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Activiteiten Andromeda: 
 

 De Nacht van de Duisternis in Kasterlee was een redelijk succes. Na verloop van tijd nam de 
bewolking echter toe en bleef alleen de maan nog over als kijkobject. 
 

 Elk lid heeft het lidgeld van de VVS betaald via Andromeda. Onze vereniging telt aldus 16 
leden. 
 

 Andromeda zoekt ook nog altijd een nieuwe vergaderlocatie aangezien het cultuurcafé van ’t 
Getouw nog wel een poos gesloten zal blijven. 
Er werd gesuggereerd om terug te keren naar het Miloheem: dit zou gratis zijn indien er op 
hetzelfde ogenblik geen betalende kandidaten waren. Tijdens het laatste jaar daar hebben 
we op die manier echter een aantal maal achter het net gevist. 
Een andere mogelijkheid is het Ecocentrum De Goren aan het Zilvermeer in Mol: er zijn 
degelijke lokalen met een beamer en internettoegang. Het gebruik van het lokaal is 
bovendien gratis en er is geen opgelegd sluitingsuur. Ten slotte is er een redelijk aanbod van 
dranken tegen zeer schappelijke prijzen. 
De vergadering heeft beslist deze locatie op vrijdag 2 december uit te proberen. Daar zal dan 
bekeken worden of het Ecocentrum in 2017 aangehouden zal worden. 
 

 Chris signaleerde een lezing op 23 november in CC De Adelberg in Lommel met als 
onderwerp Missie Mars One (Details). 
De programmator van het centrum is ook nog op zoek naar andere interessante 
onderwerpen/sprekers. Chris Steyaert verwees hiervoor naar de sprekerslijst van de VVS. 
Een dergelijke lezing zou eventueel kunnen gekoppeld worden aan een activiteit van 
Andromeda. 
 

 Josch is nu wel voorzitter af, maar hij blijft de traditie van het afsluiten van de vergadering 
met recente internetbeelden voortzetten. Ditmaal waren het vooral beelden van Vlaamse 
astrofotografen en iedereen was het erover eens dat de kwaliteit boven gemiddeld was. 
 

 Op de vergadering van 2 december zal Roger het relaas brengen van zijn bezoek aan Mauna 
Kea. Op de vergadering van 4 januari staat Josch ingepland met de voordracht Enig in zijn 
soort: een radio-pulserende witte dwerg in een dubbelstersysteem. 
In verband hiermee suggereerde Josch om dergelijke presentaties aan te kondigen via de 

http://www.ccdeadelberg.be/e701/een-enkele-trip-naar-mars


Andromeda site en via de afdelingssite van de VVS zodat ook geïnteresseerden van buiten 
Andromeda kunnen bereikt worden. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 2 december om 20:30u in het Ecocentrum De 
Goren in Mol. 

 


