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Activiteiten Andromeda: 

 definitieve vergaderlocatie:  Het Kelderke heeft zijn voordelen maar is voor velen een eindje 
verder rijden. Het Miloheem is geopperd als alternatief, Chris gaat informeren hoe de 
regeling voor 2017 gaat worden. Voorlopig blijven we voor de rest van het jaar in het Getouw   

 brochure Patrick Jaecques. Geen reactie 

 Flyer Andromeda pdf en .pub rondsturen en feedback vragen goed onthaald.  

 
 Ledenactiviteiten: 

 Starnights: Het weer in het weekend was vooral warm, ook ’s nachts. De eerste nacht niet 
heel goed maar er tot half twee waargenomen. Toen begon het ook dicht te trekken. De 
tweede avond was veel beter maar enkel Josch is tot zondag ochtend gebleven. De 
zonnekijker van Astrolab was niet operationeel vanwege versleten wielen van de dome. De 
weide was meer intrek bij de waarnemers maar had meer last van vochtigheid dan de koer. 
De 68 cm van de tweede sterrenwacht was erg druk in gebruik. Alle leden die aanwezig 
waren vonden het weekend geslaagd. 
 

 VVS weekend: 1 & 2 oktober, Josch is een van de gastsprekers. 
 

 Josh is gast spreker op European Conference for Amateur Variable Star Observers op 17./18. 
September 2016 in Desy te Hamburg. Er worden een dertigtal aanwezigen verwacht 
waaronder directeur van de AVSO. Het idee leeft om dit event, met steun van de VVS, een 
keer naar Vlaanderen te halen. 

 

 Frank heeft de afgelopen periode actief waargenomen. Zo heeft hij, naast Mars, Saturnus en 
de maan, al een aantal deepsky objecten gezien, onder andere de Ringnevel, enkele dubbel 
sterren in de Zwaan, en Andromeda.  Wegens de licht vervuiling waren de omstandigheden 
spijtig genoeg niet ideaal. Op zijn vraag wat hij zo nogal kan bekijken werd door de 
aanwezigen vooral naar de Messier objecten verwezen. Waarna er een ruime verzameling 
Messier objecten de revue passeerde. 

 
 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 7 oktober om 20:00u in vergaderlokaal 2 van 

het Getouw. 


