ASH – POLARIS INFOLASH
Verslag - Agenda 2020
FEBRUARI
DEADLINE DIKKE! - Eind februari moeten foto's en artikels voor den Dikke bij de redactie binnen zijn!
vrijdag 7/02
20:00 Docu-avond over de maan – Raf V.d. Vreugde
Domein Roothooft Herentals
Na twee geslaagde docu-avonden over het Apollo-maanprogramma gaan we de laatste twee
documentaires over de reis naar de maan bekijken.
zaterdag 15/02
13:30 Flyeren Nat. Sterrenkijkdagen te Noorderwijk en Morkhoven
De Welkom - Noorderwijk
Dit jaar organiseren we de Nationale Sterrenkijkdagen terug in het Dorpshuis te Morkhoven. We
gaan voor de Nationale Sterrenkijkdagen flyeren/affiches hangen in Noorderwijk en Morkhoven.
Gezien het grote aantal bussen zijn alle helpende handen nodig! Kom je helpen? Vul de doodle in:
https://doodle.com/poll/c93kgsven8qp9grh
vrijdag 21/02
20:00 Praktische afspraken NS + Yuri’s Night + eventueel
Koetshuis - Herentals
lichthindermetingen
Tijdens deze bijeenkomst gaan we een aantal van de aankomende activiteiten voorbereiden en
verder inplannen. Indien het deze avond helder is en de lichthindermetingen van januari zijn niet
gelukt doen we ook nog een lichthinderronde.
zaterdag 22/02
Tentoonstelling – Kosmos: Kunst & Kennis
Boerhaavemuseum –
Leiden (NL)
De kosmos inspireert wetenschappers en kunstenaars al eeuwenlang. In deze tentoonstelling komt
hun fascinatie voor het eerst samen. Sterrenkundig geïnspireerde kunstwerken van Wassily
Kandinsky en Eugène Brands pronken naast historische topstukken zoals de Leidse Aratea en
maanstenen van de Apollo-17-missie. Meer info op https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-tedoen/Kosmos/. Na het bezoek aan het museum doen we nog een rondwandeling in Leiden. Er staan
namelijk doorheen de stad een hele hoop gedichten op de gevels. Voor ons wellicht minder
interessant maar naast die gedichten staan er ook een aantal wetenschappelijke formules. Meer
info zie http://www.muurformules.nl/. Ga je mee? Vul dan de doodle in:
https://doodle.com/poll/kprn2wk9yeaunmxd.
zondag 23/02
Nieuwe maan
vrijdag 28/02
19:00 Nationale Sterrenkijkdagen
Dorpshuis/plein Morkhoven
zaterdag 29/02
De jaarlijkse hoogdagen voor het promoten van onze hobby. Op het Dorpsplein van Morkhoven
staan we met onze telescopen en in het buurthuis kan je een projectie/voorstelling over de
sterrenhemel bijwonen. Tevens voorzien we ook een kleine gezellige bar. Wil je komen helpen? Vul
de doodle in: https://doodle.com/poll/fm3xhhgvv9fsbd2g .

MAART
vrijdag 6/03

vrijdag 13/03

zaterdag 21/03

dinsdag 24/03
vrijdag 27/03

20:00 POC – Maarten Puls
Koetshuis - Herentals
Tijdens de Polaris Observation Challenge (POC) stelt Maarten een paar objecten voor, geschikt om
met de verrekijker waar te nemen, maar ook wat moeilijkere objecten voor de grotere kijkers.
Verder mag iedereen zijn/haar waarnemingen komen voorstellen, van de eenvoudigste
regenboogfoto tot de meest complexe astrofoto…
20:00 De maan van de aarde – Roger Van Der Linden
Koetshuis - Herentals
Onze eerste gastspreker van 2020. Roger Van Der Linden, verbonden aan volkssterrenwacht Urania
komt spreken over ‘de maan van de aarde’.
Waarnemingsavond bij Guido Gubbels
Tessenderlo
Tijdens de brainstorm stelde Guido voor dat we eens een avond bij hem thuis komen waarnemen.
Ideaal moment om eens door zijn 40cm kijker waar te nemen. Het juiste uur spreken we nog af.
Deze avond gaat enkel door bij helder weer.
Nieuwe maan
20:00 Astroactua
Koetshuis - Herentals
Zoals steeds verwachten we van iedereen die komt dat hij/zij iets vertelt over wat hem/haar is
opgevallen de voorbije weken over sterrenkunde, weer of ruimtevaart. En dat bijvoorbeeld op basis
van een artikeltje of iets dergelijks.

