
 

ASH – POLARIS INFOLASH 389 
Agenda Maart – september 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. 

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

 Stilaan 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 Volkssterrenwacht Armand 
Pien 

 De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VVS gaat dit jaar door op UGent volkssterrenwacht 
Armand Pien, Rozier 44. De vergadering zal ook digitaal te volgen zijn. 
We spreken nog via de mailinglist af voor wie ter plaatse wil gaan, er wordt gestart om 14u15 dus 
gaan we rond 12u45 in Herentals moeten vertrekken. Meer info vind je in Heelal. 

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.  

donderdag 20/04 Nieuwe Maan 

vrijdag 28/04 20:00 Voordracht werkgroep weerkunde Koetshuis 

 Op deze vergadering komt Stijn Helsen ons toelichting geven over de werking van de werkgroep 
weerkunde en wat we zoal zelf kunnen waarnemen.  

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

vrijdag 05/05 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 kan via https://meet.jit.si/ASHPolaris 

zaterdag 06/05 Bijeenkomst Werkgroep Kometen Volkssterrenwacht Mira 

 Veel details zijn nog niet bekend, maar op zaterdag 6 mei is er een bijeenkomst van de VVS 
Werkgroep kometen. Als er interesse is laat dan zeker iets weten zodat er misschien samen kan 
gegaan worden. 

vrijdag 12/05 Ceres eenvoudig te vinden bij Beta Leonis – zie hemelkalender p 63 

zaterdag 13/05 ATT Beurs in Essen  Essen - Duitsland 

 Jaarlijks organiseren de mensen van de Walter-Homann- Sternwarte de ATT ( Astronomische 
Tausch- und Trödel ) De ATT is een beurs speciaal bedoeld voor amateurastronomen. Het is de 
grootste beurs in zijn soort in heel Europa. 
Je kan er de nieuwste telescopen en bijbehorende accessoires alsook tweedehands- en 
zelfbouwinstrumenten aanschouwen. Vaak worden er optische instrumenten en accessoires met 
(zeer) hoge beurskortingen aangeboden, ideaal om je slag te slaan!  
Indien er interesse is om de beurs te bezoeken wordt er via de actief lijst afgesproken. 

vrijdag 19/05 Nieuwe Maan 

https://meet.jit.si/ASHPolaris


woensdag 24/05 14:00 UT Jupiter en de smalle maansikkel overdag – Zie hemelkalender p 63, moeilijke observatie! 

vrijdag 26/05 20:00 POC  + Afspraken Zonnekijkdag en SWA Koetshuis - Herentals 

 Tom komt zijn nieuwe POC objecten voor de zomer 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. 
We maken ook de nodige afspraken voor de zonnekijkdag en de SWA rond de maan die wel later 
houden. 

zondag 28/05 21:00 UT Hesodius-Straal op de maan – Zie hemelkalender p65 en p46 

JUNI 
vrijdag 02/06 Mars staat midden in de opensterrenhoop M44 

vrijdag 02/06 20:00 Een powerbank voor afgelegen locaties – Marc Koetshuis - Herentals 

 Vandaag komt Marc ons wat meer vertellen over hoe je een powerbank kan maken die te gebruiken 
is op afgelegen locaties. Met telescopen die meer en meer afhankelijk worden van elektriciteit kan 
een powerbank wel handig zijn. Ook als je afgelegen een laptop of zo wil gebruiken is een 
stroombron meer dan welkom. 

zondag 18/06 Nieuwe Maan 

dinsdag 20/06 Samenstand: Mars, Venus & Maan aan de westelijke horizon – zie hemelkalender p70 

vrijdag 23/06 20:30 SWA: On The Moon Again Nog af te spreken 

 Sinds juli 2019 (50 jaar maanlanding) is er een internationaal initiatief om in juli mensen naar de 
maan ta laten kijken. Dit jaar vind het event plaatst van 23 – 25 juli, meer informatie over het 
initiatief vind je op https://www.onthemoonagain.org/  
Het is eigenlijk ons vroeger “Side Walk Astronomy” concept waarbij we voorbijgangers naar de 
maan laten kijken en dat willen we nog eens herhalen.  De Zon gaat pas om 21u30 onder dus we 
starten wat later, rond 20u30 bouwen we op. De maanstaat een 40° hoog en is voor 35% verlicht. 

