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Op 20 oktober 2012 ging de jaarlijkse Nacht van de Duisternis door. We waren  ook nu weer 
gevraagd door Natuurpunt Kasterlee om aan hun activiteit mee te werken. Josch, Roger, Wim, Andre 
en René waren van de partij. Deze keer werden we niet door de weergoden gediend. Er hing de hele 
avond een dik wolkendek en onze deelname beperkte zich tot de voordracht door Roger: voor naar 
schatting een 50-tal bezoekers gaf hij een zeer een gesmaakte interessante en ook voor leken zeer 
goed te volgen uitleg over de wonderen van het heelal. Dus toch weer een geslaagde avond, al 
bleven we toch met onze frustratie zitten, toen we merkten dat rond middernacht de hemel 
helemaal uitklaarde. 
 
Een week later, zaterdag 27 oktober, was er de 1ste Vlaamse Deepskydag in Urania. Er kwamen een 
25-tal deepsky-fanaten op af, waaronder 4 leden van Andromeda (Wim, Michel, Andre en René). Zij 
kregen een interessante namiddag aangeboden met drie voordrachten: Asterismen (Jef De Wit), 
Waarnemen met de verrekijker (Rony De Laet) en een Update van DeepskyLog (Wim De Meester). 
Hier kwamen we ook te weten dat de Nederlandse Deepskydag verhuisd is van december 2012 naar 
maart 2013. Meer info hierover zal te zijner tijd verspreid worden door de organisatoren via o.a. de 
VVS mailing list. 

Sterrenkijkdagen 22-23 december 2012: in het onlangs verschenen “Uit in Mol” stond onze activiteit 
nog niet vermeld. Wim heeft onmiddellijk een on-line aanmelding hiervan gedaan, zodat het in ieder 
geval op de molse site zal verschijnen en hopelijk ook nog op de gemeentelijke infoborden. De 
sterrenkijkkranten en affiches zijn nog niet beschikbaar, maar zullen zo snel mogelijk verspreid 
worden. 

Tot slot toonde Jef ons nog enkele foto’s die hij maakte van NGC 6888 de Crescent Nebula en IC 
1805/IC1848 de Hart en Soul Nebula. 

 
 

De volgende vergadering vrijdag 7 december 2012 om 20:30u in het Miloheem te Mol-Millegem 

 


