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JOHN DE VOS 
ERELID
Tijdens onze ALV op 24 maart in 
Historyland, is Dr. John de Vos, 
paleontoloog in ruste, unaniem be-
noemd tot erelid van de vereniging.

Vanaf het begin, 
36 jaar geleden, 
is John de Vos bij 
de WPZ betrok-
ken geweest. Vele 
decennia heeft hij 
met veel passie 
zich ingezet voor 
de vereniging. 
Een groot aantal 
jaren als voorzitter. 
Daarnaast heeft hij, 
toen hij nog over 
de zoogdierpale-
ontologische col-
lecties in Naturalis 
ging, altijd voor 
Jan en alleman 

klaargestaan bij het vergelijken van fossiele zoogdierres-
ten. Iedereen is John daarvoor veel dank verschuldigd. Na 
afloop van de bijeenkomst heeft voorzitter Dick Mol John 
mogen vertellen dat hij benoemd is tot erelid. John voelde 
zich zeer vereerd en heeft nadrukkelijk gevraagd, en ook de 
dag erop geschreven, om alle leden van de WPZ hartelijk te 
bedanken voor deze eer. Bij deze.

Het bestuur feliciteert John van harte met deze benoe-
ming en wij hopen dat John nog vele jaren mag genieten 
van het erelidmaatschap van de WPZ. Hij heeft het dubbel 
en dwars verdiend!

ADRIE EN INEKE VONK 
GERIDDERD
Op 17 februari zijn in museum Kaap Skill te 
Oudeschild, Texel, lintjes uitgereikt van de 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. WPZ-leden 
Adrie en Ineke Vonk kregen hun onderscheiding 
opgespeld door de burgemeester van Texel, uit 
naam van Zijne Majesteit de Koning.

Voor deze benoeming komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Bij Adrie en Ineke is dit hun tomeloze inzet voor cultuur, natuur en wetenschap. Zij maken hun immense walvisbot-
tencollectie toegankelijk voor onderzoek en publiek, middels een samenwerking met Ecomare. Hiermee kwamen zij in april 
en juli 2017 al in het nieuws en ontvingen datzelfde jaar het Texelfondscompliment. Natuurlijk telt bij deze onderscheiding 
ook hun verdienste voor de boomkorvisserij mee in het geheel. WPZ-(bestuurs)leden Klaas Post, Dick Mol en Albert Hoek-
man waren aanwezig en feliciteerden het echtpaar.

HESTER LOEFF 
VAN DER LIJN 
AANMOEDIGING
Op 7 april werd in Museum 
Schokland de jaarlijkse Van der Lijn 
Onderscheiding uitgereikt. Ook 
was er weer een Aanmoedigings–
prijs voor beginnend talent en die 
ging naar WPZ Hoofd Marketing 
en Communicatie, Hester Loeff.

In het bijzijn van familie, vrienden en genodigden nam 
Hester Loeff, als eerste vrouw, uit handen van de burge-
meester van de Noordoostpolder, dhr. A. van der Werff, deze 
prijs in ontvangst. In zijn openingstoespraak maakte prof. 
dr. Jelle Reumer, de kersverse voorzitter van de Commissie 
Van der Lijn, Hellens en Boelinga, duidelijk hoe belang-
rijk “vrijetijdswetenschappers” zoals Hester zijn voor de 
paleontologie. Haar inzet en enthousiasme onder andere als 
conservator bij het KZGW, bestuurder bij de Werkgroep 
Geologie en de WPZ, en als vrijwilliger in het Stadhuismu-
seum Zierikzee leverden haar de Aanmoedigingsprijs.

De Van der Lijn 
Onderscheiding 
2018 ging naar Her-
man Winkelhorst 
voor zijn diverse 
spectaculaire vond-
sten in de Muschel-
kalk van Winters-
wijk, waaronder 
een nieuw fossiel 
spitssnuitvisje, Sau-
richthys diannea.
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