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Werkkringbrief 1e trimester 

 
Volkssterrenwacht Urania, september 2018 

Beste Oberoniaan(se) 

 

Nieuw schooljaar, nieuw Oberon werkjaar, nieuwe werkkringen. Dit trimester belooft weer even interessant 

te worden als alle andere, met de volgende twee werkkringen om uit te kiezen: 

 

Het Weer – Bart Wijns 

 

‘Ken je vijand’ is in tijden van oorlog het belangrijkste advies dat een legeraanvoerder kan volgen. En 

hoewel ons land momenteel niet in staat van oorlog is, voert elke sterrenkundige wel een persoonlijke 

oorlog tegen die witgrijze structuren aan de hemel die men ook wel eens wolken noemt. Het uiteindelijke 

doel van deze werkkring is uiteraard ultieme annihilatie van boven vermelde vijand, maar indien dat niet 

lukt, zullen we ons tevreden stellen met de nodige kennis om ze zo goed mogelijk te ontwijken.  

 

Het Astronomisch  Journaal - Jordi De Jonghe, Lennart Bulteel, Thomas Daniels 

 

Drie puike jongeheren, recht uit het verre verleden van de jaren ’90, brengen jullie hun inzichtsvolle blik 

op de prangende astronomische kwesties en nieuwskens van het heden, vers van de pers. Is de Aarde rond? 

Draait de Zon rond de Aarde, of de Aarde rond de Zon? Bestaat er iets buiten onze vertrouwde Melkweg? 

Was de maanlanding echt? Misschien kom je het hier te weten! De onderwerpen liggen nog niet allemaal 

vast; je mag ons altijd suggesties geven! 

 

Werkkringdata: 

22/09            29/09            13/10            10/10            17/11            24/11 

 

Vergeet ook de volgende data niet in je agenda te schrijven: 

 

● 06 oktober: Verrassingsactiviteit en kampreünie. Meer info vind je in bijgevoegde brief 

● 2 tot 4 november: Driedaagse te Geel. Meer info vind je in bijgevoegde brief. 

● 10 november: Winter-Astro-ACtiviteit (WAAC) van de JVS. Verdere info volgt nog. 

 

Astronomische groeten, 

Het Oberonteam 


