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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. Via deze doodle kan je aangeven of je deelneemt aan de
waarnemingsavond: https://doodle.com/poll/wabsedrwedmr778m
20:00 Lego, Barbie en de maan - Jan + stemming statuten
Koetshuis - Herentals
Jan komt een voordracht geven met als titel Lego, Barbie en de maan. Wil je weten waarover het
gaat zorg dan dat je zeker aanwezig bent. Aansluitend op de voordracht stemmen we ook over de
aanpassing die we aan onze statuten moeten doen om deze conform de subsidieregels van stad
Herentals te krijgen. Indien de COVID-19-maatregelen het niet zouden toelaten gaat ze door via
https://meet.jit.si/ASHPolaris.
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. Opgelet - INSCHRIJVEN IS VERPLICHT - omwille van de COVID 19
maatregelen mag er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Er zijn verschillende formules,
gaande van een complete rondleiding, een planetariumbezoek tot enkel ene komen drinken. Alle
details op: https://www.urania.be/urania/nieuws/opendeurdagen-op-11-12-en-13-september.
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,… Tevens blikken we al vooruit op de kijkavond
over Mars en de maan.

OKTOBER
zaterdag 03/10
zondag 04/10

vrijdag 09/10

JVS/VVS-weekend

Cosmodrome - Genk

Ook in deze uitzonderlijke omstandigheden gaat het JVS/VVS-weekend door. En één iets is alweer
zeker: het zal opnieuw een boeiend weekend worden voor iedereen! Dit jaar verwelkomen we jullie
in de Cosmodrome in Genk op 3 en 4 oktober voor de reeds 34e editie van het JVS/VVS-weekend.
Een gedetailleerd programma kunnen jullie hier vinden: https://www.vvs.be/nieuws/34-ste-jvsvvsweekend. Gezien de COVID-19-maatregelen is het mogelijk dat aantal deelnemers beperkt is. Schrijf
je daarom tijdig in, want indien ze moeten beperken telt de volgorde van inschrijving.
20:00 Waarnemen Geostationaire satellieten – Bram Dorreman
Koetshuis - Herentals
Het ISS heeft bijna iedereen onder ons al gezien, de Starlinks ook al wel en de meesten onder ons
zagen wellicht ook andere kunstmanen. Maar vorig jaar kwam er de vraag, kan je ook geostationaire
satellieten waarnemen. De geostationaire baan is de cirkelvormige baan rond de aarde waar
een kunstmaan of ander object stil lijkt te staan ten opzichte van het aardoppervlak. Vanavond komt
Bram Dorreman het allemaal toelichten. Indien het helder is kunnen we dit misschien ook in de
praktijk omzetten. Breng dus alvast een verrekijker mee. Ook een statief kan handig zijn. Wie is
Bram Dorreman? Kunstmaanwaarnemer sinds 1966. Stationsnummer COSPAR 4160. Lid van de
KNVWS sinds 1962. Lid van de VVS sinds 1994 (?) Werkgroepleider Werkgroep Kunstmanen sinds

vrijdag 16/10
vrijdag 16/10

vrijdag 23/10
zaterdag 24/10

vrijdag 30/10

2001. Specialiteit: hoe kan het anders: Kunstmanen waarnemen. Sprak reeds meerdere malen bij
Polaris.
Nieuwe maan
20:00 Bouw van radiotelescoop - Marc
Koetshuis - Herentals
Marc bouwde dit jaar eigenhandig een radiotelescoop om meteoren waar te nemen. Tijdens deze
bijeenkomst komt hij de bouw en het waarnemen van/met dit toestel uitleggen.
20:00 Waarnemen Maan en Mars
Nog af te spreken
Net als in september waar we een actie deden rond Jupiter en Saturnus gaan we tijdens een van
deze avonden uitgebreid Mars en de maan waarnemen. Meer info op de POC van september.
Via deze doodle kan je aangeven of je deelneemt aan de waarnemingsavond:
https://doodle.com/poll/nefdws62rc9dt9vx
20:00 Voorbereiding activiteiten naar derden
Koetshuis - Herentals
Na een brainstorm (29/05) en een eerste praktische uitwerking (21/08) gaan we tijdens deze
vergadering ons aanbod aan derden verder uitwerken en vooral werken aan de promotie in de hoop
hiervan in 2021 al de eerste resultaten te kunnen hebben.

