
 

ASH – POLARIS INFOLASH 388 
Agenda  januari - april 2023 

We hebben met het bestuur besloten om in 2023 het stramien van wekelijkse vergaderingen te doorbreken, per maand 
gaan we minimaal 2 vergaderingen in lassen en af en toe voorzien we ook een online vergadering.  Interessante 
hemelverschijnselen worden ook mee opgenomen in de agenda, deze kunnen individueel waargenomen worden of er 
kan afgesproken worden via de “Actief” mailinglist. 

JANUARI 
zondag 01/01 23:55 Uranus op 1,8” van de Maan, zie hemelkalender 2023 p18 

vrijdag 06/01 20:00 Openingsvergadering Koetshuis - Herentals 

 De traditionele jaarlijkse openingsvergadering. We blikken terug op de activiteiten van 2022 en 
het uitgebreide kasverslag. We wensen ook een aantal aanpassingen aan de statuten voor te stellen, 
we vragen de goedkeuring voor deze aanpassingen.  Verder blikken we al even vooruit naar het 
werkingsjaar 2023, dit alles met een hapje en een drankje. 

vrijdag 13/01 20:00 Lichthinder ronde Af te spreken 

 De laatste meting is intussen al weer even geleden, bedoeling is om te meten hoe het met 
lichthinder in en rond Herentals gesteld is zodat we nog eens kunnen vergelijken met de vorige 
metingen. Er wordt afgesproken via de actief mailinglist. 

zaterdag 21/01 Nieuwe Maan 

dinsdag 24/01 Vanaf  24 januari tot 31 januari (telkens vanaf 18u) kan je de Maan zien passeren langs de planeten 
Venus, Jupiter en Mars. Ook Neptunus en Uranus staan in de buurt maar hiervoor heb je een 
verrekijker of telescoop nodig. Simuleer het even met Stellarium of kijk in de hemelkalender  2023 p 
25 

zaterdag 28/01 9:30 VVS Astrofotografiedag Urania – Hove 

 Het programma is momenteel nog niet gekend, voor meer info verwijzen we door naar 
https://www.vvs.be/werkgroepen/werkgroep-astrofotografie/astrofotografiedag-2023 , hier vind je 
ook de link om je in te schrijven voor deze dag. 

FEBRUARI 
DEADLINE DIKKE! - Eind februari moeten foto's en artikels voor den Dikke bij de redactie binnen zijn! 

woensdag 01/02 Komeet C/2022 E3 (ZTF) magnitude 5,5 in Giraf en Voerman. Wellicht beter waar te nemen vanaf 7 
februari omdat de Maan dan minder stoort. Zie hemelkalender 2023 p29 & 34 

vrijdag 03/02 20:00 AstroActua Online 

 Zoals steeds verwachten we van iedereen die deelneemt 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 kan via https://meet.jit.si/ASHPolaris 

zaterdag 11/02 Tentoonstelling  Imaginary Universiteit Antwerpen 

 We brengen een bezoek aan de rondreizende tentoonstelling over zichtbare en onzichtbare 
wiskunde: Imaginary. Verdere afspraken worden later gemaakt.  
De tentoonstelling omvat talrijke topkwaliteit-posters, een reeks 3D-objecten, puzzelopstellingen en 
meerdere interactieve apps waar je als bezoeker mee aan de slag kan via grote touchscreens. 
Wiskunde, verrassend divers en aansprekend mooi! (https://www.imaginarymaths.be/)  

zaterdag 18/02 16:30 Polaris 41ste verjaardag Brochetterie Bruul 
Geel Bel 

 Voor onze 41ste verjaardag gaan we nog eens heerlijk smullen, dit keer in de brochetterie van Circus 
Bruul (https://www.brochetteriebruul.be/). We kiezen voor een formule waarbij je 3u kan smullen, 
het wordt vast en zeker een gezellige avond. Inschrijven voor vrijdag 13 januari, vul je naam in via : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S9EPBPUL3WbB7Rps8IU16v0h2DNiBFVBn0BqI5ZdFMc/e
dit?usp=sharing  

maandag 20/02 Nieuwe Maan 

woensdag 22/02 18:30 Mooie Samenstand van Jupiter, Venus en de Maan. Zie hemelkalender 2023 p35 & 36 
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MAART 
woensdag 01/03 19:00 Jupiter en Venus staan 38’ uit elkaar, met een lage vergroting of verrekijker kan je ze samen in 

één beeldveld zien. Zie hemelkalender 2023 p42 

vrijdag 03/03 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. 

dinsdag 21/03 Nieuwe Maan 

vrijdag 24/03 20:00 Amerika 2024 – Totale zonsverduistering Koetshuis - Herentals 

 Stillaan komt de totale zonsverduistering van 2024 dichterbij en het wordt dan ook tijd om concrete 
plannen te maken. Wie heeft er interesse om mee te gaan en belangrijker nog, wie wil mee de 
organisatie op zich nemen. 

zaterdag 25/03 14:15 VVS Algemene ledenvergadering Nog te bepalen 

 De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VVS, een locatie en programma is momenteel nog 
niet gekend. 

vrijdag 31/03 20:00 Ruimtevaartbabbel Koetshuis - Herentals 

 Tijdens deze vergadering brengt Koen ons de nieuwtjes, weetjes en dit-en-datjes uit de 
ruimtevaartwereld. 

APRIL 
vrijdag 07/04 20:00 Jacht op een raket naar de Maan – Joris Koetshuis - Herentals 

 Joris komt ons iets meer vertellen over zijn Amerika reis, wat hij zoal beleefde en bezocht kom je 
vandaag te weten. 

dinsdag 11/04 20:45 Mercurius in het westen op 13° hoogte. Zie hemelkalender p 52 & 53 

woensdag 12/04 Yuri’s Night Nog te bepalen 

 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.  Verder afspreken doen we via de actief mailinglist. 

donderdag 20/04 Nieuwe Maan 

vrijdag 28/04 20:00 Voordracht werkgroep weerkunde – Stijn Helsen Koetshuis 

 Stijn komt ons wat meer uitleg geven over de activiteiten van de werkgroep weerkunde, de inhoud 
van de voordracht is nog niet volledig afgesproken en wordt later nog mee gedeeld. 
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