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-

Lidgeld 2018: de aanwezigen konden aan Wim betalen. Leden die nog niet betaald hebben
kunnen nog tot 15 november betalen door 24 euro over te schrijven met vermelding ‘lidgeld
VVS’ op het rekening nummer van Wim.

-

We hebben, zoals de vorige jaren, met enkele leden in samenwerking met Kasterlee op de
Tikkebroeken deelgenomen aan de nacht van de duisternis. Er waren ongeveer een tachtigtal
bezoekers. Spijtig genoeg was de maan niet op de afspraak. De eerste bezoekers hebben nog
een blik op Saturnus kunnen werpen. Voor de andere bezoekers hebben we ons moeten
beperken tot deep sky objecten, wat voor de meesten wat moeilijker was om te zien.
Natuurpunt Kasterlee was tevreden en heeft ons voorgesteld om de Tikkebroeken open te
stellen voor ons als we daar een waarnemingsavond willen doen.

-

Met enkele mensen zijn we in de Cosmodrome naar een lezing van Claude Doom over
zwaartekracht golven geweest. De lezing was interessant en goed gegeven.

-

Donderdag 16 november geeft Christian S een Lezing 'Radioastronomie, ook iets voor ons?'.
Meer info op: https://www.kattevennen.be/nl/activiteiten/lezing-radioastronomie-ook-ietsvoor-ons-door-christian-steyaert-vvs-werkgroep-radioastronomie-donderdag-16-november2017/154/

-

Zaterdag 28 april 2018 gaat de VVS ledenvergadering door. De kans is groot dat de
vergadering in het Ecocentrum gehouden gaat worden.

-

Er is nog geen nieuwe informatie over het bezoek aan Cern dat wat in onderstaande mail
stond.
Hallo.
We zijn met Prof. Dr. D'Hondt aan het onderhandelen om een bezoek aan CERN te brengen ergens tussen half februari en begin maart
2018. Het zal een 3- of 4-daagse reis worden (afhankelijk van het programma dat CERN ons kan bieden); vervoer met luxe autocar; 2
of 3 hotelovernachtingen met ontbijt; bezoek CERN. Alleszins proberen we dit in samenwerking met Tailor Made Travel aan een
democratische prijs geregeld te krijgen. Indien je hiervoor interesse zou hebben horen we het graag.
Je kan je vrijblijvend opgeven per mail met vermelding van naam, adres, telefoon- of gsm-nummer en met hoeveel personen. Het
aantal deelnemers moeten we helaas beperkt houden. Dus snel reageren als je erbij wil zijn! Later ontvang je van ons het volledig
uitgewerkte programma met de juiste data en prijs, waarna je jou inschrijving kan bevestigen.
Met vriendelijke groeten.
Tony Dethier en Martin Bas
Namens Vendelinus - Cosmodrome
antoine.dethier@telenet.be
martin.bas@telenet.be

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 1 december om 20:30u in het Ecocentrum.