NOVEMBER
DEADLINE DIKKE! - Eind november moeten foto's en artikels voor den Dikke bij de redactie binnen zijn!
vrijdag 06/11
20:00 Stonehenge revisted - Claude Doom
Koetshuis - Herentals
We verwelkomen Claude Doom nogmaals voor een interessante voordracht. Dit keer weliswaar niet
over kosmologie maar over archeo-astronomie. De ontdekking dat Stonehenge iets met astronomie
te maken heeft, is gedaan door John Aubrey. Hoewel hij er zelf vooral van uitging dat Stonehenge
een Keltisch heiligdom was, gaf hij wel de aanleiding tot meer onderzoek. Vooral in de 20ste eeuw is
er op dit gebied veel onderzoek verricht. Heel boeiend alvast…
vrijdag 13/11
20:00 Waarnemingsavond (of zaterdag 14/11)
kruispunt
Hulzen/Watervoort
zaterdag 14/11
Enkel bij helder weer. Het exacte uur spreken de waarnemers onderling af. Waarnemen doen we
hier: http://tinyurl.com/oyu6cw8 (kruispunt Hulzen/Watervoort, fietsenknooppunt 14).
Kom je waarnemen, vul dan deze doodle in: https://doodle.com/poll/yyz629wbhapnw4cg
zondag 15/11
Nieuwe maan
vrijdag 20/11
20:00 Kijkavond voor Middenschool Oosterwijk (kans is klein)
Middenschool - Oosterwijk
Op vraag van Guy Snoeckx geven we onze derde kijkavond in de Middenschool te Oosterwijk
(Westerlo). Na het aflasten in januari is dit een nieuwe poging, al is het nog erg onzeker omwille van
de COVID-19-pandemie.
vrijdag 20/11
20:00 Wat waarnemen in 2021? (in het geval de kijkavond vervalt)
Koetshuis - Herentals
Deze avond bekijken we al eens wat er zoals waar te nemen valt in 2021 en welke acties we hier als
vereniging kunnen aan koppelen. Dit is ook het uitgelezen moment om zelf voorstellen te doen wat
je samen in groep in 2021 wil waarnemen. Dit kan zowel zijn om het zelf te leren of aan anderen aan
te leren.
vrijdag 27/11
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.

DECEMBER
vrijdag 04/12

vrijdag 11/12

zondag 13/12

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,…
20:00 Waarnemingsavond (of zaterdag 12/11)
kruispunt
Hulzen/Watervoort
Enkel bij helder weer. Het exacte uur spreken de waarnemers onderling af. Waarnemen doen we
hier: http://tinyurl.com/oyu6cw8 (kruispunt Hulzen/Watervoort, fietsenknooppunt 14).
Kom je waarnemen, vul dan deze doodle in: https://doodle.com/poll/sbvtm5dyvtuc9mv2
20:00 Geminiden waarnemen indien er interesse is
Nog af te spreken

De Geminiden is de mooiste zwerm van het jaar. Maar omdat hij midden in de winter te zien is,
kijken er veel minder mensen naar dan naar bijvoorbeeld de Perseïden in augustus. Het maximum
valt rond 14 december. Er zijn dan vele tientallen meteoren te zien, sommige zijn erg helder. Omdat
het sterrenbeeld Gemini (Tweelingen) de hele avond en nacht te zien is kun je dus heel veel
meteoren verwachten. Meer info volgt, indien interesse vul dan volgende doodle in:
https://doodle.com/poll/5fqbckec8p8pg99v
maandag 14/12 Nieuwe maan
vrijdag 18/12
20:00 Astro/Polaris Quiz
Koetshuis - Herentals
De laatste vergadering van 2020, gezien de laatste vrijdag het kerstmis is. Als afsluiting van dit
COVID-19-jaar houden we een Astro – Covid19-quiz.
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