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Andromeda: 
 

 We verwelkomden Frank, een nieuwkomer in ons midden. Hij kreeg een overzicht van de 
verschillende activiteiten van de leden en van de werking van Andromeda in het algemeen. 
Zelf rapporteerde hij over zijn eerste bevindingen met zijn pas aangekochte 20 cm Dobson. 
 

 Er werd overeengekomen de Mercuriusovergang van maandag 9 mei te volgen bij Josch en 
dit vanaf 13:30u. 
We vroegen ons af waarom deze Mercuriusovergang zoveel langer duurt dan de 
Venusovergang van 2012. Het feit dat Mercurius een veel centralere baan over het 
zonoppervlak volgt, is waarschijnlijk de belangrijkste reden. 
 

 Op zondag 3 juli organiseert de VVS een zonnekijkdag. Als locatie werd het Santo 
Thomasplein in het centrum van Mol voorgesteld. Inschrijvingen verlopen via Rik Blondeel. 
 

 Het zou praktisch zijn indien onze vereniging over een VVS-mailadres kon beschikken 
(andromeda @vvs.be). Chris gaat bekijken of dit mogelijk is. 
 

 Nu Josch na 20 jaar voorzitterschap de fakkel wil overdragen, is de kwestie van zijn opvolging 
een eerste maal aan bod gekomen. Een definitieve oplossing is er nog niet, maar er worden 
verscheidene formules bestudeerd. 
 

 De deelname aan het jaarlijkse Mon Mol Martre op 6 en 7 augustus staat nog niet vast. 
 

Overzicht sterrenkundige activiteiten: 
 

 Van 05 05 tot 08 05 wordt in het Waalse Grapfontaine RACA 2016 georganiseerd, de 
jaarlijkse starparty van het Observatoire Centre Ardenne. 
 

 Op zaterdag 21 mei is het weer verzamelen geblazen in Essen voor de grote ATT 
astronomiebeurs. Zoals elk jaar zullen er Andromedaleden aanwezig zijn. 
 

 De volgende ATM-dag der Lage Landen is aangekondigd voor 22 oktober in het Nederlandse 
Almere. ATM staat voor Amateur Telescope Making en de dag staat dan ook in het teken van 
lezingen, demonstraties en workshops in het kader van telescoopbouw. 



Inschrijven kan via Jan Van Gastel (jhm.vangastel@ziggo.nl ) 
Informatie 
 

 Op Zaterdag 26 november gaat op sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch een (zelfbouw) 
instrumentendag Spectroscopie door.  
Informatie 
 

 

De volgende vergadering wordt vervangen door het jaarlijkse etentje in de nieuwe locatie 
van Fusion Wok (Laar 28 in Mol) op vrijdag 3 juni om 19u. 
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