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Het doet het bestuux genoegen U ïoor hei a.s. winterseizoen de volgende

Iezinge n

te

kunneD adncieden:

1980

donderdag 2 october

: In Barnenwenking met de N.N.M.G. afd. iiial-cheren
Proi. Dr. lJ. lriasuref, Erasous Universite.it, Rr dan.

irRecycling van lnflueÀza Viruosen bij de Uens.r.
liet Influenza A virus bl$ft z'n aanvalskracht behouden doordat onder Ínvloeil van dè tijdiens epideieËn ontstane antlstoffen, kfeine of Arote vdjzigingen optreden in de antigene Ealle up vàn hét virus,
Door sero- e pialemiofogis c h onderzoek i6 vast kollen te
staan dat een iuflu€nza A virus in staat is na eeÀ
.irensenleef tijd r/Íederon a1s zj-ekrdakeld agen6 op te
tieden (1E9o - 195? | 19oo - 1968). Ëet vaststerfeo
van deze zevenlig jaar oflvattende kringloo! heeft
het inzicht in de ]r.ofyfactische ogeljjkheden sterk
vergroot.

29 novenber

zat eralag

r l{erdenking 2OO-jarig bestaan v.h. Natuurkundig Gezelschap, 14 uur (in Concert- en Gehoorzaal, §ingeIstraat 1r).
O})ening door de burge!1eester van Middelburg
drs. J, ',Íoltexs
;Iistorisch overzÍcht door de voorzitter
dxs. J. Scheltens

Ífiepauza
.lubileutvo or drac ht: 'iEoe naurkeurig is Natuurkundert
door lrof.Dr,G.rt Hoof", R.ir. Utrecht.
Fe"Pptie.
de hee. A.Lí. Don]ler, K.1\I.M.Í. Zierikzee.
rileteoroloBie en aktiviteiten van het Ii.N.ir,L
te Zieril(zee i.v.n3. de 0oste!schelder,
in sarnen!r'erking met de Sterre!/acht lhilÍlpus lan6Lo

din6clag

1b

aieceober

bergen.
198a

donderalag 15

januari

Prof. tr. !1. de Graaff, Sterrekundig Inst. Utrecht.

irRussische ruimtev&ertir.
De belangstelling íoor ra&etmotoren in Rusland dateert à1 van de vorigè eeuw.
In het begill van deze eeuw pubficeerde li,Í. Íaio1kowski, leraar ín een provincie,stadje iR ile buurt
van i,loEliou, de eerste verhandelingen over bemande
rui tereizer Eret behul}) van raketten. De eer6te
r ake tlanc eringe i1 dateren uit de dertiger ja?eB.
lia de Tweede liereldoorlog is de ontwiklieling van ale
rui tevaart a-àt kÍacht ter hand genoeen, betgeen
tot een aantaf pri eurs'op dit gebied heeft geleid
(o,a. Siroetnik-'1, Loena-1, -Z en -r, :ilostok-1 tet
cargarin). Op taf vàn gebieden werden succesEen geboeht, zoals bij hét onderzoek van Verus en bij het

fangdurlg

vr'erken

Saljoe t-reeks

.

in

bemande

ruintestations uit

de

'

donderdag 19

februari

: fr.

1,.H.1.1.

nngefr Pbilips Íelecomlrunicatie Ind.iiuizen'

rTelecomiiunicatierr.
Í,ichtgevende €lasvezels met lage optische verliezen
en hàlfgeleider-1aser .ilet grote levensduur zijn ia
een deceDniu tijds zover ontv0i,kke1d, dat olti6che
tr an sriri r: sie systemen voor te }e c omaucíc atie thans llun

operationele intrede doen.
PxoefÉystemen zijn reeds in vele ]anden in bedr'jif.
ian de hand van enkele, bij PhilipË ontwikkelde lroefsystell1en zal de nieuwe techniek nadex lvorden toege_
1i cht "
donderdag 19 naart

: ïr. it.C. rieytingh, Totaf - S1oe.
:r.Ahtiviteiten van Total in sloegebied
Àardolie, het ziïarie bloed'r van de aaxde"
1n het tecirnische en financiele rir€refdgebeuren van
Ae expforatie, de produktie' het lrransport, de raffinage en de distributie ervan, is de Totaf_raffinader:ij in het SloegebieA slechte een kleine schakel.
Eoe deze schakel werkt, zal het onderlverp zijn ïan
de fezing van hedenavond.

De lezinge]1 worden gehouden
Àaavang 20.00 uur.
Töegang

in de schakef - Bachtensteel]e

tot de leziEgen op vertoon vln

14.

Ce lidmaétschapskaarten.

contributie bedraagt.f.15,-- per Bezin (inv,onenale lrinderen beneden 21 jaar
inb. ;repen),
Voor leerlingen +a]l BiddelbaÍe scholen e.d. J"'2'r0. lntroductie tegen J=. ,'-Per lezing.
De

i{ieuï/e lede]l kunnen zich melcen bji het bestuuÍ aÏ aaÍ\ de za

ilet bèstuur houdt zich aanbevofen vocr suggesties
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bestur-Ir:

trs, J, Scheltens, voor-zitter
C.H, chijsen I penningmeester
gtuo a1 3f 59; L.v.:iieuwenhove
!r. L, P, Roegholt
C. Kalverboer
1i. J. Zuidexvaart
L, v, d. tsoogert, secretaris.
tet . 12?89; Damplein í2.
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