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Programma van de jubileumviering

op 5 en 6 november

Zaterdag 5 november

'Ecostratigrafie, chrono-ecologie, of waarom er

zoveel etages zijn'.

11.00 - 11.45 uur Voordracht door Dr J.A. Broekman (Instituut voor

Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit te

Utrecht), getiteld:

'Ruimte en tijd'.

12.00 - 17.00 uur deelname aan de Geologische Manifestatie.

Zondag 6 november

10.00 - 10.40 uur Voordracht door Prof. Dr E. Gittenberger

(Rijksmuseuro van Natuurlijke Historie te Leiden),

getiteld:

'Soortbegrip in de geologie’.

10.40 - 11.30 uur Voordracht door Drs G.P. Gonggrijp (Rijksinstituut

voor Natuurbeheer, Leersum), getiteld:

'Geologische monumenten: een betere toekomst ?’

12.00 - 17.00 uur deelname aan de Geologische Manifestatie.

zie verder volgende pagina

10.00 - 10.20 uur Opening van het jubileumweekend door de Voorzitter,
de heer L. van der Valk.

10.20 - 11.00 uur Voordracht door Dr D. van Harten (Instituut voor

Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit te

Amsterdam), getiteld:
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Lunches

De mogelijkheid bestaat In het Museon de lunch te gebruiken. De kosten

hiervan bedragen ƒ 12,50 per persoon per dag. Om niet het risico te lopen

dat geen lunches meer verkrijgbaar 2ijn, kunt U dit bedrag voor 15 oktober

overmaken op girorekening 653504 ten name van de Penningmeester van de

Werkgroep voor Tertiaire en Kuartaire Geologie te Geldrop, onder vermelding

van 'lunch jubileum'. Voor de aanvang van de bijeenkomst kunt U dan bij de

penningmeester, de heer F. Maatman, de lunch-coupons afhalen.

Toegangsregeling

Toegang tot de bijeenkomsten en de Manifestatie zal voor U.T.K.G.-

leden gratis zijn. Introducé's betalen een klein bedrag (zie folder op de

achteromslag). Denkt U er, zo nodig, wel aan Uw museumjaarkaart of andere

reductiekaarten mee te brengen.

Opbouw- en afbraak

Leden die behulpzaam zullen zijn bij opbouw en afbraak van de

tentoonstelling e.d. zullen daar apart bericht over ontvangen. Opbouw van

de tentoonstelling zal plaatsvinden op vrijdag A november, afbreken dient

plaats te vinden op 6 november, na afloop van de manifestatie.

Deelnemers posterpanelen

Leden die deelnemen aan de posterpanelen vinden nadere informatie over

de vervaardiging van deze posters op een der volgende pagina's.

Avondmaaltijd op zaterdag 5 november

Verschillende leden hebben de wens te kennen gegeven om op zaterdag 5

november, na afloop van de eerste dag van de manifestatie, zoveel tnogelijk

gezamenlijk ergens de avondmaaltijd te gebruiken. Een en ander is heel

moeilijk tevoren te regelen, maar het bestuur zou graag weten hoeveel

personen aan een dergelijke maaltijd (die we toch zeker niet te duur willen

maken !) zouden willen deelnemen. Indien U het een goed idee vindt om roet

een wat grotere groep gezellig te dineren, laat U dat dan even, telefonisch

of schriftelijk, weten aan de secretaris, mevr. A. Kerkhof (let op:

secretariaatsadres gewijzigd, zie een der volgende pagina's ITT).

Ten slotte

Het bestuur hoopt op deze jubileumviering vele leden te mogen

verwelkomen. Niemand mag deze 'hoogtij-dagen' missen !

Namens het bestuur van de W.T.K.G.

Bert van der Valk

(voorzitter)


