HET BESTUUR
Het bestuur bestond uit de volgende personen:
•
Natasja den Ouden – voorzitter
•
Nike Liscaljet – penningmeester en vice-voorzitter
•
Bianca Janssen Groesbeek – secretaris
•
Paul Hille – algemeen bestuurslid
•
Tineke Lammerse – algemeen bestuurslid
•
Reanne van Kleef – algemeen bestuurslid
•
Kees van Hooijdonk – algemeen bestuurslid

LEDENADMINISTRATIE
In 2013 hadden we in totaal 285 reguliere leden (waarvan
258 Nederlandse en 27 buitenlandse), 20 gezinsleden, 30
abonnees en 15 ruilabonnementen. Het aantal nieuwe leden
is 20 (18 reguliere en 2 gezinsleden). Het aantal opzeggingen
bedroeg 16. Helaas is er dit jaar 1 lid overleden.

BIJEENKOMSTEN
We begonnen dit jaar op 21 april in Naturalis met een in
samenwerking met de WTKG georganiseerde themadag
met als titel ‘Wat kunnen Naturalis en amateurs voor elkaar
betekeken’. Sprekers waren:
•
•
•
•
•

Caroline Pepermans – Aan het werk met de Naturalis
collectie
Ronald Pouwer – Naturalis en mijn collectie
Lars van den Hoek Ostende- Professionele liefhebbers in taxonomisch onderzoek
Berry van der Hoorn – Kennis verbinden en verspreiden
Natasja den Ouden – Digitaliseren in LiveScience: ter
leering ende vermaeck

Op 23 juni waren we te gast in het Hunebedcentrum te
Borger. Deze dag organiseerden we in samenwerking met de
VAEE. Het programma was een combinatie van lezingen en
workshops. Sprekers waren:

•
•

Gerke Holtrop: Tranen der Goden
Dick Mol: De mammoeten van Orvelte

In de middag waren er diverse workshops (o.a. beenbewerking, vuursteenbewerking, naaldbinden, sprang en
determineren). Ook was er de gelegenheid om het nieuw te
openen Ontdekpad te lopen met Nadine Lemmers (Educator
& Archeoloog Hunebedcentrum).
Op 19 oktober waren we te gast in Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Sprekers waren:
•
•
•
•

Anton Verhagen: Joep de Mammoet
Anneke Madern – Crisis? Welke crisis? Biodiversiteit
in Laat Mioceen Catalonië
Een forum over het pleistocene landschap in Gelderland en Noord-Brabant met Anneke Madern, Anton
Verhagen, Berry Visschers
5 x 10 minuten-sessies met Tim Rietbergen, Bram
Langeveld, Sander Schouten, John de Vos, Paul Hille
en Jan van de Steeg.

Voor de laatste bijeenkomst van 2013, op 7 december waren we te gast in Natuurmuseum Brabant te Tilburg. Sprekers
waren:
•
•
•
•
•

Yannick Raczynski-Henk – Neanderthalers in Nederland: het kan vriezen of het kan dooien.
Paul Storm – De schedels van Wajak zijn meer dan
30 000 jaar oud
Gerrit Dusseldorp – Feesten in het fynbos: Foerageerstrategiën tijdens het Laat Pleistoceen in Zuid Afrika
Een forum over nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van menselijke evolutie.
3 x 10 minuten-sessies met Ben Hofs, Martijn Guliker en Arthur Oosterbaan.

Graag bedanken we alle sprekers en workshopbegeleiders
voor hun enthousiaste inzet.

Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM
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PROMOTIE

Mammuthus Club International, het Natuurhistorisch en
de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren organiseerden op 24
maart 2013 in de Hobokenzaal van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een themadag over Pleistocene hyena’s.

Op 3 juni waren we met Craniums en info op de fossielenbeurs in het Museon.

JUBILEUMTENTOONSTELLING
‘’KIJK WAT IK GEVONDEN HEB!”

Op 9 en 11 november was de WPZ met folders aanwezig
op de Fossielen en Mineralenbeurs in Luik.

Op 6 april opende onze jubileumtentoonstelling ‘’Kijk
wat ik gevonden heb!” in Het Naturuhistorisch te Rotterdam. De tentoonstelling liet zien dat iedereen een bijzondere
vondst kan doen. In totaal stelden 24 leden hun vondsten ter
beschikking. De tentoonstelling werd geopend door Dick
Mol, een van de oprichters van onze vereniging en Jorinde
Vroeijenstijn, het op dat moment nieuwste lid. Jelle Reumer
interviewde zes leden die belangeloos hun materiaal ter
beschikking stelden.
Wegens succes werd de tentoonstelling, die oorspronkelijk
tot 1 september zou lopen, verlengd tot 29 september. In de
periode dat onze tentoonstelling te bezichtigen was bezochten 18.802 mensen het museum.

