Speciale, buitenlandse gastspreker van dit jaar: Christopher Go (Cebu, Filipijnen), vermaard vanwege zijn hogeresolutieopnamen!
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Nieuwe locatie!

Voorjaarsbijeenkomst op
za. 4 april 2020 in Maassluis.
In verband met het overlijden van eigenaar/uitbater Hans
Fleuren, is het voor ons véle jaren bekende, ‘t Oude Theater
in Oss per januari 2020 definitief gesloten. We hebben een
nieuwe, geschikte bijeenkomstlocatie gevonden: Theater
Koningshof, Uiverlaan 20 in Maassluis. Tot ziens op 4 april!
Parkeren: tegenover Theater Koningshof ligt winkelcentrum Koningshoek
met een groot parkeerterrein, waar gratis te parkeren is. Openbaar Vervoer:
metrostation ‘Maassluis-West’ ligt op 5 minuten loopafstand en bus 126 stopt
voor de deur van Theater Koningshof. www.theaterkoningshof.nl
Onze verenigingsbijeenkomsten zijn openbaar. Niet-leden hebben
echter alléén toegang 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

Het programma
09.30 uur Deuren van Theater Koningshof gaan open.
11.00 uur Opening door Marco Verstraaten
Christopher
11.10 uur John Sussenbach: Spatial analysis of the
Go
2018 global dust storm on Mars (ArcGIS)
11.40 uur Uitreiking van de ‘J. der Kinderen
Aanmoedigings-Prijs 2020’ aan: ??????
Lezing door de dolblije win(n)a(a)r(es)
12.00 uur Grote (lunch)PAUZE! met o.a. ledencontacten, adverteerdersstands, 2e-hands
astromarkt, lunch in Theater Koningshof
13.30 uur Christopher Go (lezing 1):
Planetary imaging
15.00 uur Bart Delsaert: Remote sterrenwacht;
de werking en de voor- en nadelen
15.40 uur Korte (tussen)PAUZE!
16.00 uur Christopher Go (lezing 2):
Philipijnen
From webcam to Hubble;
an adventure of a planetary imager
17.00 uur Meegebrachte opnamen (max. 10 minuten p.p.).
Eventueel van tevoren te mailen naar Peter van
Vliet: pjmvanvliet@zonnet.nl. Alle presentaties
en meegebrachte opnamen worden gekopieerd naar
onze verenigingslaptop om tijdverlies te voorkomen.
17.45 uur Dagsluiting. Daarna (naar keuze) gezamenlijk eten
in restaurant Jofel in winkelcentrum Koningshoek.
Let op: als je na de dagsluiting ook gezamenlijk wilt gaan eten in
restaurant Jofel, dan dit uiterlijk zaterdag 29 maart doormailen naar
Jan Koet, cateyes@caiway.nl. Geef dan ook meteen jouw menukeuze
door dat bij het programmabericht op onze website staat vermeld!
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Oproep:
Adverteerders,
plaats een
verkoopstand
in de zaal.
Leden, neem
2e-hands astrospullen mee.

