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Op 5 en 6 juli organiseert Konsumenten Kontakt een tweedaags congres over de plaats en
richting van het EG-consumentenbeleid in de
jaren negentig. Het congres, dat plaatsvindt in
Oegstgeest, zal worden geopend door staatssecretaris P. Bukman. Verder zullen bijdragen
aeleverd worden door Eurooees commissaris
k. van Miert en door deelnemers uit de kring
van vakbeweging, wetenschap, Europees
parlement, economisch en sociaal comit6 en
consumentenbeweging. Nadere informatie
bij G. H. E. Hilkens, tel. (070)3551997.
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Op 30 maart jl. heeft de Landbouwuniversiteit
de vijfhonderdste huishoudkundig ingenieur
afgeleverd. Het betrof mevrouw H. Klaassen.
De studierichting is in 1952 opgericht onder
de naam Landbouwhuishoudkunde. Huishoudkundige voorlichting en onderwijs
moesten verbetering brengen in de dikwijls
slechte woon- en leefsituatie van de agrarische bevolking. In de loop der tijd paste het
studieterrein zich aan aan de veranderende

samenleving en werd de naam landbouwhuishoudkunde gewijzigd in huishoudwetenschappen. Sinds begin dit jaar heet de studierichting huishoud- en consumentenwetenschappen. Momenteel volgen in totaal 326
studenten deze studie

Huishoudstudies
Begin dit jaar zijn de vakgroepen Huishoudkunde en Wonen/Verzorgingstechnologie
van de Landbouwuniversiteit gefuseerd. De
naam van de nieuwe, gefuseerde vakgroep
luidt vakgroep Huishoudstudies. Voorzitter
van de vakgroep is dr. C. de Hoog, secretaris
is ing. G. J. H. ten Cate en beheerder Ir. A. J.
Hardon-Baars. Correspondentieadres: Postbus 8060, 6700 DA Wageningen, tel.
(08370)82088, b.g.g. 82184.

Wetenschapsfestival
Van 20 t/rn 24 augustus vindt i n Swansea
(Groot-Brittannie) het Science and Tech@logy festival 1990plaats. Ditjaarlijksterugkerende evenernent, georganiseerd d o o r b Bri-
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