AmericliptiKa update #3! Om jullie allemaal op de hoogte te houden van de
organisatie en om jullie af en toe ook te kunnen betrekken, hebben we een
nieuwsbrief die (hopelijk) maandelijks updates stuurt. Dit is nummer drie, mocht je
eerdere nummers niet ontvangen hebben, dan kun je deze hier vinden.

Hoe gaat het met het kamp?
We hebben vrienden gemaakt in Nebraska!
De Omaha Astronomical Society (AOS) en de Nebraska Star Party (NSP)
hebben van ons gehoord en zijn aan het kijken of ze telescopen voor ons
kunnen regelen!
Informatieavond 17 juni
Omdat we jullie zo veel mogelijk willen betrekken bij de reis, leek het ons goed
om een moment te organiseren waar we allemaal bij elkaar kunnen komen. Op
17 juni is er vanaf 15:00 een informatieavond (/middag) op de sterrenwacht in
Utrecht. Daar kunnen jullie vragen aan ons stellen en wij aan jullie. Verder is
het een goed moment om elkaar alvast te leren kennen! Ook gaan we onze
eigen eclipsbrillen maken / pimpen!
Laat even weten of je komt of niet!
Vastlegging van de reis
Op reis gaan er ongetwijfeld duizenden foto's en filmpjes gemaakt worden. We
zoeken nog iemand die het leuk zou vinden om daar achteraf iets van te
maken.

Lijkt dit je iets? Laat het dan even weten!

Voorbereiding voor de reis
Het duurt nog even voordat we vertrekken, maar er is genoeg wat je kunt doen om je voor te
bereiden. Een overzicht hiervan kun je ook hier vinden.

Bagage
We hebben al meerdere keren de vraag gekregen hoe het zit het bagage
meenemen in het vliegtuig. Hier even een overzicht:
Intercontinentale vluchten (Icelandair):
2 stuks ruimbagage
Max 23 kg per stuk
Max 157 cm (l+b+h)
Gratis!
Binnenlandse vluchten (Delta):
1 stuk cabinebagage
56x35x23 cm
Gratis
1 stuk ruimbagage
Max 23 kg per stuk
Max 157 cm (l+b+h)
€25 per vlucht (dus €50 totaal)

Geef je paspoortnummer door!
Voor zowel de binnenlandse als ook de buitenlandse vluchten moeten we
gegevens van iedereen doorgeven aan de vluchtmaatschappijen. Hier horen
ook de paspoortnummers bij. Om te voorkomen dat we ergens problemen mee
krijgen, willen we graag van iedereen (die mee vliegt) uiterlijk 20 juni het
paspoortnummer hebben!
We zullen ons best doen om de gegevens zo veilig mogelijk op te slaan.

Eclips waarnemen
Tijdens de 2,5 minuten totaliteit staan we natuurlijk allemaal omhoog te kijken.
In de uren daaromheen zijn er wel een aantal andere experimenten te doen en
waarnemingen voor te bereiden. Denk alvast na over hoe je precies de eclips
wil gaan bekijken en of er experimenten zijn die je leuk lijken.
Voor iedereen die foto's wil gaan maken:

Activiteit Highlight
Om alvast een beetje een indruk te geven van wat we allemaal gaan doen, laten we elke maand iets
van het programma zien!

Rijden door Nebraska
Het klink misschien wat suf, rijden door Nebraska als activiteit. Het is wel iets
wat we ongeveer 10-15 uur lang gaan doen op reis (niet aaneengesloten). Dus
maken we er maar een activiteit van! Bedenk allemaal leuke spelletjes voor in
de auto en de uren zullen voorbij vliegen. Voor iedereen die liever uit het raam
kijkt, heeft Rebekah een stukje geschreven:
The best part about driving through Nebraska? The sky. The enormous,
beautiful, grandiose, amazing sky. The shades of blue that start at the horizon,
lightly colored and blend ever so subtlety, deepening to a royal blue overhead.
The earth laying out before you as if you are driving over the very tip top of our
spherical spaceship. In the evening, the sunsets that color everything as far as
you can see with golden tones, light pinks and purples that stretch out above
eventually melding into rich darker shades of reds and oranges. This dusky
spectacle fills your whole field of view and makes you feel like the tiniest, most
insignificant creature in all the world, your senses become aware of how small
you really are compared to the vastness of the space above. There are times
when you can see the rain clouds, falling rain and lightening streaks across the
sky in the distance and you feel safe because it's miles away and clouds aren't
even above your head yet. A feeling of comfort settles near just by hearing the
rolling thunder in the faraway distance. You can watch the waves of wind

gushing over the fields, causing the wheat or corn stalks to bend and sway in
this beautiful dance as if they were bowing down to the King, standing upright
and doing it all over again. In the fields, the stoic, unmoving cows that pay no
mind to anything but their cud chewing and occasionally flicking their ears to
free themselves of an annoying fly. It is the most beautiful, seemingly empty,
yet abundantly overflowing canvas I have ever experienced; driving through
Nebraska.

Data
15-8 vlucht vertrekt om 14:00
26-8 vlucht komt aan om 13:00

Verblijf
Americana Hotel WAS
Schneidereit Ranch NE
Boulder Creek Lodge DEN
Hosteling International NYC

Contact
Mail de organisatie: crnchtzntn@gmail.com
Bel de organisatie: +31623598304
Kom bij de Whatsapp groep!
Praat mee op Facebook!

Iets insturen voor de nieuwsbrief?
Mail naar crnchtzntn@gmail.com
Veranderen of en waar je deze nieuwsbrief ontvangt?
Je kunt jouw gegevens wijzigen of jezelf uitschrijven (maar liever niet)

