Geacht BLUG-UBLG lid,

De beheerders van de BLUG wensen u een gelukkig 2021, een jaar waarin we hopelijk terug de kans
krijgen samen op terrein te gaan. Met deze brief schrijven we u aan voor het jaarlijkse lidgeld en
toelichting op het voorlopige jaarprogramma. We zijn alvast goed gestart met een bezoek aan de
diepe hydrothermie boringen op de site van het Europees Parlement.
In navolging van heel wat originele initiatieven in deze Covid tijden, nodigen wij u graag uit op onze
‘Lunch Sessies’. U zorgt voor een boterhammetje en wat soep, wij zorgen voor een interessant
programma! De sessies zullen online doorgaan, waarbij per topic een presentatie zal gegeven
worden (30-40 min) gevolgd door een moment voor vragen. Gelieve:
-

Uw email adres door te geven waarop u de link wenst te ontvangen van de webinar(s) die u
wenst te volgen. Stuur naar Cooreman.marie@deme-group.com .

-

Vragen zijn welkom op voorhand, zodat de presentaties hiernaar gericht kunnen worden.

Programma Lunch Sessies - Start 12h30:
-

9 Feb 2021: Geoportail Wallonie: Gebruik en toepassingen voor beginners en gevorderden.

-

23 Feb 2021: Geoportail Luxembourg: Gebruik en toepassingen voor beginners en
gevorderden.

-

2 Maart 2021: Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV): Tips en tricks voor een vlot gebruik.

-

16 Maart 2021: Deepsea Mining: Introductie, exploratie methodes en campagnes GSR

-

30 Maart 2021: Sibelco: Geotechnical Monitoring in hard rock operations.

-

… Open voor suggesties (misschien bent u wel bereid in het kader van uw beroepsactiviteit
uw ervaringen te delen met de geologische gemeenschap in de vorm van een presentatie

-

Indien u bereid bent om in het kader van beroepsactiviteit uw ervaring met de geologische
gemeenschap te delen door ons een interessante plek te laten ontdekken, neem dan zeker
contact met ons op!

Verder zullen we deelnemen aan het 48ste IAH (International Association of Hydrogeologists) congres
‘Inspiring groundwater’ van 6-10 Sept 2021 in Brussel. U kan alvast meer info vinden op
https://iah2021belgium.org/ .
We willen ook graag verwijzen naar onze website http://www.blug-ublg.be/NL/index.php waar
regelmatig updates komen rond activiteiten, vacatures, de Europese projecten waar we aan
deelnemen.

Zoals elk jaar nodigen wij u uit om uw jaarlijks lidgeld te betalen:
- € 25,00;
- € 12,50 voor jonge afgestudeerden (geldig het jaar na afstuderen) en werkzoekenden;
- gratis voor studenten.
Gelieve uw bijdrage vóór 31 maart 2021 op de rekening BE39 3100 5454 6119 - BBRUBEBB van de
Belgisch-Luxemburgse Unie van geologen te willen overmaken, met de volgende mededeling:
"Lidgeld 2021 – [uw naam]".

Met vriendelijke groeten,
Nuno da Silva en Marie Cooreman,
In naam van het hele BLUG-UBLG team

