AmericliptiKa update #4! 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 maandelijks updates stuurt. Dit is nummer vier, mocht je eerdere
nummers niet ontvangen hebben of kwijt zijn, dan kun je deze hier vinden.

Hoe gaat het met het kamp?
DEN-NYC vlucht loopt mogelijk uit
De geplande vlucht om middernacht loopt iets uit. Dit betekent dat we
waarschijnlijk pas in de middag in NYC aankomen en we daar dus iets minder
tijd hebben. We zullen updates geven via Facebook en Whatsapp als we meer
weten.
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!
We hadden een infoavond!
17 juni hebben we met ongeveer 20 man de reis besproken op de
sterrenwacht in Utrecht. De slides daarvan zijn hier te vinden. We zijn jullie
feedback aan het verwerken. Updates daarover komen in de volgende
nieuwsbrief.

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.

Toestemming voor minderjarigen
Voor alle minderjarigen is er een formulier dat door de ouders ingevuld kan
worden. Hiermee wordt schriftelijk toestemming gegeven voor het reizen onder
begeleiding van anderen. Het is niet verplicht, maar zorgt wel voor een
snellere grenscontrole. Daarom willen wij het wel graag hebben. Op de
voorbereidingspagina van het kamp is een gedeeltelijk ingevulde versie van
het formulier te vinden. Zorg dat je dit document bij je hebt bij vertrek!
Meer informatie over het toestemming geven staat hier.

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. Hier is alvast
een voorbereidend filmpje.
Voor iedereen die foto's wil gaan maken.

Sterrenkijken op de Ranch
Tip van Ramon: als je een bril draagt, overweeg dan om lenzen te halen voor
het waarnemen in Nebraska. Lenzen laten meer licht door, worden minder
snel vies en zitten niet in de weg als je door een telescoop probeert te kijken.

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!

Space Weather Prediction Centre
In Boulder zit een organisatie die zich bezig houdt met ruimteweer. Dat klinkt
in eerste instantie vreemd, maar wordt logischer naarmate je er meer over te
weten komt. Ze meten onder andere zonnevlammen om op tijd astronauten en
satellieten voor te bereiden op sterke zonnewind. Wij gaan er kort na de eclips
heen, wat betekent dat ze ons precies kunnen uitleggen wat we nou allemaal
zagen toen we de corona konden zien. Meer info staat op hun site.

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)

