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1. Aankomende activiteiten 
 

1. Waarnemingsavonden 

 

Nog tot en met maart is er de eerste vrijdag van de maand waarnemingsavond. Iedereen 

welkom vanaf 20u. in AstroLAB I om waar te nemen met de NMPT. Inschrijven is niet nodig, 

de activiteit gaat wel enkel door als het weer het toelaat. 

 

2. Kinderkijkavond, 4 februari om 19u 

De avond start met een interactief halfuurtje over wat er te zien is aan de hemel. Daarna gaan 

we naar de koepel, kijken we door de sterrenkijkers en zoeken we nog even naar 

sterrenbeelden. De kinderkijkavond is er voor kinderen tussen 8 en 12 en begeleidende 

volwassenen. 2€ per kind, 4€ per begeleidende volwassene, inschrijven via info@astrolab.be  

 

3. Sterrenkijkdagen 3 en 4 maart vanaf 19u. 

Iedereen welkom vanaf 19u. We openen de twee sterrenwachten naar aanleiding van deze 

editie van de nationale sterrenkijkdagen. We focussen vooral op observatie van de maan en 

Jupiter. 

 

2. Nieuwjaarsmaaltijd 

 
Op zaterdag 25 februari 2017 worden we 
omstreeks 19.30u. verwacht in het stijlvolle en 
gezellige kader van Hostellerie Kemmelberg 
(Kemmelbergweg 34 te 8965 Kemmel) voor 
de nieuwjaarsmaaltijd.  
Voor slechts 42 € (dit inclusief Apero Cava, 
aangepaste wijnen, water, koffie met 
mignardises) kan U deelnemen aan deze 
gastronomische maaltijd.  
 

 
U kunt zich inschrijven door rechtstreekse overschrijving op rekeningnummer 
BE94.0011.5505.8014 van Astronomische Contact Groep vzw. U kunt uw aanwezigheid ook 
laten weten via info@astrolab.be. Graag inschrijven voor 18 februari. Menu’s voor de tieners 
zijn mogelijk voor slechts 25 €. 
 

3. Lidgeld Astrolab 
 

Bij het eerste infoblad van 2017 herinneren we graag nog even aan het lidgeld. Nog niet 
betaald en je wenst lid te blijven? Onderstaand vind je de nodige gegevens om het 
lidmaatschap te verlengen. 

 
 

 
 
 
 

 
HOE LID WORDEN ? 

Het lidgeld voor 2017 bedraagt €30 of €15 voor de jeugd (-18 jarigen) 
 
Wat is in een lidmaatschap inbegrepen? 

 Infoblad. 
 Gratis gebruik van de bibliotheek. 
 Gratis waarnemen en deelnemen aan voorstellingen op vrijdagavond. 
 Alle andere activiteiten worden gratis aangeboden of u ontvangt een korting. 

mailto:info@astrolab.be
mailto:info@astrolab.be
mailto:info@astrolab.be
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Je kan lid worden van de A.C.G. vzw door het bovenvermelde bedrag te storten op 
rekeningnummer BE94.0011.5505.8014 met de vermelding van “uw naam + Leden 2017” 
 

4. AstroLAB-sprokkels door Johan Vanbeselaere 
 

Na 3 maanden hoog tijd om weer eens van ons te laten horen, mocht dat al niet 
gebeurd zijn via een bezoek of facebook. Facebook wordt sedert december 2015 
meer gevoed en dat levert ook op. Naast vaste facebookbezoekers die liken en volgen 
merken we ook dat het bezoekers naar Astrolab haalt. Wat ook opvalt is dat we bij de 
likers ook nogal reactie krijgen van een vrouwelijk publiek. Zijn vrouwen meer actief 
op facebook? Blijkbaar, of ze gaan vlugger liken? In ieder geval een heel grote 
doelgroep die we moeten proberen beter te bereiken.  

 
In een groot jaar tijd hebben we bijna onze facebookvolgers kunnen verdubbelen. Maar 
het vraagt iedere week tijd en energie om origineel uit de hoek te komen en/of zoveel 
mogelijk eigen Astrolabwerk en -evenementen aan te halen die de moeite zijn. Wijzen 
op hemelverschijnselen zichtbaar met het blote oog hebben meestal ook succes. We 
proberen zo verder te doen. 
 

