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Abstract

Descartianen aller landen, verenigt U! Dit is een oproep aan iedereen die zijn/haar
steentje wilt bijdragen aan de viering van het 50 jarig bestaan van JVS-Descartes dat zal
plaatsvinden op 26 maart 2022.
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1 Introductie

Exact 49 jaar geleden ruilden de Jonge Onderzoekers hun naam officieel voor JVS-Descartes.
Sterrenkunde, fotografie, kijkerbouw, ruimtevaart, het bracht een enthousiast groepje tieners
bijeen in Genk. Zij kregen een bal aan het rollen die vandaag de dag nog steeds gretig verder
rolt. Ze moesten toen eens geweten hebben wat er uit hun enthousiasme zou voortvloeien.

Tussen die beginjaren en nu zitten prachtige herinneringen, verhalen, foto’s, filmpjes, liederen
en zoveel meer. Velen van ons hielden of houden er vrienden aan over voor het leven. Descartes
betekent voor ons allen veel en die herinneringen moeten gekoesterd en gevierd worden.

Jullie voelen het misschien al aankomen. Over 1 jaar zal Descartes haar 50ste verjaardag vieren.
En voor de organisatie van dat gouden jubileum willen we daarom ook naar jullie ideeën en
opmerkingen luisteren.

2 Praktisch

Daarom zijn jullie van harte uitgenodigd om met ons samen te zitten en na te denken hoe we van
het 50 jarig jubileum een geweldig evenement kunnen maken in 2022-Descartessfeer. De Cos-
modrome (voor de oude leden, dat is het Europlanetarium he ;-) (en voor de nog oudere garde,
dat is de Limburgse Volkssterrenwacht)) is betrokken in de organisatie en stelt haar volledige
infrastructuur ter beschikbaar voor deze dag. Hoewel wij samen met de Cosmodrome zullen
zorgen voor de boekhouding, de locatie, de op- en afruim en de communicatie, zijn jullie zeker
welkom om voorstellen te doen wat betreft de inhoudelijke kant.

Iedereen die gëınteresseerd is om mee te denken mag een mailtje te sturen naar:
goldenjubileeaffairs@jvs-descartes.org

Dan zult u daarna van ons een mailtje krijgen om een datum te prikken voor een vergadering.
Wie nog in bezit is van foto’s, teksten, liederen, vlaggen of andere voorwerpen maar niet wilt
helpen met de uitwerking, mag zeker van zich laten horen.

3 Onze ideeën

Wij hebben alvast enkele ideeën:

1. Ons eerste idee is om traditiegewijs een vrij podium te organiseren zoals dat doorgaans
op de kampen gebeurde. Dat houdt in dat iedereen die zich geroepen voelt een idee mag
voorstellen voor iets dat zij willen presenteren gedurende ongeveer 15 minuten. Dat kan een
verhaal zijn, een grap, een oud kamplied, een echte act van vrijpodium van onder het stof
gehaald, een gedicht, een filmpje of misschien zelfs een kort spel (quiz tussen generaties?).
Heb jij een idee voor een act? Stuur het gerust naar ons op! Mag vooral ook ludiek zijn.

2. Daarnaast willen we een (paar) grote naam (of namen) uit nodigen die namiddag en/of ’s
avonds iets komt vertellen over de ruimtevaart of sterrenkunde. We (en dan vooral Seppe
Canonaco) zijn momenteel reeds aan het hengelen.

2



This is an official statement from the Office for Golden Jubilee Affairs at the youth department of astronomy and related sciences, JVS-Descartes.

3. Een Descartes expo van foto’s, voorwerpen, teksten en filmpjes die de geschiedenis van
Descartes weergeven. Idee is om dan van elke generatie vertegenwoordigers te zoeken die
tijdens de pauzes hun standje willen bemannen. Voor de jongere garde kan er een spel
georganiseerd worden waarbij ze informatie moeten verzamelen die in de expo te vinden
zal zijn.

4 Tot slot

Voel u zeker niet verplicht om mee te helpen. Maar we kijken er alvast naar uit om met jullie
in onze geschiedenis te duiken, tijdens de voorbereidingen of op het jubileum zelf. Zet zeker 26
maart 2022 in uw agenda want het belooft de moeite te worden!

Het is zeer goed mogelijk dat het ons niet gelukt is om alle (oud-)Descartianen te bereiken. Voel
u dus zeker vrij om deze brief verder te verspreiden onder oude vrienden van Descartes.

The countdown has started! Men zegge het voort.

Met sterrenkundige groet,
The Office for Golden Jubilee Affairs

Contact: goldenjubileeaffairs@jvs-descartes.org, +32 485 24 08 76
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