zaterdag 28/03
zaterdag 28/03

14:00 Algemene ledenvergadering VVS
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Sterrenkunde.
Waarnemingsavond bij Guido Gubbels
Tessenderlo
In het geval deze van 21/03 niet is kunnen doorgaan.

APRIL
vrijdag 3/04

21:00 Venus nabij de Plejaden + intekenen van de maan
Jan & Leen - Olen
We komen samen bij Jan om nog eens de maan (69% verlicht) in te tekenen. Deze avond staat
Venus ook vlak bij de Plejaden. OPGELET – we starten iets later gezien het intussen ook wat later
licht is. Kom je waarnemen? Vul dan de doodle in: https://doodle.com/poll/c3ufpmqb9uia3m4p .
zaterdag 11/04
15:00 Yuri’s Night
Koetshuis - Herentals
Dit jaar vieren we Yuri’s Night terug iets uitgebreider. Vanaf 15 uur kan u luisteren naar 2
voordrachten. Aansluitend kunnen leden ook proeven van het culinaire werk van Joris.
➢ Gastspreker 1 (Engels) – Sarah Baatout is hoofd van de ‘Radiobiology Unit’ bij het Belgisch
Nucleair Onderzoekscentrum te Mol Haar afdeling doet onderzoek naar straling op de
gezondheid in diverse gebieden van kanker, ruimtebiologie, biomarkers, hartrisico’s,
deeltjestherapie, immunologie, …. Ze won in 2018 de BeSpace Award Personality of the
Year.
➢ Gastspreker 2 – Koen Geukens
Inschrijven voor deze namiddag is verplicht via www.ashpolaris.vvs.be en ook voor het eten dien je
je in te schrijven via https://doodle.com/poll/3gmkrq2urkv77p47 . Inkom voor is € 5 (exclusief het
eten), vrije tijdspas/VVS-leden € 2,5.
vrijdag 17/04
20:00 Evaluatie Nat. Sterrenkijkdagen/Yuri’s Night – administratie
Koetshuis - Herentals
Tijdens deze bijeenkomst evalueren we de Nationale Sterrenkijkdagen en Yuri’s Night. Tevens
bespreken/stemmen we over de wijzigingen van onze statuten (lidmaatschap) en bekijken we ons
aanbod naar 3den.
donderdag 23/04 Nieuwe maan
vrijdag 24/04
20:00 – Hubble Space Telescope 30 jaar
Koetshuis - Herentals
Op 24/04 is het 30 jaar geleden dat de Hubble Space Telescope werd gelanceerd. Tijdens deze
bijeenkomst staan we even stil bij één van de meest productieve en speciale telescopen. Invulling
van de avond volgt nog.
zaterdag 25/04
Erfgoeddag samen met brouwerij Leysen
Brouwerij Leysen Herentals
Brouwerij Leysen (Baskwadder en onze huisbrouwer) neemt dit jaar deel aan de feesteditie van de
Erfgoednacht. Dit jaar draait deze rond het thema "Nacht". Op vraag van brouwer Jorge Leysen
gaan we op deze dag drie keer een Stellariumshow geven (19u - 20u - 21u), van telkens een half
uurtje. Als je wil helpen bij de show graag een seintje aan Jan. De andere Polarianen zijn natuurlijk
ook welkom om de brouwerij die avond te bezoeken.
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