Centaurus A presenteert
in samenwerking met de
Astronomische Kring Nijmegen

Waarnemen in koepels van Radboud Universiteit
Slecht weer? uitwisseling eigen ervaring, resultaten, plannen
Wat wilt u zien?
In ieder geval aan de hemel is de komeet C/2017 O1 (ASASSN1) te bekijken, al is deze
wat zwak. In het zuidoosten is Uranus zichtbaar.
De bolhopen M13 (vrij laag westelijk), M2, M15, M71, M56 en M92 zijn de bekende
objecten, uitdagender zijn de bolhopen NGC9634, NGC7006, NGC6229. De planetaire
nevels M27, M57, NGC8626 (Blinking Planetary), NGC7008, NCG7048, NGC6842,
NGC7662 (Blauwe Sneeuwbal), M76 (Kleine Halternevel) en NGC6543 staan de hele
avond gunstig. De sterrenstelsels M31, M33, NGC7331, NGC814, M74, NGC1023 zijn
goed zichtbaar, wat minder gunstig aan de hemel zijn de stelsels M81, M82 en NGC1023
te bekijken.
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 Radboud Universiteit Nijmegen.
De waarneemavond is alleen voor leden en introducees van Centaurus A toegankelijk.

Woensdag 15 november 2017, 19:30 - 23:30
Koepels, of zaal HG00.308, Huygensgebouw, Faculteit NWI
Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 135, 6525AJ Nijmegen
webpagina Centaurus A: www.centaurus-a.nl

Bereikbaarheid Huygensgebouw Radboud Universiteit Nijmegen
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.

