenlijke ontspanningen. Op 7 mei jongstleden overleed onze vriend. Op 12 mei 
namen wij in een dienst in de Zonnebrinkkerk afscheid van Henk, van onze gids in 
vreemde steengroeves, want hij vond altijd de beste plek. Ik ben er van overtuigd dat 
hij ook op de laatste excursie die hij die dag begon de juiste plek zal bereiken. 
 
Bennie Oostendorp 
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BESTUUR 
 
Voorzitter   Henk Gerrits 
     
Secretaris   Cees Ehlers 
     
Penningmeester  Ben Oostendorp 
    tel. 0544-461661 

la.ngv@hccnet.nl 
                                               IBAN-nr. NL55INGB0003723345 

t.n.v. Ned. Geol. Ver.,  Afd. Winterswijk 
 
Leden    Ben Hofs 

Will Costers 
Bonne van der Hoek 
Gerard Goris 

     
Bijeenkomsten Elke tweede maandag van de maand (behalve in juli en 

augustus) om 20.00 uur, in een zaal van de Zonnebrink-
kerk aan de Zonnebrink in Winterswijk. 

 
NGV Internet  http://www.geologischevereniging.nl 
 
E-mail   info@geologischevereniging.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst en beeld voor jullie 
bijdragen aan dit herfstnummer van Mozaïek. 
 
We nodigen iedereen uit om voor de volgend editie (december) een of 
meer bijdragen te mailen aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘Voor Mozaïek’ 
 
Kopij: 

 tekst dient te worden aangeleverd in Word-format; 

 afbeeldingen in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
 

mailto:la.ngv@hccnet.nl
http://www.geologischevereniging.nl/
mailto:info@geologischevereniging.nl
mailto:ahaarhuis@gmail.com
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Verenigingsavond maandag 13 juni 2016 
 
‘Min 40 Celsius’ 
 
Bovenstaande kreet betreft niet de temperatuur op onze afsluitingsavond van dit sei-
zoen. Het klimaat mag dan wel veranderen, zo hard gaat het nou ook weer niet. 
Neen, het weer was weer eens typisch Hollands en de weerberichten voor deze 
maandag spraken unaniem over een afwisseling van zon en buien. Wel, we hebben 
geboft, tijdens de excursie is er (bijna) geen druppel regen gevallen in het gebied van 
Netterden en Azewijn. 
 
En zo verzamelden niet minder dan 17 leden zich die avond bij het zandwinningsbe-
drijf in Netterden, met bij een ieder de hoop op een supervondst. Dat is niet gelukt en 
dat mag je ook niet verwachten van een incidenteel bezoek. Maar de aanwezige le-
den van de Zwerfstenengroep sjouwden wel al spoedig met van alles, waaronder 
skolithoszandsteen, rode jaspis en granietachtigen. Ook onze aanwezige bottenspe-
cialist wist nog wel wat op te rapen. Anderen vonden eveneens botfragmenten, 
waaronder zelfs een stukje wisent. 
 
Nadat het zoeken was afgelopen, reed men in korte tijd naar het onderkomen van 
René van Uum in de wereldstad Vasselder. Een grapje maken is prima, maar wat we 
te zien kregen was dusdanig veel en mooi, dat men er even stil van werd. De tem-
peratuur, genoemd in de titel van dit verslag, maakte duidelijk dat het vooral om de 
voorlaatste IJstijd ging. Logisch dat vondsten van mammoetonderdelen de belang-
rijkste fossielengroep in dit museum vormde. Met name de variatie van kleine (jon-
ge) en grote (volwassen en oude) mammoetkiezen was fantastisch om te zien. Fraai 
was ook het grote skelet midden in de zaal en wat hoger opgesteld, zodat je blik er 
direct naar toe getrokken werd. Voor de ouderen onder ons (oftewel de mensen die 
al heel lang verzamelen) waren er vele momenten van herkenning: foto’s en fossielen 
van bekende doch al weer lang verdwenen vindplaatsen. ‘Das war einmal!’ Hoewel 
de nadruk dus ligt op het Pleistoceen, hangt er langs enkele wanden een mooi over-
zicht van de geologische geschiedenis van het Gendringse gebied. 
 
Nadat we genoeg gezien hadden, en ons de koffie hadden laten smaken, vertrokken 
we richting huis. De afsluiting van dit seizoen was een bijzonder geslaagde. Ben Hofs 
mag genoemd worden vanwege de dank die hij verdient voor de voorbereiding van 
deze verenigingsavond. En wie nu ergens spijt voelt, kan het gemiste gemakkelijk 
inhalen, want in het zomerseizoen is elke woensdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 
17.00 uur de deur van het museum open. 
 
 
Verslag: Cees Ehlers 
 
  

 
Op de volgende pagina’s geven fraaie foto’s van Bernhard 
Smit een goede impressie van deze geslaagde excursie. 
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   HOREN & ZIEN SPONSORPLAN 
 

U sponsort samen met Horen & Zien uw eigen vereniging! 

 

Hoe zijn de spelregels? 

Als u bij het ophalen van uw nieuwe bril of lenzen aangeeft welke vereniging u wilt spons-

oren dan zorgen wij ervoor dat er 5% van het aankoopbedrag op de rekening van de club-

kas wordt gestort. 

 

Er zijn enkele voorwaarden: 

- De sponsoring is alleen van toepassing op de bij ZIEN gekochte artikelen. 

- De rekening moet voldaan zijn. 

- De originele nota moet overlegd worden. 

- Elke bon komt maar 1x in aanmerking voor het sponsorplan. 

- U ontvangt de bon direct afgetekend retour. 

 
De sponsoring zal om de paar maanden berekend en overgemaakt worden. 

 
 

HOREN & ZIEN 
 
Misterstraat 14 
NL 7101 EW Winterswijk 
 
T: 0543 - 51 97 77 
F: 0543 - 53 01 71 
E: info@horen-zien.nl 
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