ASH – POLARIS INFOLASH 382
Agenda januari – april 2022
JANUARI
zondag 02/01
maandag 03/01

vrijdag 07/01

vrijdag 14/01

maandag 17/01

vrijdag 21/01

vrijdag 28/01
zaterdag 29/01

Nieuwe maan
Quadrantiden: Maximum op 3 januari 19u UT
Nog af te spreken
In de vooravond van 3 januari (19u UT) is er het maximum van de Quadrantiden/Boötiden. De piek
van deze zwerm is zeer kort en de radiant zal nog vrij laag staan. In het tweede deel van de nacht zal
de activiteit al terug afnemen. Het zal dus kiezen worden om waar te nemen bij een lage stand van
de radiant of een wat hogere stand met misschien al minder activiteit. Gezien er weinig of geen
storend maanlicht is, kunnen we eventueel een groepswaarneming proberen. De juiste plaats en uur
spreken we nog af. Heb je interesse om mee te gaan waarnemen vul dan de doodle in:
https://doodle.com/poll/hfvkcsacwds7ravq
20:00 Openingsvergadering + verkiezingen
Online
De traditionele jaarlijkse openingsvergadering. We blikken terug op de activiteiten van 2021 en
het uitgebreide kasverslag. Deelnemen aan deze vergadering doe je via
https://meet.jit.si/ASHPolaris.
20:00 Voordracht: Nevels in onze Melkweg – Guido
Online
Guido komt vandaag een voordracht geven over “Nevels in onze Melkweg”, deze presentatie ging hij
normaal vorig jaar in oktober op de Nacht van de duisternis geven maar die werd geannuleerd.
Guido brengt de presentatie nu voor ons en misschien kunnen we er wel wat inspiratie uit halen
voor een algemene presentatie naar het publiek toe die we later dit jaar verder samenstellen.
Deelnemen aan deze vergadering doe je via https://meet.jit.si/ASHPolaris.
Planetoïde 7482 (aardscheerder) nadert de aarde
De komende dagen kan je een aardscheerder waarnemen, meer info kan je vinden in de
hemelkalender 2022 op pagina 18.
20:00 Astroactua
Online
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. Deelnemen aan deze vergadering doe je via
https://meet.jit.si/ASHPolaris.
20:00 Waarnemingsavond – Ceres onder de Plejaden
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/rpte9n5vhyde28dq

FEBRUARI
DEADLINE DIKKE! - Eind februari moeten foto's en artikels voor den Dikke bij de redactie binnen zijn!
dinsdag 01/02
Nieuwe maan
vrijdag 04/02
20:00 Lichthinder ronde
Nog te bepalen
De laatste meting is intussen al weer even geleden, bedoeling is om te meten hoe het met
lichthinder in en rond Herentals gesteld is. Ga je deelnemen aan de lichthinder ronde, vul dan deze
doodle in: https://doodle.com/poll/stitwp7k2k2xmswh
maandag 07/02 21:30 De maan 1,6° ten zuiden van Uranus (Zie hemelkalender 2022 pagina 26)
vrijdag 11/02
20:00 Uitwerken presentatie voor derden
Koetshuis - Herentals
Momenteel geeft voornamelijk Koen de presentie(s) bij activiteiten voor derden. Een aantal andere
personen hebben zich een tijd geleden ook kandidaat gesteld om eventueel een presentatie te
geven. Er werd gevraagd om dan wel een powerpoint uit te werken. Vandaag starten we met het
uitwerken van deze slides, bedoeling is om hier een aanzet te geven. Zij die dan de presentatie
willen geven kunnen gezamenlijk de verdere uitwerking doen. Op een vervolg vergadering kan de
presentatie dan besproken worden.
vrijdag 18/02
Geen Vergadering
Koetshuis - Herentals

zondag 20/02

vrijdag 25/02
zaterdag 26/02

ASH Polaris 40ste verjaardag - Verjaardagsbrunch
ASH Polaris wordt 40 jaar, we proberen om nog eens gezellig te gaan genieten van een brunch.
Meer details volgen later nog, of dit kan doorgaan zal waarschijnlijk nog steeds van de COVIDsituatie afhangen.
20:00 Waarnemingsavond
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/3vgirxp5nzhydtyv

MAART
woensdag 02/03 Nieuwe maan
donderdag 03/03 Planetoïde Psyche in oppositie (magnitude 10) eventueel een uitdaging voor de WA van februari.
vrijdag 04/03
20:00 POC
Koetshuis - Herentals
Tom komt zijn nieuwe POC objecten voor het voorjaar voorstellen. Heb je zelf een waarneming
gedaan, kom dan zeker eens vertellen wat je zoal gezien of gefotografeerd hebt. Het maakt niet uit
of het om een eenvoudige waarneming ging of de meest complexe astrofoto, alles mag aan bod
komen.
vrijdag 11/03
20:00 De Maan van de Aarde (Roger Van Der linden)
Koetshuis - Herentals
Onze eerste gastspreker van 2022. Roger Van Der Linden, verbonden aan volkssterrenwacht Urania
komt spreken over ‘de maan van de aarde’. Altijd al wat meer over onze maan willen weten, kom
dan zeker luisteren.
vrijdag 18/03
20:00 Ruimtevaartbabbel
Koetshuis - Herentals
Tijdens deze vergadering brengt Koen ons de nieuwtjes, weetjes en dit-en-datjes uit de
ruimtevaartwereld.
vrijdag 25/03
20:00 Waarnemingsavond
kruispunt
Hulzen/Watervoort
zaterdag 26/03
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/s9rdrnh5qyzkh4tm

APRIL
vrijdag 01/04
vrijdag 01/04

vrijdag 08/04

dinsdag 12/04

zaterdag 23/04

vrijdag 29/04

Nieuwe maan
20:00 Cursus Stellarium scripting – Koen
Koetshuis - Herentals
Koen komt ons vandaag wat meer uitleg geven over het maken van scripts in Stellarium. Eventueel
starten we aan de hand van een bestaand script wat we nadien kunnen aanpassen. Na de theorie
kunnen we via een oefening onze kennis in de praktijk omzetten. Best dat je dus een portable
meebrengt met Stellarium op geïnstalleerd.
20:00 Uitwerken presentatie voor derden
Koetshuis - Herentals
Momenteel geeft voornamelijk Koen de presentie(s) bij activiteiten voor derden. Een aantal andere
personen hebben zich een tijd geleden ook kandidaat gesteld om eventueel een presentatie te
geven. Er werd gevraagd om dan wel een powerpoint uit te werken. In februari werd er gestart met
het uitwerken van de slides. We bekijken nu de vorderingen, begin september zou er dan een finaal
resultaat moeten zijn.
Yuri’s Night
We voorzien deze week op vrijdag geen vergadering, maar eventueel kunnen we in het kader van
Yuri’s Night nog eens gezellig iets gaan drinken. Hopelijk laat COVID het toe, afspreken doen we via
de mailinglist.
Uitstap naar Euro Space Center
Het Euro Space Center werd volledig vernieuwd, we hadden een bezoek al eens in de planning gezet
maar dat is toen niet kunnen doorgaan omwille van COVID. We plannen nu terug en bezoek in,
verder afspraken volgen nog. Wil je meegaan vul dan volgende doodle in:
https://doodle.com/poll/4fhfv3x5avvs4xt8
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 29/04
Mercurius is rond deze dagen in de avond schemering te zien (+/- 10° hoogte)
zaterdag 30/04
Nieuwe maan
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