
Onze voorjaarsbijeenkomst wordt traditiegetrouw gehouden 
in ’t Oude Theater in Oss, hoek Spoorlaan 58 en Bram v.d. 
Berghstraat, op enkele minuten loopafstand van het NS-
station, dus prima OV-bereikbaar. Tot ziens in Oss, dus!

Voorjaarsbijeenkomst
za. 31 maart 2018, Oss.

Het programma
09.30 uur Deuren van ‘t Oude Theater gaan open. 
11.00 uur Opening door secretaris Marco Verstraaten 

en kort financieel overzicht door Petra van der Meijs
11.15 uur Arnaud van Kranenburg: Exotische filters
12.15 uur Uitreiking ‘J. der Kinderen AanmoedigingsPrijs 2018’

aan: ?????? (wie-o-wie is deze keer de gelukkige?)
Aansluitend een presentatie van de winna(a)r(es) 

12.45 uur Grote (lunch)PAUZE! met onderlinge contacten, 
adverteerdersstands, 2e-hands astromarkt enz.

14.00 uur Marcel Vonk (fysicus): 
Kun je een zwart gat fotograferen?

15.00 uur Korte (tussen)PAUZE!
15.30 uur Joël Kuiper: 

Van nul tot HyperStar als beginnend astrofotograaf 
16.30 uur Meegebrachte opnamen (max. 10 minuten p.p.).

Eventueel van tevoren te mailen naar Peter van 
Vliet: pjmvanvliet@zonnet.nl. NB: alle presentaties
en meegebrachte opnamen worden gekopieerd naar 
onze verenigingslaptop om tijdverlies te voorkomen. 

17.30 uur Dagsluiting. Daarna (naar keuze) gezamenlijk
eten in restaurant ‘D’n Toei’, direct vanuit de zaal 
de linker (nooduit)gang door (17,8 seconden klunen).

Parkeren: Er is gratis (zeer beperkte!) parkeergelegenheid op eigen 
terrein, direct achter het zalencentrum. De parkeergarage van ‘Thermen
Lucaya’ is GESLOTEN! Parkeergarage ‘Bergoss’ aan de Oostwal heeft een
grote (betaalde) parkeergarage (ca. 8 min. loopafstand). Iets dichterbij ligt
betaald parkeerstation ’P+R Gasstraat’. De Gasstraat ligt aan de overzijde
van het NS-station en is (via de spooroversteek) op ca. 4 min. loopafstand.

Onze verenigingsbijeenkomsten zijn openbaar. Niet-leden hebben
echter alléén entree tegen betaling van € 12,50. Zij ontvangen
daarbij ook het laatst verschenen ASTROBulletin (t.w.v. € 7,50) en
dienen zich aan te melden bij Maurice Toet, mftoet@gmail.com

Oproep:
Om de sfeer
nóg meer te 
verhogen:

adverteerders,
plaats een 

verkoopstand 
in de zaal.
Leden, neem 

2e-hands astro-
spullen mee.
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