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Activiteiten:: 

 

•  De sterrenkijkdagen zijn achter de rug. Op de eerste dag was het bewolkt tot het 
einde van het gebeuren. Toen René thuis kwam, was het opgeklaard en heeft hij op zijn 
eentje nog waargenomen. Frank van Campenhout kwam met zijn zoontje van 10 op de 
sterrenkijkdagen en kon de tweede avond naar de maan, Jupiter en de Orionnevel 
kijken. Vandaag is hij voor het eerst bij de vergadering. Hij is van plan een 20cm Dobson 
kijker te kopen en vraagt hulp om een zoeker te kiezen. 
 
•  Earth Hour vond op 19 maart plaats aan het Ecocentrum. Spijtig genoeg was het 
bewolkt en kon alleen het vervangprogramma doorgaan. Er waren een twintigtal 
bezoekers die aan de nachtwandeling met Natuurpunt deelnamen en daarna onze 
voordracht bijwoonden.  
 
•  In de loop van de volgende weken zijn er volgende activiteiten: 

Op 23 april de astrofotografiedag in Oss 
Eveneens op 23 april de ledenvergadering in Gent 
Tijdens het hemelvaartweekend RACA in Grapfontaine. 
Op 9 mei is er de Mercurius overgang, die wij bij Josch gaan waarnemen. 
De ATT beurs in Essen is op 21 mei. 
 

•  Op een heldere nacht doet Fons waarnemingen van 18 à 20 verschillende 
kometen. Hij  heeft lichte problemen met zijn montering, want de 10 micron lijkt te licht 
te zijn voor zijn kijker omwille van de lengte van de kijkbuis. 
 
•  Roger wordt dit jaar 90 jaar jong. Hij wou trakteren, maar het café op het Getouw 
was gesloten. De voorbije weken gaf Roger enkele voordrachten over zijn reizen naar 
Nepal 30 jaar geleden. Van de leden kon er niemand aanwezig zijn, maar hij haalde wel 
voor het goede doel 1250 Euro bijeen. Proficiat Roger. 
 
•  Chris St. deed radio waarnemingen van komeet P29. Ze waren negatief, wat ook 
een resultaat op zich is. 
 
•  Chris D. gaat een nieuwe zonnefilter bouwen voor zijn kijker in de aanloop naar 
de Mercuriusovergang. Zijn oude vertoont al enkele scheurtjes en is niet meer veilig. 
 
•  Karel werkt verder aan zijn pretty pictures maar momenteel ondervindt hij alleen 
maar problemen. Niets loopt zoals het zou moeten. Toch produceert hij prachtige 



plaatjes. Spijtig genoeg konden die niet getoond worden wegens het ontbreken van een 
laptop, die Josch had vergeten. 
 

•  Bram had een heel verhaal over zijn nieuwe EQ8 montering en haar kuren. Hij is 
in contact met de leverancier om het probleem op te lossen. Wordt zeker vervolgd. 
Verder had hij het over de kijkerbouw bij Cygni waar hij ook lid is. Daar hebben ze 
inmiddels 10 telescopen gebouwd (3x een 20 cm en 7 maal een 15 cm kijker). In de 
nabije toekomst gaan zij ook een cursus van 5 weken voor kinderen organiseren over 
sterrenkunde, inclusief over het lanceren van raketten. 
 
•  Josch werkt mee in een groep die een speciale ster hebben onderzocht. Dit 
gebeurde  eerst met amateurkijkers, maar nadien - wegens zo interessant – ook met de 
Hubble ruimtetelescoop, de VLT kijkers in Chili en nog andere kijkers. Inmiddels is een 
manuscript ingediend bij het prestigieuze tijdschrift Nature. Wordt ook vervolgd. 
 
  

•  En last but not least: op 3 juni staat ons jaarlijks etentje op de agenda. Het gaat 
weer door bij Fusion Wok, weliswaar op de nieuwe locatie Laar 28, Mol om 19 uur.  
  

 

 

De volgende vergadering vindt plaats in zaal 2 van het 

Getouw te Mol op 6 mei van 20u tot 22u.  

 