Ook qua bezoekersaantallen verleden jaar mogen we niet klagen. Ik hoorde Franky in 
december trots zeggen dat hij aan z’n 100e groep zat dit jaar. Uiteindelijk mochten we 
in 2016 samen 102 groepen verwelkomen op AstroLAB. Tal van schoolkinderen, 
verenigingen en families vonden het voorbije jaar hun weg naar de sterrenwacht. Het 
valt ook op welke fijne evaluaties we achteraf op papier krijgen. Ik was per uitzondering 
deze voormiddag zelf ook eens even aan de slag met een groepje scholieren. Vooral 
de raketten afschieten (zelf in vriesweer) leveren altijd groot jolijt op en die blije, 
opgewonden gezichtjes, daar doen we het toch voor. Dezelfde groep hieronder in de 
koepel. Zo’n beelden spreken boekdelen. 
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Maar buiten de groepen overdag en de zondagse wandelaars is er ook praktisch 
iedere heldere nacht activiteit te bespeuren, veelal van Franky, maar de vrijdagavond 
bijgestaan door meer en meer anderen, of in de koepel. Een en ander kun je zelf op 
onze webcams zien op onze website www.astrolab.be ! 
 

 

http://www.astrolab.be/
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De vrijdagavond gebeurt het dat er 4 activiteiten naast elkaar doorgaan zoals onlangs. 
Eerst en vooral Bianca die al 10 jaar de jeugdwerking uitdraagt. Binnenkort wil ze wat 
meer tijd voor zichzelf en gaan we de jeugdwerking herbekijken en met meer mensen 
proberen te dragen vanaf september. Het jeugdkamp deze zomer gaat in ieder geval 
door, na het succes van vorig jaar. Toen het even aan een zijden draadje hing en we 
onlangs besloten het toch in te richten, waar de jey’s in het hele Astrolab-gebouw te 
horen van de jeugdwerking. Een tweede maal: daar doen we het toch voor?  
Naast de jeugdwerking is er gemiddeld twee maal per maand ook 
wetenschapsavond. De eerste lichting is ondertussen bezig met zwarte gaten en in 
de overgang naar een kandidaattheorie voor alles: de snaartheorie. 5 pioniers van 19 
tot op pensioen die om de maand een heel vrijdagavond blijven komen, al bijna 2 jaar 
en vragen naar nog meer. Ondertussen zijn we met een tweede lichting gestart, waarbij 
relativiteit de revue is gepasseerd en gemiddeld 12 mensen present waren.  
Uit deze groep komen er aangevuld met instromers vanaf 17 februari al weer heel wat 
mensen voor een introductie in kwantummechanica. Reden: om zwarte gaten te 
begrijpen en de bigbang heb je voorkennis nodig van relativiteit én 
quantummechanica. Er zijn nog plaatsen vrij voor. Start op 17 februari en de volgende 
beurt is op 17 maart, vanaf 20u. in Astrolab. We willen er nogmaals de nadruk op 
leggen dat dit alles gebeurt zonder noemenswaardige wiskunde of scheikunde, want 
dat was ook de oorspronkelijk opzet. Aan te stippen valt dat geleidelijk aan ook een 
vrouwelijk publiek z’n weg begint te vinden hiernaar. Voor de tweede jaargang 
relativiteit waren 3 vrouwen present. 
 

Ook iedere eerste vrijdag van de maand is er een kijkavond voor het grote publiek 
en af en toe de zaterdagavond zelfs kinderkijkavonden. Hou onze agenda en 
facebookpagina in het oog. 
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Naast dit alles, we zouden het nog bijna vergeten, trekken we meer en meer de STEM-
kaart, zoals ook vereist door onze subsidiërende overheid. Op 18 november hadden 
we onze eerste Makerspace-avond, waarbij we een introductie en demonstratie 
gaven over 3d-printen met 26 aanwezigen. 

