ASH – POLARIS INFOLASH
Flash 373 - 2020
AUGUSTUS
DEADLINE DIKKE! - Eind augustus moeten foto's en artikels voor den Dikke bij de redactie binnen zijn!
vrijdag 07/08
20:00 Open bestuursvergadering
Tom O. - Herentals
Tijdens deze open bestuursvergadering willen we de leden ook aan het woord laten. Heb je een idee
voor een vergadering, uitstap of andere activiteit naar volgend jaar toe, kom het dan zeker
voorstellen. We willen ook bespreken of we nog eens een cursus kunnen doen, wie wil er nog aan
meewerken en welke onderwerpen kunnen we in een cursus behandelen.
We hebben een aantal aanpassingen aan de statuten, deze worden tijdens de vergadering ook even
voorgesteld. Omwille van de opflakkering van COVID-19 wordt het een virtuele vergadering:
 LINK = https://meet.jit.si/ASHPolaris
woensdag 19/08 Nieuwe maan
vrijdag 21/08
20:00 Voorbereiding activiteiten naar Derden
Koetshuis - Herentals
Ons aanbod naar Derden toe is al een aantal jaar hetzelfde, tijdens een vorige vergadering hebben
we bekeken welke activiteiten we nog willen doen en wie wil helpen. Bedoeling van deze
vergadering is om de activiteiten wat uit te werken en de promo er rond te bekijken.
Omwille van de opflakkering van COVID-19 wordt het een virtuele vergadering:
 LINK = https://meet.jit.si/ASHPolaris
zaterdag 29/08
Jaarlijkse BBQ
Jan & Leen - Olen
Met spijt moeten we meedelen dat er besloten is om de jaarlijkse BBQ niet te laten doorgaan.
COVID-19 is terug in opmars en provincie Antwerpen heeft extra maatregelen opgelegd waaronder
een avondklok. Deze maatregelen zijn geldig tot eind augustus waardoor we de BBQ niet kunnen
laten doorgaan.

SEPTEMBER
vrijdag 04/09
zaterdag 05/09

vrijdag 11/09

zaterdag 12/09
zondag 13/09

20:30 Waarnemen Jupiter en Saturnus

AA-vallei

Zowel Jupiter als Saturnus zijn in het zuiden zichtbaar ze staan op 8° van elkaar. We komen om
20u30 samen om op te stellen zodat we rond 21u kunnen starten met waarnemen. Beide planeten
staan slechts 15° hoog, dus de seeing gaat ons wel parten spelen. Als we vrijdag waarnemen kunnen
we misschien wel de shaduwovergang van Callisto zien op Jupiter. Nog nooit deze planeten door
een telescoop gezien, kom dan zeker langs.
20:00 Lego, Barbie en de maan - Jan
Koetshuis - Herentals
Meer info over deze voordracht volgt nog. Tijdens deze vergadering keuren we ook de wijzigingen
aan de statuten goed.
Opendeurdagen volkssterrenwacht Urania
Urania - Hove

Tijdens dit weekend zijn er de opendeurdagen bij Urania, de voorbije jaren waren er altijd wel een
aantal Polarianen aanwezig. Misschien zijn er dit jaar ook Polarianen die willen gaan, eventueel
kunnen we gezamenlijk langsgaan.
donderdag 17/09 Nieuwe maan
vrijdag 18/09
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.
vrijdag 25/09
20:00 POC
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,…
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