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Activiteiten Andromeda:


Sterrenkijkdagen 3-4 maart de informatie op de VVS website is up to date. De juiste
schrijfwijze van Sterrenkijkdagen leidde tot een discussie over de tussen n. We hebben nog
geen spreker voor het vervang programma maar we hopen dat Roger S dit weer wil doen.



Earth Hour 25 maart is aangekondigd in de duurzaamheidskrant editie januari 2017 van Mol.
In een gesprek met de Zilvermeer bewaking gaf de nachtwachter aan dat het de vorige keer
niet duidelijk was wanneer de lichten terug aan mochten. Chris D heeft voorgesteld dat we
hem bellen als we starten en stoppen met waarnemen.



Contactraad:
o

De zonnekijkdagen gaan door op 2 juli

o

De nacht der duisternis (14 oktober) gaat ondanks dat de organisatie zich terug trekt
voor de VVS nog steeds door. Wij wachten af wat Kasterlee doet.

o

Het VVS wekend vindt plaats op 30/9 en 1/10/2017

o

De datums voor de sterrenkijkdagen van 2018, 2019 en 2020 vindt je op de VVS
website.

o

Als alternatief bij slecht weer werd tijdens de contactraad door een andere afdeling
het gebruik van World Wide Telescoop vermeld. Misschien kan dit voor ons ook een
vervanging of aanvulling zijn.

o

De Heelals van 1999 tot 2014 staan online voor wie nog leesvoer zoekt.

o

Als je een idee zou hebben voor een project kan je van de VVS subsidie krijgen 250€
– 500 €. (informatie op de website).

o

Tijdens een gesprek met de mensen van Herentals kwam het voorstel om een keer
“iets” samen te doen met alle kempische afdelingen. Op de Andromeda vergadering
is het voorstel gekomen om een “Kempische Starparty” te organiseren. Chris D polst
een keer hoe de andere afdelingen daar tegenover staan.



Uitstap: Chris D heeft een aantal voorstellen verzameld. De voorstellen worden doorgestuurd
om feedback te vragen. Bijkomende voorstellen zijn altijd welkom.



Bosbar: We mikken op 3 september, Chris D vraagt of die datum nog vrij is. We nodigen de
VVS afdelingen uit de omgeving uit om mee te doen om zo meer mensen te kunnen
mobiliseren.

Ledenactiviteiten:


Bram heeft de astrofotografie dag georganiseerd. De opkomst was zeer goed met ongeveer
80 a 85 mensen. Bram is al nu het event voorbij is begonnen met nadenken over de volgende
editie. Reclame en goede internationale (Nederlandse) sprekers is volgens Bram het recept
voor succes.

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 maart om 19:00u in de sporthal van de
Rozenberg. (sterrenkijkdagen)