 
 
Dit groeide uit een samenwerking tussen Kristof Deruyttere, de Ieperse bib en Astrolab. 
Algauw bleek Astrolab de ideale locatie te zijn om een Makerspace uit de grond te 
stampen met als voornaamste animators Kristof en onze Steve. Iedere, jawel, iedere 
vrijdagavond is het open vanaf 19h30 tot soms wel langer dan 23h. Gemiddeld komen 
daar een 7-tal mensen op af die samen willen leren, experimenteren rond 3D-printen 
maar straks ook sturingen met Arduino, Raspberry PI en VM110N met motoren en 
sensoren. 3D-tekenen en goed leren slicen ligt momenteel op de schotel. Onze eigen 
Tripodmaker staat niet stil, Kristof brengt zijn Ultimaker mee en onlangs kregen we 
het leuke nieuws dat Velleman een zelfbouw Nano Vertex K8600 schenkt. Zal van pas 
komen voor onze jeugdwerking en misschien trekken we er wel mee naar scholen in 
het kader van hun STEM-doelstellingen. Kortom, iedere vrijdagavond leven in de 
brouwerij = optisch labo. 
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Daarnaast is het niet ongebruikelijk afhankelijk van het weer dat de anciens bezig zijn 
met ofwel observeren, onderhoud of nieuwe dingen installeren of uitproberen. Niet 
onbelangrijk deze laatste items, die veelal ongezien achter de schermen gebeuren 
door veelal dezelfde mensen. Ook de dinsdagnamiddag is het van dat. 
 

 
Ondertussen is er ook een projector in het auditorium geïnstalleerd die heel snel 
wisselende beelden kan tonen, zodat je met een gesynchroniseerde speciale bril twee 
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verschillende beelden ziet met je linker- en rechteroog. Dat is de sleutel tot 3D-kijken. 
Als je dan nog met een snelle computer met een game-videokaart stereobeelden kunt 
genereren ligt de weg open voor virtuele 3D reizen door het Heelal. Hardware-matig 
zijn we er ongeveer. De brillen voor jong en oud zijn er ook. Nu nog het beeldmateriaal. 
We zijn bezig met verschillende pakketten te testen om binnenkort verbluffende reizen 
te maken door de ruimte. Zelf dachten we al de ringen van Saturnus te kunnen 
vastgrijpen of stootten we ons hoofd aan de kern van de komeet van Halley. Je kunt 
bijna de “zuigkracht” van een zwart gat voelen of je schermt je hoofd af met je armen 
voor voorbijsuizende sterren in een bolhoop waar  je door vliegt. Nu nog een en ander 
in voorgeprogrammeerde reizen krijgen, zodat iedereen er gegarandeerd altijd kan van 
genieten. Maar je kunt er ook wat duizelig van worden, als je te lang kijkt. 
Moet een publiekstrekker worden in de toekomst !  
 

Er is nog veel meer aan de hand in en rond Astrolab, teveel om hier op te noemen en 
dingen waar ik meestal niet uit de eerste hand kan rapporteren. Dat laat ik graag over 
aan anderen. 
 

Ik vergat nog te melden dat we in het voorjaar een evaluatie krijgen van onze 
subsidiërende overheid voor het convenant 2012-2017 en dat we straks ook de eerste 
krijtlijnen proberen uit te zetten voor de komende periode 2018-2022. Als alles meezit 
zijn we hopelijk weer vertrokken voor nog 5 jaar. Indien je tips en dromen hebt voor 
toekomstige projecten dan horen we dat graag ! 
 

En van de geplande kijkavond in het Fedasil-centrum te Poelkapelle doen we verslag 
op Facebook en het volgend info-blad ! 
 

Wordt vervolgd. 
 

