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Activiteiten Andromeda:
 Het jaarlijks etentje is gepland op zaterdag 3 juni om 19:00u in de Fusion Wok te Mol. Chris D
reserveert een tafel voor 15 personen. Na de vergadering van mei wordt dit aantal bevestigd
of bijgesteld. Gelieve ten laatste op de vergadering van mei te bevestigen dat je komt en het
aantal personen dat je meebrengt (partners zijn toegelaten).
 Via mail had mv. Petra Schrage gevraagd of iemand haar op weg zou kunnen helpen met de
telescoop van haar vader. Wim en Rene gaan contact met haar opnemen om haar op weg te
helpen.
 De meningen over het nieuwe logo blijven verdeeld. Uit het gesprek zijn twee voorstellen
gekomen die we voor feedback aan Fons gaan voorleggen.






Bosbar:
o Aquila doet mee met ons waardoor we een tiental zonnetelescopen gaan hebben
waarvan minstens 2 Ha telescopen.
o De bosbar gaat door op 3 september van 13:00u tot 17:00u alle hulp (telescopen, de
bar, uitleg geven,…) is dan meer dan welkom.
o We gaan iets doen rond waterraketjes, Chris D neemt contact op met de mensen
Seppe Canonaco van de Cosmodromo. Hij doet dit regelmatig.
o Aquila stelt een 20 min durend filmpje ter beschikking dat we gaan afwisselen met
een lezing door Josch in de grote zaal.
o Bram heeft voorgesteld dat hij de websites gaat maken voor het virtueel planeten
pad. Chris D gaat de bijhordende wandeling en posities van de planeten uitwerken.
o We gaan onze affiche tentoonstelling opzetten in het EcoCentrum
Voor een bezoek aan HADES onder leiding van Roger hebben we nu 4 deelnemers. Het
minimum is 5. Om meer mensen de kans te geven om mee te gaan gaat Chris D een
uitnodiging sturen aan Aquila.
Omdat er voorlopig weinig animo is om op uitstap te gaan worden de plannen in de koelkast
gestopt tot oktober november. Tegen dan hoopt Chris D met een meer concreet voorstel te
komen voor zowel bestemming als datum.

Andere activiteiten:
 - tentoonstelling, de "Ruimtevaarders. Live !" op zaterdag 22 en/of zondag 23 april in de
Lakenhal op de Grote Markt in Herentals.
 - RACA 2017 (25 t.e.m. 28 mei)

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 5 mei om 20:30u in het EcoCentrum.

