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De stad Zwol le was voor Henk 
Oosterink de start en tevens het e ind
punt van zijn b e s t u u r s c a r r i è r e . In 1982 
werd hij gekozen tot tweede secreta
ris. Het gistte toentertijd in de vereni
g ing en het bestuur had al een paar 
lastige jaarvergaderingen achter de 
rug. Een en ander leidde in datzelfde 
jaar tot de vo rming van een interim-
bestuur, waar in Henk eerste secretaris 
werd . In 1997 nam hij afscheid, 
wede rom in Zwol le . Vijftien jaar 
secretariaat zaten erop, een respecta
bel aantal jaren. Maar zeker bij een 
secretaris telt niet alleen het aantal 
jaren, maar moet er naar de kwaliteit 
van zijn werk worden gekeken. En 
daarover kunnen we kort zijn: perfect! 
IJver, nauwkeurigheid, doorzettings
vermogen: het zijn enkele van de 
voortreffelijke e igenschappen die 
Henk bezit en die onontbeerlijk zijn 
voor een goede uitoefening van het 

secretariaat. De voorzitter memoreer
de in de jaarvergadering, hoe hij 
geprofiteerd heeft van Henks kwalitei
ten: een voorzitter is zielsgelukkig, 
wanneer hij bijna bl indel ings kan 
rekenen op zijn secretaris. 

Bijna al die tijd heeft Henk ook zorg 
gedragen voor de rubriek 
'Medede l ingen ' in Grondboor & 
Hamer. Een heel belangrijke taak, 
want hoeveel leden grijpen niet als 
eerste naar die rubriek, wanneer ons 
blad in de bus ploft? Maar voordat die 
'Medede l ingen ' in de juiste v o r m bij 
de lezer komen, is er heel veel werk 
verzet. Er gaan vele avonden voorbij , 
voordat alles in orde is. 

Daarnaast mogen we niet vergeten, 
dat Henk een meer dan verdienstelijk 
amateurgeoloog is, waarbij het voor
voegsel amateur gevoeglijk kan wor

den weggelaten. Zijn onderzoekingen 
resulteerden in een groot aantal arti
kelen in diverse bladen, een belangrijk 
boekje in de serie die in samenwer
king met de K N N V werd uitgegeven, 
en een Staringia. M e d e daarvoor 
kreeg hij indertijd de Van der Lijn-
onderscheiding. 

Meer recent is nog de oprichting van 
de Werkgroep Muschelkalk binnen de 
afdeling Winterswijk. En dan praat ik 
niet eens over de vele bestuursjaren 
binnen de afdeling Winterswijk. 
Dat alles is er gebeurd met de jonge
man die in 1973 binnenstapte met een 
aantal grote potten vo l agaten, vlijtig 
verzameld in het gr ind van de plaatse
lijke Betoncentrale. 

Het unaniem gesteunde en met 
applaus begroete erel idmaatschap is 
meer dan verdiend! 
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