5. Wij willen de Melkweg kunnen zien in de Palingbeek en de Ieperling 
wil verlichting in zijn straat. Kiezen of delen? 
 

We zijn weer wakker geschrokken van de lichthinder die we meer en meer 
ondervinden. In 2014 besliste het schepencollege om de straatverlichting in de straten 
en wijken die niet opgenomen zijn in het strooiplan te doven van 23 uur tot 6 uur, ook 
in het weekend. Daardoor waren ook de zijstraten in het centrum in duisternis gehuld. 
Uit een steekproef zou blijken dat 2 op 3 Ieperlingen hier niet mee akkoord gaat. Er 
werd dan ook gevraagd  om de lichten van 24u tot 5u te doven en niet langer in het 
weekend. Wat ook gebeurde reeds in 2015.  
Onlangs bleek uit een petitie door de actiegroep  ‘Wij willen licht in onze straat’(meer 
dan 3000 handtekeningen, meer dan 10% van de Ieperse bevolking) dat  maatregelen 
nodig zijn omdat bij de mensen een onveiligheidsgevoel heerste door het doven van 
de straatverlichting.  
Roland Gadeyne had al contacten met deze actiegroep en onlangs waren we ook op 
werkbezoek bij de burgemeester om uit te vissen hoe we “vreedzaam kunnen 
samenleven” ;-) 
Eerst en vooral Ieper, is niet onze enige zorg. Ieper ligt ten noorden van ons en dus 
niet de richting waar we meest naar kijken. Het zit ook redelijk goed afgeschermd, 
maar we moeten waakzaam blijven. Vooral Zillebeke, de omgeving van het 
sportcentrum en Voormezele liggen niet zo ver. Maar ook ten zuiden van ons is immer 
een gloed aan de horizon te zien. 



11 

  

ACG Infoblad januari – maart 2017  
 

 
Deze all-sky opname is pal zuid gericht dus zuid onderaan. Vergeet even de wolken 
en de vuurbol. De melkweg staat erop en dat willen we zo houden, maar dan mag die 
gloed aan de horizon niet meer verergeren. De gloed bovenaan komt van richting 
Ieper  Onderaan voornamelijk van Komen en Waasten en natuurlijk nog verder de hele 
metropool Lillois. 
Ook in die richting gaan we stappen ondernemen, want nogal wat van onze bezoekers 
zijn Franstalig … 
 
Wat gaan we doen: we hebben argumenten nodig die niet subjectief zijn, meten is 
weten. 
We merken dat verlichting evolueert naar dimbare LED’s. Aan de ene kant wil de 
burger verlichting om aan z’n subjectieve veiligheidsgevoel te voldoen. Aan de andere 
kant zouden wij graag die burger (soms dezelfde) ook kunnen blijven de Melkweg 
tonen in de Palingbeek. 
We zouden dus het verlichtingsniveau op termijn moeten kunnen sturen vanuit onze 
observaties en metingen zodat de Melkweg zichtbaar blijft, terwijl de burger toch z’n 
verlichting heeft. Het blijkt dat er een groot verschil is qua veiligheidsgevoel tussen 
geen verlichting en toch een beetje. Hoeveel dat beetje is moet een compromis 
worden. Eerst de openbare verlichting aanpakken en dan de lokale grote 
lichtsproeiers, door afschermen, beter richten en dimmen. En dit zowel in noordelijke 
richting (Ieper, Zillebeke, Voormezele) als in Franstalige zuidelijke richting : 
Comines, Warneton.  
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Concreet hebben we al een lichtmeter aangeschaft die in het zenit continu zal meten 
en online te volgen zal zijn. Die komt in het voorjaar nog online. Maar daarmee meet 
je enkel recht boven je, terwijl we niet continu daar kijken natuurlijk. Daarom denken 
we eraan dit te combineren met een all-sky camera waarmee we de hele hemel in 1 
keer filmen. Dit kan gebruikt worden voor allerhande “snelle” verschijnselen, 
voornamelijk vuurbollen en wolken, maar ook voor het monitoren van lichthinder. Op 
de beelden kunnen we dan dag na dag, jaar na jaar de hemelgloed aan de horizon 
monitoren, terwijl de verticale lichtmeter een continue waarde aflevert. Als we dan dit 
alles in verband kunnen brengen met de Melkweg zien dan hebben we instrumenten 
om onze doelstelling na te streven, zonder de burger in het donker te zetten. Werk aan 
de winkel dus en een mooie combinatie van sterrenkunde, lichthinder met onze 
Makerspace. Wordt vervolgd. 
 

 
 

 

 

 


