
  ANDROMEDA MOL         

Verslag vergadering 5 februari 2016 

Aanwezig: Jürgen, René, André, Chris D, Chris S, Fons, Peter 
Verontschuldigd: Karel,Wim,  Roger VH 
Voorzitter: Josch 
Verslag: Roger 

Maandelijkse vergaderingen: 

 De uitbater van het Miloheem heeft beslist de vergaderlokalen prioritair toe te 
kennen aan verenigingen die bereid zijn hiervoor € 250 per jaar te betalen. Dit was 
voor Andromeda een reden om uit te kijken naar een andere locatie. Er is contact 
opgenomen met de cultuurdienst van de gemeente Mol en die bleek nog een 
vergaderzaal beschikbaar te hebben voor de eerste vrijdagen van de maand. De 
officiële aanvraag is dan ingediend en intussen goedgekeurd.  
Bijgevolg zullen vanaf deze maand de vergaderingen plaatsvinden in vergaderzaal 2 
van ’t Getouw. Deze bevindt zich op de eerste verdieping en is bereikbaar via de 
wenteltrap bij de podiumzaal. Voor consumpties kunnen we terecht in het café. 
Omwille van het sluitingsuur in ’t Getouw (22:00 uur) zullen de vergaderingen om 
20:00 uur aanvangen.  

Cultuurforum gemeente Mol: 

 Jürgen heeft Roger vervangen op de jaarlijkse vergadering van het cultuurforum op 
12 januari en bracht hiervan een kort verslag uit. Hij zal dit nog eens overdoen op 17 
februari voor de vergadering van de socio-culturele deelraad. Aanwezigheid op deze 
vergaderingen is belangrijk daar ze in aanmerking komen voor de jaarlijkse subsidies. 

Activiteiten Andromeda: 

 Andromeda is ingegaan op de vraag van een grootmoeder wiens kleindochter graag 
eens door een telescoop wou kijken. Het weer was niet geweldig maar de enkele 
gaatjes in het wolkendek bleken voldoende om er een leuke gebeurtenis van te 
maken. Het heeft daarenboven nog € 40 opgeleverd voor de kassa. 
 

 Er zijn enkele afspraken gemaakt voor de sterrenkijkdagen van 11 en 12 maart: Roger 
kan niet aanwezig zijn maar zal tijdig de sleutel bezorgen. Ook Josch zal er niet zijn en 
wordt voor de presentaties vervangen door Chris Steyaert. Josch zal het nodige 
materiaal bezorgen. 
De affiches en de krantjes zijn nog niet toegekomen maar zullen er tijdig zijn. 
 



 De daaropvolgende zaterdag (19 maart) staat Earth Hour op het programma. Roger 
zal begin maart contact opnemen met de Directie van het Zilvermeer in verband met 
het doven van de lichten op de parking en in de omgeving. 

 

Ledenactiviteiten: 

 Catalina is niet de enige komeet aan het firmament: Fons volgt er momenteel wel 
een vijftigtal in de loop van de nacht. 
 

 Ook voor Josch zijn het drukke dagen: hij verzamelt en verwerkt gegevens van twee 
Chileense telescopen. 
 

 De vergadering werd traditioneel afgesloten met een verzameling beelden van Josch. 
De nadruk lag op beeldmateriaal van VVS-leden 

 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 4 maart om 20:00u in vergaderzaal 2 van 
’t Getouw in Mol 

 


