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Activiteiten:: 

 

•  De sterrenkijkdagen staan voor de deur (21 en 22 december). Het vermelde 
aanvangsuur is 19u, maar tijdens de vergadering werd besloten al om 18u samen te 
komen op de school op het Rozenberg om de opbouw van de tentoonstelling vlot te 
laten verlopen. Voor wie pas later kan komen is het ook ok. Ik heb intussen de 
voordracht bijgewerkt met plaatjes die Roger Sch. laatst toonde op de nacht van de 
duisternis in Kasterlee. 
 
•  Van de gemeente Mol werden wij gevraagd of wij weer meedoen aan Earth Hour 
op 23 maart aan het Ecocentrum. Intussen was er een vergadering met de gemeente en 
Natuurpunt. Er werd besloten om 20u te beginnen met een eerste  waarnemingssessie 
en daarop aansluitend een wandeling van ca 1 uur. Na de wandeling worden de 
waarnemingen hervat. Voor een vervangprogramma bij slecht weer kan de aula van het 
Ecocentrum gebruikt worden, eveneens panelen voor een tentoonstelling rond 
lichthinder. Warme dranken zouden ook beschikbaar gesteld worden door de gemeente. 
 
•  Op 7 december was er op de Keiheuvel weer een evenement met Urania voor het 
sterrenkijken. 
 
•  Erik heeft verteld dat hij gaat emigreren naar Zweden. Eveneens heeft hij met zijn 
tekeningen van de sterrenhemel een ASOD (Astronomy sketch of the day) gehaald. 
Proficiat!! 
 
•  Wim heeft visitekaartjes gemaakt en gaat ze nu in kleur en op beter papier laten 
printen. 
 
•  Op 7 juni 2013 heeft Erik voorgesteld om 19u om naar Nederland te rijden om 
verrekijkers te mogen proberen. 
 
•  Ik had de verlengkabel voor de beamer vergeten, dus deze keer geen reeks van 
interessante astronomische foto's. 
.  

  

De volgende vergadering vindt plaats in het Miloheem te 

Mol-Millegem op 4 januari om 20u30.  

 


