
Geacht NGV lid,     juli 2019 
 
Zaterdag 14 september is het weer zover. Deze keer gaat het over Mars en de 
manen van Jupiter en Saturnus. Er wordt onder anderen ingegaan op een groot 
aantal geologische processen en of er wel of niet organische stoffen voorkomen.  
 
Alle leden NGV, donateurs GEA, studenten Aardwetenschappen, leden van de 
Belgische Vereniging voor Paleontologie en leden van de Jeugdbond voor Natuur en 
Milieustudie betalen 5 euro voor koffie/thee. 
Alle andere bezoekers betalen een bijdrage van € 10, - voor toegang en koffie/thee. 
Aan de ingang van de zaal te voldoen. Koffie en thee zijn in de pauzes beschikbaar. 
  
10.00 - 11.00   Registratie, koffie/thee - boekenmarkt, bibliotheek NGV, 
11.00 - 11.45   Arjen Boosman Universiteit van Utrecht. 

Titel: Een teken van leven op Mars? 
11.45 - 12.15 

  
Prof. Dr. Maarten Kleinhans Universiteit van Utrecht Fysische 
Geografie 
Titel: Rivierdalen en delta’s op Mars 

12.15 - 13.30   Lunchpauze (neem uw eigen lunchpakket mee), boekenmarkt, 
bibliotheek NGV, wellicht een film en een tafeldemonstratie. 

13.30 - 14.15   Prof. Dr. Wim van Westrenen Vrije Universiteit Amsterdam 
Titel: Mars Binnenstebuiten 

14.15 - 15.00   Prof. Dr. Bert Vermeersen Technische Universiteit Delft en NIOZ 
Titel: Manen van Jupiter en Saturnus 

 
Tafelpresentaties. 
Uitnodiging: leden (en niet-leden) die iets zouden kunnen laten zien wat een raakvlak 
heeft met ruimteonderzoek in ons zonnestelsel worden hierbij gevraagd contact op te 
nemen met Clarinus Nauta (ngv.voorzitter@gmail.com) 
  
Boeken en tijdschriften vormen een belangrijke bron voor mensen die zich in hun 
hobby willen verdiepen. Daarom zijn boekhandelaren aanwezig met een zeer groot 
assortiment boeken en tijdschriften. Daarnaast is de Bibliotheek van de NGV 
toegankelijk waar alleen leden van de landelijke NGV gebruik van kunnen maken. Zij 
kunnen eventueel ook van te voren literatuur bestellen die dan op deze dag in 
ontvangst kan worden genomen. 
  
Locatie: De themadag wordt gehouden in het Koningsbergergebouw van de 
Universiteit Utrecht, Budapestlaan 4b, Utrecht-Uithof. Goed bereikbaar met eigen 
auto en openbaar vervoer. Parkeergelegenheid: parkeerterrein Budapestlaan en 
verderop bij de hoek van Princetonlaan en Sorbonnelaan is ook een parkeerterrein.  
  
Aanmelden voor deze thema NGV is verplicht i.v.m. de beveiliging en de catering. 
Voor aanmelden ga naar de website van de NGV: www.geologienederland.nl  
 
Wij hopen dat U komt: 
 
Namens het NGV bestuur, 
 
Clarinus Nauta voorzitter. 


