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Verslag: Chris D
-

20/10/2018 nacht van de duisternis in Tikkebroeken Kasterlee, Roger S zorgt voor een
presentatie. Frank, René, André en Wim zijn van plan om te komen met een telescoop. Wij
komen samen om 19:00u op het terrein.

-

Lidgelden kunnen nog overgeschreven worden tot 20 november.

-

De posters die Karel heeft bezorgd aan Andromeda zijn een gift. Bedankt Karel!

-

Earth Hour 2019 zaterdag 30 maart 2019. Josch en Chris D hebben een eerste verkennend
gesprek gehad met de milieudienst van de Gemeente Meerhout. Na meer dan een geslaagde
kijkavond dit jaar.

-

15-03 en 16-03-2019: sterrenkijkdagen.

-

18 november is de lezing op De Cosmodrome over CERN door professor Bleckman.
We spreken via de lijst af wie met wie kan meerijden. Jurgen en Roger VH rijden mee met
Chris D.

-

Op Vr 30 Nov om 20.00Hr gaan we, samen met Aquila, naar de Cosmodrome.
We spreken later af wie meegaat en wie rijdt.

-

Wie interesse heeft: de open universiteit UK biedt gratis cursussen aan. Je vindt ze op:
http://www.open.edu/openlearn/search-results?as_q=astronomy

-

Proficiat aan René aan André die jarig waren. René heeft getrakteerd.
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-

10 november: Deepsky dag in Mira Grimbergen. René is van plan om daar naar toe te gaan.
Wie mee wil kan via de mailing list contact opnemen. Het programma vind je hier.

-

André heeft zijn Celestron NexYZ smartphone adapter meegebracht om te laten zien. Het
toestel fixeert een smartphone op het oculair om foto’s te kunnen nemen of met meer
mensen tegelijk te kunnen waarnemen.

-

Frank heeft mars waargenomen maar vond het niet erg indrukwekkend. De Ringnevel
daarentegen was wel goed waar te nemen.

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 2 november om 20:30u in het Ecocentrum.
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