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Omwille van het Europees kampioenschap voetbal werd het begin uur van de vergadering twee uur 
vervroegd. 

20 jaar na de oprichting begon met deze vergadering een nieuw hoofdstuk voor Andromeda: Josch 
gaf de fakkel van het voorzitterschap door aan Chris Dries, die de volgende twee jaar de 
vergaderingen zal voorzitten. 
 
De vergadering begon met een fotopresentatie van alle activiteiten die Andromeda in de afgelopen 
20 jaar had georganiseerd. Een indrukwekkende reeks. 

Vervolgens kwam in een toespraak de ontstaansvergadering van de vereniging aan bod en werden de 
belangrijkste sterrenkundige verwezenlijkingen van Josch in de schijnwerpers geplaatst. 

Ten slotte kreeg  de ex-voorzitter onder applaus een telescoop in chocolade aangeboden. 

Noodgedwongen stopten de festiviteiten daar omdat de uitbater van het cultuurcafé De Badi de 
concessie vroegtijdig heeft beëindigd en omdat het voetbal ging beginnen. 
 

Sterrenkundige Activiteiten: 

 Op zondag 3 juli gaat de jaarlijkse zonnekijkdag van de VVS door. Andromeda zou zich aan de 
abdij van Postel opstellen, indien het weersomstandigheden voldoende gunstig zijn. 
 

 Tijdens het weekend van 26-27 augustus gaat in Ieper de jaarlijkse Starnights door. 
Andromeda zal weer goed vertegenwoordigd zijn. 
 

Ledenactiviteiten: 

 Vermits we in ’t Getouw geen consumpties meer kan verzorgen moet er uitgekeken worden 
naar een andere locatie, alleszins totdat er een nieuwe uitbater voor het cultuurcafé 
gevonden is. Chris gaat prospectie doen. 
 

 Astronomen hebben een nieuw soort exotische dubbelster ontdekt. Josch maakt deel uit van 
het onderzoeksteam die deze ontdekking op zijn naam geschreven heeft. Een artikel hierover 
verschijnt kortelings in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Nature. 
 



 Josch maakte ons ook attent op een artikel over lichtvervuiling in Weekend Knack. Het artikel 
vindt u hier. 
 

 Frank had enkele vragen over de samenstelling van de zon en van planeten zoals Saturnus. In 
de discussie die hierop volgde bleek dat het tot nu toe nog niet duidelijk is of de gasreuzen 
ook een vaste kern hebben. (Jürgen bereidt een presentatie voor over o.a de chemische 
samenstelling van de zon.) 
 

 In de marge werd ook nog gesignaleerd dat Peter een presentatie over ccd- en cmoscamera’s 
heeft beloofd. 

 
De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 5 augustus om 20:30u in het Kelderke in 
Geel, Stationsplein 12. Die van september in Het Getouw. Als het Kelderke ons in augustus 
bevalt, kunnen we daar van af oktober terecht. 
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