Overzicht activiteiten Vlaamse Volkssterrenwachten
tot 30 september 2014
Voor de meest actuele informatie kijk je best op de respectieve websites en op

www.volkssterrenwachten.be

Bezoek tussen 6 juli en 30 september 2014
vier van de zes

Volkssterrenwacht MIRA (Grimbergen)
* Zondag 06 juli van 10u00 tot 18u00: Zonnekijkdag
* Vrijdag 01, zaterdag 02 en zondag 03 augustus van 22 tot 01 u: Midzomersterrennachten
* Zaterdag 20 september om 15u00: Lezing Steven Goderis (VUB): „De zoektocht naar meteorieten op
Antartica“
* Vrijdag 26 september om 19.30 u: Astroclub met Frank Deboosere
* Elke woensdag en zondag van 14 tot 18 u: individueel bezoek zonder gids
Volkssterrenwacht Armand Pien (Gent)
* Zonnekijkdag, 6 juli, van 15u tot 18u
* Kijkavonden voor het publiek, 16 juli, 30 juli en 27 augustus, vanaf
september elke woensdagavond, telkens van 20u tot 22u30
* Thema-avond Perseïden, 11 augustus, 20u-22u
* Voordracht De Ruimtemissie Rosetta, 13 september, 14u30-16u30
* Cursus weerkunde, start op 4 september om 20u; cursus initiatie
waarnemen, start op 8 september om 20u; cursus zonnestelsel, start op 23
september om 20u
Let op! Wegens verbouwingswerken op de volkssterrenwacht gaan sommige van
onze activiteiten tijdelijk door in gebouw S9 van de UGent Campus Sterre
(Krijgslaan 281, Gent). Kijk op onze website www.armandpien.be, voor de
exacte locatie.
Volkssterrenwacht Urania (Hove)
* Elke woensdag om 15 u: rondleiding individuele bezoekers
* Elke vrijdag om 20.30 u: rondleiding individuele bezoekers
* Vrijdag 1 augustus vanaf 20.30 u: kijkavond
* Maandag 11 en dinsdag 12 augustus vanaf 20.30 u: waarnemingsavond Perseïden-meteorenzwerm
* Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september: opendeurdagen met als thema ECLIPSEN
* Donderdag 18 september om 20 u: start nieuw cursusjaar

en je krijgt als cadeautje
een gratis sterrenkaart !
Voor één geluksvogel verloten we zelfs een
mooie telescoop ter waarde van € 800

AstroLAB IRIS (Ieper)
* iedere eerste vrijdag van de maand vanaf 20 u: Sterrenkijken voor allen
* iedere zondag bij mooi weer van 14.30 tot 17.30 u: Zonnekijken voor allen
* iedere vrijdag van 18.30 tot 23 u: bibliotheek
* 22 tot 24 augustus: Starnights 2014
* zaterdag 11 oktober: Nacht van de duisternis
Volkssterrenwacht Beisbroek - Cozmix (Brugge)
* planetariumvoorstellingen op woensdag en zondag om 15 en 16.30 u, op vrijdag om 20.30 u
* tijdens schoolvakanties extra voorstellingen op maandag, dinsdag en donderdag om 15 u
* opendeurdagen op zaterdag 20 en zondag 21 september
* nieuwe cursussen starten in oktober
Cosmodrome (Genk)
* Workshops ‘In de wolken’- van 13u00 tot 16u00
Woensdag 2 juli & 6 augustus: Testpiloten deel 1
Woensdag 9 juli & 13 augustus: Dromen geven je vleugels
Woensdag 16 juli & 20 augustus: Vliegerkunst
Woensdag 23 juli & 27 augustus: Testpiloten deel 2
Woensdag 30 juli: Rocket Science
*Theater onder de vallende sterren
Wanneer: 13 augustus 2014 - starten tussen 21u en 22u30

Zie achterzijde voor meer info en stempelvlak

Noteer hier je naam en contactgegevens.
Voornaam en naam: ..................................................................................
Adres: .........................................................................................................
Telefoon: ................................ E-mail: ......................................................
Wie vier van de zes Vlaamse Volkssterrenwachten bezoekt tussen 6 juli en
30 september 2014 (datum met stempel gelden als bewijs), krijgt op zijn
vierde bestemming een gratis sterrenkaart overhandigd.
Nadien verzamelen we alle spaarkaarten, een onschuldige kinderhand trekt
er één winnaar uit. Die krijgt rond kerstmis een telescoop thuisbezorgd ter
waarde van ongeveer € 800.

Mattheessensstraat 60 - 2540 Hove
Tel. 03/455.24.93
info@urania.be

Provinciaal domein De Palingbeek
Verbrandemolenstraat 5 - 8902 Ieper
Tel. 057/21.87.87
info@astrolab.be

www.urania.be

www.astrolab.be

Datum:

Datum:

Stempel:

Stempel:

Alle info over de Vlaamse Volkssterrenwachten
en een overzicht van onze activiteiten vind je op

www.volkssterrenwachten.be

Volkssterrenwacht

Zeeweg 96 - 8200 Brugge
Tel. 050/39.05.66
info@cozmix.be

Planetariumweg 18-19 - 3600 Genk
Tel. 089/30.79.90
cosmodrome@genk.be

www.cozmix.be

www.cosmodrome.be

MIRA vzw
Abdijstraat 22 - 1850 Grimbergen
Tel. 02/269.12.80
info@mira.be

Rozier 44 - 9000 Gent
Tel. 09/264.36.74
info@armandpien.be

www.mira.be

www.armandpien.be

Datum:

Datum:

Stempel:

Stempel:

Datum:

Datum:

Stempel:

Stempel:

