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Oproep!
Als jij iets interessants te vertellen hebt dat 
geschikt is voor een 10 minuten durend 
verhaal, meld dit 
dan aan Bianca 
Janssen Groesbeek.

Contributie 2014
Het lijkt nog ver weg, maar het is sneller 2014 dan je denkt. Het bestuur is in 
elk geval alweer druk bezig om te bedenken wat voor leuks we komend jaar 
allemaal kunnen organiseren voor de vereniging. Om de contributies voor 2014 
tijdig te mogen ontvangen komt hierbij het verzoek aan alle leden om alvast 
voor het eind van dit jaar de contributie te voldoen op WPZ bankrekening 
NL57ABNA0627307167 (BIC: ABNANL2A). U kunt ook gebruik maken van 
Paypal door de contributie over te maken naar gebruikersnaam penningmeester@
pleistocenemammals.com
De contributie 2014 voor leden is € 25,- en voor gezinsleden € 10,-.
Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 december 2013, ingaande 1 januari 
2014.
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10.00 – 10.30 uur ontvangst

10.30 – 10.35 uur opening door de voorzitter

10.35 – 11.15 uur Anton Verhagen: Joep de Mammoet

Het skelet van de wolharige mammoet in het streekhistorisch museum Tweestromenland is in elkaar gezet met de hulp van onder 
andere Anton Verhagen. Waar vind je pleistocene fossielen? En hoe verzamel je ze? Na de vondst moeten de fossielen geconserveerd, 
gedetermineerd en gearchiveerd worden. Hoe doe je dat? De lezing zal ook ingaan op de problemen die zich voordoen als enkele 
verzamelaars van pleistocene botten, een skelet van een mammoet willen opstellen.

11.15 – 12.00 uur Anneke Madern - Crisis? Welke crisis? Biodiversiteit in Laat Mioceen Catalonië

Het Vallesien, 11,1-9 miljoen jaar geleden, was in het Vallès-Penedes basin bij Barcelona een bijzonder rijke tijd. Rond 9,7 miljoen jaar 
geleden leek dit drastisch te veranderen met een abrupte ineenstorting van de diversiteit: de Vallesian Crisis. Maar wat veroorzaakte deze 
crisis?
Het lijkt erop dat door ongelijk verzamelen biodiversiteit soms over- of onderschat wordt. We hebben onderzocht wat de invloed is van de 
kwaliteit van de dataset en of deze crisis wel echt zo heftig was als werd gedacht.

12.00 – 13.30 uur Middagpauze, met mogelijkheid tot determineren van meegebrachte fossielen

13.30 – 14.45 uur forum: het pleistocene landschap in Gelderland en Noord-Brabant

Het forum zal gaan over het reconstrueren van een fossiel dier voor een museum en het reconstrueren van pleistocene landschappen aan 
de hand van fossiele vondsten.
Deelnemers: Anneke Madern, Anton Verhagen, Berry Visschers
Moderator: Bianca Janssen Groesbeek

14.45 – 16.00 uur 10 minuten-sessies

In maximaal 10 minuten zullen WPZ-leden iets vertellen over wat hun op pleistoceen gebied bezig houdt. Dit kan gaan over een vondst, 
collectie, onderzoek, geschreven boek, recensie over boek of tentoonstelling, paleontologische reis enzovoort.
Deelnemers: Tim Rietbergen, Bram Langeveld, Sander Schouten, Tineke Lammerse, Paul Hille, Jan van de Steeg.

16.00 uur Mededelingen door de leden en sluiting
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