Jongerenvereniging voor Sterrenkunde
www.vvs.be
Hoi JVSers!

In deze brief informeren we jullie graag over de laatste praktische zaken voor de JVSdag
komende zaterdag!

Programma
De JVSdag start om 10u30 aan het station van GentSintPieters. We verzamelen onder de
grote luifel aan de voorkant van het station (Maria Hendrikaplein). Daar start dan ook
meteen het grote JVSdagstadsspel, vol spanning en mysterie!

Kernvoorstellingsfilmpjes
Niet iedereen kent alle JVSkernen en daarom is het leuk om elkaar wat beter te leren
kennen aan de hand van een plezant filmpje.

Lunch en rondleiding
Tijdens de middag zijn er broodjes voorzien in de Volkssterrenwacht Armand Pien
(inbegrepen in de prijs  incl. drankje).
De volkssterrenwacht verbergt overigens veel geheimen, die je vandaag allemaal te weten
komt tijdens een boeiende rondleiding.

Lezing Sterren en Sterevolutie
In de namiddag is professor Van Rensbergen van de Vrije Universiteit Brussel te gast. Hij
vertelt ons alles over de binnen en buitenkant van sterren. Waar komen ze vandaan? En wat
doen ze daar allemaal in de ruimte?

Einde
De JVSdag 2015 zal eindigen omstreeks 17u40, weer aan het station van GentSintPieters.
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Treinregeling
Heenreis
Opstapplaats

vertrek

aankomst

Oostende

aangepaste dienstregeling
met bus tot Station Brugge

Brugge

9u57

10u20

9u37

10u33

9u41

10u33

8u08

10u22

8u026

10u22

(trein IC509 richting Eupen)

Antwerpen  Centraal
(trein IC 709 richting Poperinge)

Antwerpen  Berchem
(trein IC 709 richting Poperinge)

Genk
(trein IC1531 richting Poperinge)

Hasselt
(trein IC1531 richting Knokke)



Terugreis
vanuit station GentSintPieters

vertrek

aankomst

Bestemming
Oostende

aangepaste dienstregeling met
vervangbus tussen Brugge en
Oostende

Brugge

17u40

18u03

17u53

18u50

17u53

18u54

(trein IC538 richting Brugge)

Antwerpen  Berchem
(trein IC 1817 richting Antwerpen  Centraal)

Antwerpen  Centraal
(trein IC 1817 richting Antwerpen  Centraal)
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Hasselt

17u38

19u34

17u38

19u52

(trein IC1516 richting Genk)

Genk
(trein IC1516 richting Genk)

Meenemen

● Een beetje zakgeld (minstens 5 euro voor de inkom)
● Warme kleren
● Regenjas tegen het slechtere weer
●
●

Goed humeur!
Zin voor avontuur!

Contact
Indien nog vragen contacteer ons gerust via 
jvs@vvs.be
!
Of via telefoon JVS Voorzitter Thomas Devogelaere: 0472 / 86 19 63
De JVSdag kost 5 euro voor JVS/VVSleden. Anderen betalen 10 euro inkom (die 5 euro
extra krijg je terug als je dit jaar nog lid wordt van de JVS/VVS!).
Ben je vegetariër of heb je een speciaal dieet? Gelieve ons dat dan nog door te geven!
tot dan !
De JVSstaf
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