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(cn.elijk is dc be
lijkhed€h biedt
kijk€ in

d€ belancrijkste
25 jaric b€st!an

natuurscbie- /1

Iren

atnosfe€. (ond€r snder€ het c€bruik hleibij
re.hnick€n). kvaliteit

dat de vertsrer (is dat
ook H. xrul?) de o.rsFronkelllk .ngetvijferd l!isre r€kst€n
zo spre€ai hij van bio

zosrs blijkt

zoals sebruikerijk bij het 1.c,u. rs

ook

boekje vordt
r. r. de vr1e3 (ansre.dan)

Dit b.ekje, dat
Frankrijk

ge.oend

journalisten en ohd€rvijssevenden
ongereer selijke

tehereld

krisialrijn€

zi jh

naiuurlijk€ nulpbr.n srondvrter te bieden.
Dc schrijvcrs, die verbonden zijn Ban de
B. R. c.Ir. , zijn
voortrefierijk
de hand va. duidelijk€ pro

c€zet, vsalbij

zij. ir druktechnisch
talrijrr€ zetrout€n.

de ,at€rbarans (voe

dins en onttr€kking),
ars hij de noeite

van de obdergrond (nijnbou{,

10

energlesinnids en op6r.g)i Dlnerrre

€n

en dery.rrjkc, rrres

d.n 5000 ttJdEch!iIten regsrratlg doorg.-

sedo.uenteefd net intererrsnt .llter-

!tge rit€ratuuroleaven.
Voort! vorden wetgerinsi bchc€r, archive€. k6stena6De.ten b.
voor het r!lnsc publlek
*unnen

rll ons voorEt€rIen

xeei l.ckhccd on

sDa.

vo.lshor bosint on 9.oo uu. en ctndtst
D6 kosten bedragen $ 100,-,
vaarbij hot vorlrshop trlnins nanual tnb.De

naast g€brulke!8 aI€ btblrotheke!, schrijrers van recrbo.k€n er
encycrop€dische o'erzicbten dlt bo€kJe

v,n nur krn ziln rrs voor
rd€ hydrologlscbe
grcter publtek lo€gankc
rrJk s€uak. kd 'orden. Een d€rg€rrjL
J,

J, do viies ({mstc.dan)

e./of
Btbltoth€6l| rysisch-ceo
ku.l1g Labo!tto!iutr,
11s, ro93

rhe prog!em€ cobprtses:
A) ceo3.lcn.c and ensire€ri.s

(trjdcrijke exposrtrc
nei, juni en jurr 1e32),
€en tcntoonrtelli.s
gehouden hcr ars titel:
" AASTNICHT, EROP OI ERO]$[R"

B) Protectl0,

: 10,00 - t?,00 uu!

In hct r€ekend to€gang aratls

BS

A&ter-

Fifst Intcrnat!o!a1 Mine {ater congr€86
of th. Intclnatronal Mine Nater Assoclatlon (19-23 Ep!tr 1s32, Budapest)

Congregsen

6a t/n vrij

ran6c1_

c) Envlrom6.t!r
D) reratronrhip

utttlr.tlon of nine ',ter.
r) 1st Gen.ral
t1onol Mlno {Eter Associstion

(rMl|,a).

rnl0rh!rtc: Mln€
- Ank€I Xijz 1-3, s-1061, Budapest,

oMBItl

0p vrlJdag 23 ,pri1 1942 org.nise€lt het
*orkshop bij de Bibriothe6k v.n r!.t rya Bodedhndrg Labo.a

chief Ddlto!/ass!etant
Hst C€oref gesevensbcstand go€ft onl1ne

bibliosr.rlschc lnforratuu! op h€t g€blcd var de seo{etenschaplen. Hic!tn
21Jn onder meer

sr.irisrafle,

g.ory3rca,
hydroBcorosie, geonorfordeiei burten-

.ardre geor.si€,

geoloare et.,
H€t Ceotet-bdtand bevst op dlt !o!€nt

ieder sannererilk bod zo
L.itz nonocnldr porr.ts.ilcroscoop ss-ru-Por, voorzren v.n

.ie
!i.or t.ll.htinac!:

<o71t

rs 46 24

<na

beschrrjvl.sen, tcrvljl
cr naand€rijks 4500 tot 6000 nl€uw€ b63.h!llvrnsen bijkonen. E! tolden D€e!
1t

