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Activiteiten: 

 Op StarNights Ieper was Andromeda aanwezig met 7 leden. Het evenement werd dit jaar 
gezegend met 2 heldere nachten. 
De organisatie daarentegen bleek niet optimaal. 

 Op zaterdag 8 september zal Cygni, de Vorselaarse vereniging van amateursterrenkundigen, een 
waarnemingsavond organiseren in Turnhout in het kader van een activiteit georganiseerd door 
de stad. 

 De sterrenkijkdagen vallen dit jaar op 21 en 22 december. Alle afspraken met de 
Rozenbergschool zijn intussen gemaakt. 

 Erik stelde voor een waarnemingsweekend te organiseren in het Observatoire des Ardennes in 
Neufchâteau. Wim zal een doodle lanceren om een datum te prikken. 
(http://www.astrosurf.com/aca/) 

Astronomisch nieuws: (met dank aan Erik) 

 Op 7 september staat de maan in het apogeum en is hij het verst van de aarde verwijderd  
(404 297 km) en op 19 september staat hij in het perigeum en staat hij het dichtst bij de aarde 
(365 752 km).  Het verschil bedraagt ± 39 000 km (10%). 

 Op 10 september staat de planeet Mercurius in bovenconjunctie: de planeet staat dan vanaf de 
Aarde gezien, achter de zon. Ze staat dus verder van ons verwijderd dan de zon. 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Conjunctie_(astronomie)) 

 Op 23 september vindt de herfstequinox plaats: dag en nacht zijn overal ter wereld even lang en 
in het noordelijk halfrond begint de herfst. 

 Op 29 september staat Uranus in oppositie: tegenover de zon vanuit de aarde gezien. De 
planeet is daardoor de hele nacht zichtbaar (magnitude 6.1). Uranus is te vinden in Aquarius. 

Techniek: 

 Wim heeft een decoder gekocht voor zijn dobson. Hierdoor kan de positie op de pc 
weergegeven worden. 

 Bij Cygni worden door verschillende mensen nog altijd naarstig spiegels geslepen. 

Ook nog dit: René heeft 65 kaarsjes uitgeblazen en trakteerde een rondje. 

 
 
 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 5 oktober om 20:30 in het Miloheem te Mol-Millegem. 
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