Waarnemen in koepels van Radboud Universiteit
Slecht weer? uitwisseling eigen ervaring, resultaten, plannen
We beginnen direct met het spektakelstuk van de avond. Om 19:30 staat de komeet
C/2011 L4 PANSTARRS in het westen 12° boven de horizon. Jupiter is goed zichtbaar,
Saturnus komt pas om 22:25 boven de horizon. De Maan is in het eerste kwartier, het
schaduwspel langs de terminator toont veel detail van oppervlakte structuren.
Open sterrenhopen M34, M45, M38, M36, M37, M35, M34, NGC2169 (37 of LE Cluster), NGC2264 (Kerstboom Cluster), NGC457 (Libelle Cluster) en M44.
Voor sterrenstelsels zal het maanlicht storen. Toch te proberen: NGC2903, M95, M96,
M65, M66, M105, M96, M106, M94, M63, M51, M101, M81, M82 en NGC2403.
De planetaire nevels M76 (Kleine Halternevel), NGC2392 (Eskimo Nevel), M97 (Uil Nevel) en NGC6543 staan de hele avond gunstig.
Het is niet het seizoen voor bolhopen, we kunnen ons geluk beproeven met NGC2419.
Later op de avond zijn er nog NGC4147, M53 en M3.
Omdat we op het weer niet kunnen vertrouwen bent u bij deze aangemoedigd een korte
presentatie voor te bereiden van uw astronomische ervaring. In de vertrouwde collegezaal
kunnen we dan elkaars foto’s, resultaten en plannen bespreken. Neem dus -weer of geen
weer- uw foto’s, lijsten en ideeën mee!
We verzamelen bij de Slinger van Foucault, bij de hoofdingang van het Huygensgebouw,
Faculteit Natuurkunde Wiskunde en Informatica (FNWI) van de RU Nijmegen.
Deze avond is toegankelijk voor leden van Centaurus A en introducees van haar leden!

Dinsdag 19 maart 2013, 19:30 - 21:30
Koepels, of zaal HG00.308, Huygensgebouw, Faculteit NWI
Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ, Nijmegen
webpagina Centaurus A: www.centaurus-a.nl/home

Bereikbaarheid
Het Huygensgebouw ligt op de campus van de Radboud Universiteit aan de Heyendaalseweg 135, 6525AJ, in Nijmegen.
Komt u met de fiets, dan kunt u die een plek geven in de fietsenstalling in de kelder onder de hoofdingang.
Indien u de bus verkiest (lijnen 1, 3, 4, 10, 11, 25, 210, 300, 325) dan kunt u uitstappen op de halte Universiteit/Oostzijde.
Steek de Heyendaalseweg over en houd wat links aan. Het grote gebouw aan de overzijde is het Huygensgebouw.
Met een stoptrein kunt u naar Nijmegen-Heyendaal reizen. Steek daarna de Heyendaalseweg over, volg deze (rechts af) in zuidelijke
richting. Na de kruising met verkeerslichten vindt u het Huygensgebouw aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ongeveer 5 minuten.
U kunt de auto kosteloos plaatsen in de parkeergarage P11 onder het gebouw, te bereiken aan de noordzijde van het gebouw
via de Driehuizerweg. Bij het inrijden van de parkeergarage dient u een kaartje te trekken uit de automaat bij de slagboom door op
de groene knop te drukken. Bewaart u dit kaartje alstublieft, het is namelijk uw gratis uitrijkaart. Bij het uitrijden voert u deze kaart
weer in de automaat om de slagboom omhoog te laten gaan.

