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Geologisch Weekend - 5 en 6 november 1994

Nadat wij eerder in 1988 en 1990 acte de presence hebben gegeven, doen wij ook deze

keer mee. Cor Karnekamp coördineert de werkzaamheden die nodig zijn om tot een mooie

presentatie te komen. Het Museon is behulpzaam met vitrines en posterpanelen. Hulp van

de W.T.K.G.-leden is uiteraard gewenst.

Behalve W.T.K.G. nemen de volgende organisaties of instellingen aan het Geologische

Weekend deel: Belgische Vereniging voor Paleontologie, Nederlandse Geologische Vereni-

ging (landelijk en Afdeling Den Haag), Stichting Geologische Aktiviteiten, Nederlandse

Lapidaristen Club, Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, Instituut voor Aardwetenschappen

van de RU Utrecht, Instituut voor Aardwetenschappen van de VU, Open Universiteit,

Faculteit Mijnbouwkunde van de TU Delft, Afdeling Seismologie van het KNMI,

Beleidsommissie Remote Sensing en Rijks Geologische Dienst. Daarnaast zullen ook Oer-

tijd Vakanties, Paul Paris Airprint en Henskens Fossielen aanwezig zijn.

Met deze veelheid aan deelnemers moeten de presentaties wel heel gevarieerd zijn. Er staat

een aantal interessante dingen op stapel. Zo toont de VU remote sensing beelden van

plaats:

MUSEON - Stadhouderslaan 41 - Den Haag, niet ver van het Congresgebouw en het

strand van Scheveningen

Tijdens een Geologisch Weekend laat een belangrijk deel van Geologisch Nederland aan

een zo groot mogelijk publiek zien waarmee men bezig is. Het aardige van deze

bijeenkomst is dat zowel amateurs als professionals zullen deelnemen; het is dus een

uitgelezen mogelijkheid om nieuwe kontakten te maken of bestaande kontakten te

onderhouden.
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Botswana gekoppeld aan de ondezoeken die zich ter plaatse afspelen. Het Instituut voor

Aardwetenschappen van RU Utrecht heeft plannen middels een directe telefoonlijn actuele

bodembewegingen onder de stad Utrecht zichtbaar te maken in het Museon, terwijl

vermoedelijk ook milieutechnologie aan de orde komt. Uiteraard geven de universiteiten

ook studie-informatie.

Ook de Afdeling Seismologie van het KNMI toont wat in Nederland in de ondergrond aan

de hand is. Het Museon tenslotte heeft een bijzondere expositie ingericht. Het gaat om de

zogenaamde "Konservatlagerstatten"; beroemde vindplaatsen van fossielen die in sommige

gevallen ook fossiele resten van weke delen bevatten.

De amateurverenigingen laten zien hoe je als liefhebber van aardwetenschappen zinvol

bezig kunt zijn; of het nu gaat om tijdrovend stratigrafisch onderzoek zoals een aantal van

onze leden dat doen, of om het bewerken van gesteenten en mineralen. Kinderen komen

weer aan hun trekken met het handmatig slijpen van mineralen, of met het zich verbazen

over de kleurschakeringen van een slijpplaat van een gesteente.

In ieder geval belooft het Geologisch Weekend weer een gezellige drukte te worden. Wie

weet krijgen wij er nog een aantal leden bij, die overigens ook buiten dit soort aktiviteiten

om geworven mogen worden.

U bent van harte welkom in het Museon op 5 en 6 november aanstaande.

Cor Montagne