ACTIVITEITEN BIJ DE
TENTOONSTELLING
28 juli: MV2 excursie

De zoektocht naar fossiele resten van kleine Pleistocene
zoogdieren was een groot succes! Met ongeveer 100 deelnemers werd gezocht naar de resten en door iedereen werden
wel mooie vondsten gedaan, zoals o.a. muizenkiesjes. Het
was een zonnige dag, wat ervoor zorgde dat de fossielen
door het zonlicht makkelijker te vinden waren. Met zeven
werd gezocht, maar ook door met een loupe boven het zand
te zoeken. Ook enkele grotere fossielen werden gevonden,
zoals een phalange van een grottenleeuw. Ter plekke konden
al determinaties gedaan worden van de vondsten en dat kreeg
een vervolg in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam waar
een groot deel van de zoekers naar afloop naar toe ging voor
het vervolg van deze succesvolle dag. Tevens kon men nog
een kijkje nemen bij de jubileumtentoonstelling van de WPZ:
’Kijk wat ik gevonden heb!’

17 en 18 augustus: Ice Age komt tot leven

In dit weekend konden kinderen onder leiding van Joanna
Smolarz en Els Thijsse deelnemen aan een workshop mammoetkarikatuurtekenen, een workshop mammoet op steen,
kleurplaten maken en mammoetsteppe kijkdozen maken.
Tevens was er de mogelijkheid eigen vondsten te laten
determineren.

1 september: Lezing door Dick Mol over
de Yukagirmammoet met aansluitend een
rondleiding door de tentoonstelling.
15 september: “Alle botten moeten weg!”

De actie “Alle botten moeten weg!” naar aanleiding van
het aflopen van de jubileumtentoonstelling “Kijk wat ik
gevonden heb” van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren was een ongekend succes! Er kwamen ongeveer 3000
mensen op af, waarvan velen lang in de rij hebben moeten
staan om een bot uit de ijstijd te kunnen bemachtigen voor 1
euro. Vrijwilligers van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren
waren behulpzaam bij het determineren van de botten en gaven iedereen er een echtheidscertificaat bij! De botten waren
onder andere afkomstig van wolharige mammoet, wolharige
neushoorn, steppepaard, reuzenhert en steppewisent. Het was
ook de pers niet ontgaan. Er was zelfs aandacht voor deze
actie in het 8-uur journaal van de NOS en tevens het jeugdjournaal en RTV Rijnmond en Radio 1 journaal.

Op 5 en 6 oktober werden folders uitgedeeld op de Fossielen en Mineralenbeurs in Rijswijk.

Op 23 en 24 november was de WPZ met folders, Craniums en merchandise aanwezig op het Geologieweekend
in Natuurhistorisch Museum Leeuwarden. Het thema was
“Oude stenen en jonge mensen”. De WPZ was aanwezig zijn
om fossielen te tonen, uitleg te geven, te determineren en
ook informatie over de WPZ te geven.
Bij alle activiteiten konden we rekenen op enthousiaste
leden die met flair onze vereniging gepromoot hebben. Hartelijk dank daarvoor.

CRANIUM
Dit jaar is Cranium weer twee keer uitgekomen. De eerste
Cranium van dit jaar (30-1) betrof een themanummer over de
geschiedenis van onze vereniging. Het tweede nummer van
2013 betrof een reguliere Cranium, met daarin veel aandacht
voor carnivoren.
De redactie heeft in 2013 weer wat veranderingen ondergaan. Halverwege het jaar verlieten Eelco Kruidenier en
Jorinde Vroeijenstijn de redactie.
Het is altijd een enorme klus om Cranium op tijd bij de
leden te krijgen, waarbij de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Graag willen we iedereen die op wat voor manier dan ook
heeft bijgedragen (redactiewerk, artikelen aanleveren,
foto’s maken en noem maar op) hartelijk bedanken voor
hun inzet.
Naast werk aan de nieuwe Craniums is er ook heel wat
werk verzet met de oude jaargangen. Vorig jaar tijdens de
ALV is er gesproken over het scannen van Cranium en het
digitaal beschikbaar maken van alle artikelen. Er is toen
unaniem besloten gebruik te maken van het aanbod van
Naturalis om via het FES 2d project onze complete catalogus te scannen en beschikbaar te maken via de website
Natuurtijdschriften.nl. Het scannen is inmiddels gebeurd en
de laatste hand wordt nu gelegd aan het toevoegen van de
metadata. Binnenkort staat dus alles online.

WEBSITE
De website heeft in 2013 een nieuwe look gekregen.
Ook is de website voor Cranium aangepast aan deze
nieuwe stijl. De engelstalige website hebben we voorlopig offline gehaald vanwege gebrek aan content. Ook het
forum is niet meer te benaderen via de website, vanwege
zeer weinig animo.

SOCIAL MEDIA
De WPZ heeft de activiteiten op Flickr, LinkedIn, Twitter en Facebook in 2013 voortgezet. Vooral de Facebook
activiteiten lopen goed. De WPZ Facebookgroup heeft
inmiddels 110 leden (40 meer dan vorig jaar, waarvan veel
niet WPZ-leden) en de Facebookpagina heeft inmiddels
268 likes (120 meer dan in 2012). Het aantal volgers op
Twitter is 78.

Voor meer informatie: WWW.PLEISTOCENEMAMMALS.COM
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EXTRA ACTIVITEITEN