Agenda
lnsrjrrurs.olLoquir, lnsr, !. aard!e... R,U, L!rt.h.. Dr. Arir d(.lonr:
'rN!!ur.lij're cr4 !aridri€s". crorc c.llcBezssL v,h. rnsL, !, Aarl!(t,
uLdrpestLa3n 4 (0e Uirhoi), ut.c.lri. r6,00 - l7,O(r uur.
Insti(fur.olioquja, Inst. !. xard'et., R,ll, Urre.ht, Dr, Jrn liillem
zn.h3ri3ss.: 'Klinir.lo8ie €n oceadoa!afie !an lcr Aneola lekkeni.
Grorc Collegezinl v.h. lnst. v. xard$e!. Srnnpestlsan 4 (ne Uitho!),
Urr..hr. 14,.00 - 1t.00 udInstituutscolloqri.. Tnsr. v. I.rdl':t., lt.U, trtr.cht. Drs- cor Langcrcis:
"}lrsneLosLrrtiarnfie op t. Kre!.". cro.o colleqezral v.h. rnsl. v, .\.rd.
!.t,, Bndrpestra.n 4 (D. L'iLhor). Ut.c.hr. r6,00 - 17.00 uur.
ll.rkBroep yoo. rrrii.ire €n (rartrire Geo]oeie, Jaarrerg.de!ing trTKC tc
Stlrlrtine cE-\, LezinB Mr!r, Lrrs, c.c. Riimke (Un. i. A'dnr(): "ller !0rzaiic
lenj d€i.rtrLi.€ren on b(!(fhen rar kleinc, lossiele z.ogdieren . Collegezd{1 rl03 InsL. v, idfdrer, v.d. vfijr t\rjv, De BoeL€1aan r08t, Imsrerdan.
tnl, J. r. tsoekh.rsr, reL. 02207 1t010.! .I6sen 19.oo tn 20.00 uur.
5t!d.nt.nvereniqtng CE0!LrSit. N.e-\.s.0.-Congres. T.si- !- Aald{cl, D<i
Boclclarn 1035, Ansl!'rdin. 9.30 uur (2i. Llz. 9 van nD. l).
.\adeline xoord t"ederland. L.zin! do.r Prof. lr, l',I1,. telzeloe!: !'0e!
,.\
ni.pce prohle€n bij de st.eakrolcinni.s". Hd!el de xie$.e Brink Lc
^ssen.
\jF !,l.riet)
20.00 uLr ( i
lnstituL,iscirroquis. lnsr. v. n:rdi€t., A.U. lrtrccht- ?rDi- D!, l,irt
tla!rnan: "crensvlrkhen', orot. coll.Bez..l v.h, rnsr. v- lard{er,) Buda
pcsrl.an 4 (De Lirhol), tirrichr. r6-00 - 17.00 !ur.
fsLituuLsccllo.lui., Tds.. v. Aardu.t,, R.ll, Urre.hL. Dr. t,ift vrn lianel:
'De ro.rdcrijka Apennijncn in betreEioB", Crorr coll.ee7.rl v,h, lns!. v,
Irrnkt.. Bu,iapcs!lind 4 (r€ rithof), u1f.rh., 16.00 - 17.00 rur,
!erksrorp vo.r Terriair. !n ({rrtaire Ceoto$ie. PrisexcL,isie mar BrtIi!:
.eam €r d! oi'8.vins rzn Lep.'rcn (n..aed).
^.1.€r,
SricbtinE Cr:4. Dr.. E,A,J. Burk., (v.lr. .rnsr€rdar): irTc.clirAkriscall.nri.
Colleaezial Fl03 v.h, lnst. v- A:rdcet. !.d, vrijc uiiwersiteiL! Dc 8oele
la.. 1045, Anst..dan, Inl. russen 19.00 on 20.00 uur bij de h(r.r. te
Bo.khorst, te1. 02207-lt0i0.
K,N.C,11,c. 1n het kader van dc J.arvar3ade!ing truing door Prof, Dr, H,1{.
'l .ge : 'D. oclli / rr.l .
Werksro€p vo.r r'.rrinire en K\ra.rrire 1l{$loBie. B.or!..t.rn id de .nrpvine
van sr. lruider (B€1eii') .
(eonorfoloeischc K.if8. Yidd3ebij€enkonst ftt 2 rezins.n.:1.0.(.1. ilc Jore:
"Nieu{e inziclrt!n in de lliirn degLr.irtie in het aLpinf v.or]lnd";
!i. Rrppol: iiclacigenc rfzeLrineen in hcl llli& voortand €n in \cderl:nd;
een ref,ruur onderzoekr'. F!sisch c.oEr.iisch T.st. v.d, trn. v. Aiis!erdan,
Dagr.rsira:t rl5. r3,30 utrr. (zie l,rz. 5 vsn dczc \ieursLriet),
{erkeroep voor lerrinire en Kkarraire GeoloAie, rinksier.xcu.sio D3f h€t
Paleoceo. v3d hei Albrrrkan..l en het 0lieocd.n van vliernn.l (Belsia).
NcrkEroep w..r r0!!irirr
en Krart3ir! coologi.. N.riarrsercursi.
Acht€rhoek sr.r de Laarq v3n tlistc 2nl lorden nnrsLoLen.
t!.ksroof loor Tertialr. .r (q.rr3rre CeoIo!i!, N.ji..sverEnder!ng vun
I,i,LI(.c. n.r de Ncderlerds€ Ma1a.ol.gis(]r !erenieirg.
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