JULI 
zondag 02/07 9:00 Zonnekijkdag Lagere School – De Vesten 

 Op zondag 2 juli wordt er nationaal een zonnekijkdag georganiseerd. Er is ondertussen terug iets 
meer activiteit op de zon, dus we gaan onze kijkers opstellen. Bedoeling is om wat volk van de 
zondagsmarkt te lokken een daarom gaan we aan de ingang van de lagere school “De Vesten” staan. 
Parkeren kunnen we op de speelplaats, we spreken af om 9u om ons materiaal op te stellen. Rond 
13u sluiten we de activiteit af en kunnen we eventueel gezamenlijk nog iets gaan eten. 
Adres: Augustijnenlaan 31, 2200 Herentals 

vrijdag 07/07 20:00 Amerika 2024 - Totale zonsverduistering Koetshuis - Herentals 

 Op deze vergadering willen we een laatste overleg houden over een definitieve reisplanning. Met 
deze planning kunnen we dan naar een reisbureau om het een en ander vast te leggen. Bedoeling is 
dan ook dat we tegen deze vergadering het definitief aantal deelnemers weten. 

maandag 17/07 Nieuwe Maan 

vrijdag 21/07 15:00 Polaris BBQ Bij Joris 

 Zoals de traditie wil voorzien we tijdens de zomermaanden een Polaris BBQ, we maken er een 
gezellig samenzijn van terwijl we lekker smullen. Gastheer is ditmaal Joris, praktische afspraken 
volgen later nog maar. 

zaterdag 29/07 Uitstap naar Brouwerij Grimbergen en Volkssterrenwacht Mira  

 De volledige planning ligt nog niet vast, dus nog een beetje onder voorbehoud. We brengen een 
bezoek aan de microbrouwerij van Grimbergen en eten eventueel iets in het Fenikshof. In de 
namiddag, vanaf 14u, bezoeken we dan Volkssterrenwacht Mira. 

AUGUSTUS 

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

vrijdag 04/08 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 kan via https://meet.jit.si/ASHPolaris 

vrijdag 11/08 Perseïden: Maximum op zondag 13/08 om 14u Nog te bepalen 

zaterdag 12/08 

 De Perseïden kunnen dit jaar nog eens waargenomen worden onder vrij gunstige omstandigheden, 
de Maan zit voorbij haar laatste kwartier en stoort minimaal. Eventueel kunnen we nog eens een 

https://www.onthemoonagain.org/
https://meet.jit.si/ASHPolaris


gezamenlijke waarnemingsactie doen. 

woensdag 16/08 Nieuwe Maan 

SEPTEMBER 

vrijdag 01/09 20:00 POC Koetshuis - Herentals 

 Tom komt zijn nieuwe POC objecten voor de herfst 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 15/09 Nieuwe Maan 

vrijdag 22/09 20:00 Ruimtevaartbabbel  Koetshuis - Herentals 

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

vrijdag 29/09 20:00 Amerika 2024 - Totale zonsverduistering Koetshuis - Herentals 

 Hopelijk hebben we tegen deze datum al een zicht op wat een aantal reisbureaus ons kunnen 
aanbieden zodat we de laatste definitieve zaken kunnen bespreken en een reis kunnen vastleggen. 

CONTACTGEGEVENS: 
Voorzitter – Jan Van Elst – janvanelst@telenet.be 
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Secretaris – Wesley Verbraecken - wesley.verbraecken@scarlet.be 

ALGEMEEN: 
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Website : http://www.ashpolaris.vvs.be 
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