
Descartes Jubileum
Het begon veertig jaar geleden met de "jonge onderzoekers", jonge 

sterrenkundigen die zich verenigden om samen in Limburg sterrenkunde 

op de kaart zetten. Hieruit is niet enkel een Limburgse Volkssterrenwacht 

voortgekomen, maar ook de jeugdvereniging voor sterrenkunde, JVS Descartes.

Vandaag willen de Descartianen dit jubileum vieren en u in de gelegenheid stellen om met 

uw “oude” Descartesvrienden eens bij te praten. Daarom organiseert JVS Descartes het 

feestelijk jubileum op 27 april 2013.

Programma
14.00u: Ontvangst met receptie

14.45u: Viering Jubileum

18.00u: Diner

20.00u: Vertrek naar Opoeteren

21.00u: kampavond

Er zijn verschillende modules waaraan je kan deelnemen: de receptie, het diner,

het kampgevoel weer beleven in het kamphuis te Opoeteren en het ontbijt

Module 1: Viering & receptie Prijs: €3,00

Module 2: Diner Prijs: €20,00

Module 3a: Kampavond, met overnachting Prijs: €11,00

Module 3b: Kampavond, zonder overnachting Prijs: €11,00

Module 4: Ontbijt Prijs: €3,00

Inschrijven
Inschrijven kan tot 20 april door het bijgevoegde inschrijvingsformulier in te vullen en op te  

sturen naar het volgende adres:

JVS Descartes, Planetariumweg 19, 3600 Genk

Je kan ook digitaal inschrijven door de gewenste module en je gegevens (naam, adres, 

telefoonnummer) door te geven aan: jubileum.descartes@gmail.com

Graag ook op voorhand het gewenste bedrag, de som van de gewenste modules, te storten 

op:

IBAN: BE31 7351 6208 4055 BIC: KREDBEBB

Met vermelding van: Jubileum + naam + nummers van de modules.
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Praktisch
Die viering, de receptie en het diner vinden plaats in de gebouwen van de toegangspoort 
Kattevennen, Cosmodrome.

Na het diner gaan we door naar het kamphuis in Opoeteren.

Adres Cosmodrome, vroeger Europlanetarium:

Planetariumweg 19 3600 Genk

Adres Kampplaats ‘Bivak Houtenveld’:

Houtenweg 21 3680 Opoeteren

Contact
Mocht u nog vragen hebben kan u altijd een mailtje sturen naar: 
jubileum.descartes@gmail.com of bellen naar Hans Huybrighs: 0476/533 432
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Inschrijvingsformulier
Gelieve onderstaand formulier voor 20 april 2013 terug te sturen naar

JVS Descartes, Planetariumweg 19, 3600 Genk

Of te mailen naar: jubileum.descartes@gmail.com

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer: ………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………….

Gelieve in te vullen voor hoeveel personen en voor welke modules u zich wenst in te 

schrijven:

Aant. Pers. Totaal

o Module 1:   Viering & receptie(€3,00) …………….. ………….

o Module 2:   Diner (€20,00) …………….. ………….

o Module 3a:   Kampavond, Met overnachting (€11,00) …………….. ………….

o Module 3b:   Kampavond. Zonder overnachting (€11,00) …………….. ………….

o Module 4:   Ontbijt (€3,00) …………….. ………….

Totaal: …………

Let op,  modules 3 en 4 zijn enkel voor wie 18 of ouder is!

Gelieve voor 20 april het totale bedrag, de som van de gewenste modules, te storten op 

rekening van JVS Descartes:

IBAN: BE31 7351 6208 4055 BIC: KREDBEBB

Met vermelding van: Jubileum + naam + nummers van de modules.
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