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Aanwezig: Roger VH, Chris S, Wim, Frank, Josch, Jürgen, René, André, Bram 

Verontschuldigd: 
Voorzitter: Chris 
Verslag: Roger 

 Cultuurraad: 
 
De documenten voor de subsidieaanvraag zijn toegekomen en moeten uiterlijk op 15 
01 2019 bij de gemeente ingeleverd zijn. Andromeda aanvaardt nu vrijetijdscheques 
en komt dus opnieuw in aanmerking voor subsidie. 
 

 Activiteiten vorige maanden: 
 
Andromeda heeft in samenwerking met Aquila een bezoek gebracht aan de 
Cosmodrome in Genk. De inkom voor onze leden was op kosten van Andromeda. 
In de loop van 2019 wil Andromeda Aquila uitnodigen voor een maandelijkse 
vergadering. Josch zou dan een presentatie kunnen verzorgen. 

 Geplande activiteiten (algemeen): 
 
20 december: Koen Geukens van Urania geeft een voordracht over Apollo 8 
experience in de Cosmodrome in Genk. Op 22 december doet hij het nog eens over 
bij Polaris in Herentals. 
 
20 december: In het Paleis der Academiën te Brussel wordt de 100e verjaardag van 
de Internationale Astronomische Unie (IAU) gevierd. Josch kon een geïnteresseerde 
een uitnodiging voor dit evenement bezorgen. 
 
20 januari: vergadering van de Contactraad van de VVS 
 
26 januari: Astrofotografiedag bij Urania. Het programma van vorige keer is hier te 
bekijken. 
 

 Geplande activiteiten Andromeda: 
 
Er is een voorstel van Chris Steyaert om in de loop van 2019 een bezoek te brengen 
aan het Onderzoekscentrum voor Kernfusie in Jülich. Het voorstel kon op veel bijval 
rekenen. Kijk hier voor meer informatie over het Forschungszentrum Jülich.  
Aansluitend wordt ook een bezoek voorzien aan de bruinkoolmijn van Hambach. 
 
 

http://www.vvs.be/agenda/astrofotografiedag-2018
http://www.fz-juelich.de/iek/iek-4/DE/Forschung/11_TEXTOR/_node.html
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Herinnering:  
15-16 maart: Nationale Sterrenkijkdagen 
30 maart: Earth Hour 
Bij beide gelegenheden zouden we ook affiches ophangen in het nabije Sunparks. 
 

 Activiteiten leden Andromeda: 
Josch toonde een eigen opname van de komeet 46P/Wirtanen.  
Ook Bram had deze komeet reeds gefotografeerd.  
(Info) 
 

 Allerlei: 
 
Onder impuls van Bram ontstond een discussie over de verschillende aspecten van 
het slijpen van spiegels 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 4 januari 2019 om 20:30u in het Ecocentrum 
in Mol 

https://www.spacepage.be/nieuws/waarnemen-hemelverschijnselen/komeet-46p-wirtanen-zichtbaar-aan-de-sterrenhemel

