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Aanwezig: Chris Steyaert, Jürgen, Wim, André, Josch, Dirk, Frank 

Verontschuldigd: Chris Dries 
Voorzitter: René 

Verslag: Roger 

Bij afwezigheid van de voorzitter werd de vergadering geleid door René. 

Activiteiten augustus: 

 Op 14 augustus was Andromeda aanwezig op de Bosbar in Tongerlo. Door de regen 
was er noch van de Perseïden noch van andere hemelobjecten iets te zien en 
moesten de bezoekers het met een presentatie stellen. 
 

 Tijdens het laatste weekend van augustus (30/08-01/09) ging in Ieper de jaarlijkse 
starparty StarNights door. Het gebeuren mocht rekenen op één heldere nacht. Onder 
de +/- 80 deelnemers bevonden zich ook Josch, René en Chris Dries. Vooral de 
aanwezigheid van heel wat jongeren werd als positief ervaren. De voordrachten 
waren misschien iets minder, maar StarNights moet het eerder hebben van de 
festivalsfeer en die was er.    

Geplande activiteiten: 

 De voorzitter stelt voor een gemeenschappelijke vergadering te houden samen met 
de leden van Aquila Lommel. Alle aanwezigen  stemden in met de vooropgestelde 
datum (vrijdag 1 november) en plaats (Ecocentrum Mol). Josch zal alvast voor een 
voordracht zorgen. 
 

 In het weekend van 14-15 september wordt in de volkssterrenwacht Mira 
Grimbergen de 4th European Variable Star meeting georganiseerd. Eerdere meetings 
vonden al plaats in Groningen (NL) in 2010, Helsinki (FI) in 2013 en Hamburg (DE) in 
2016. Dat het ditmaal in België plaats vindt is in niet onbelangrijke maten te danken 
aan Josch. Met 55 deelnemers (waaronder ook Fons) uit een hele reeks Europese 
landen en de US is de belangstelling alvast groot. Of de nabijheid van de abdij van 
Grimbergen en haar trappist daar iets mee te maken heeft is niet geweten.   
 

 Zoals elk jaar neemt de gemeente Kasterlee ook dit jaar (zaterdag 5 oktober) deel 
aan de Nacht van de Duisternis, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu die 
hiermee de voortschrijdende lichtvervuiling aan de kaak wil stellen. Natuurpunt 
organiseert een avondwandeling in het natuurdomein Tikkebroeken en Andromeda 
stelt haar kijkers op, zij het met een beperkte delegatie. 
Mede daardoor werd op de vergadering besloten de geplande vergadering van 
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vrijdag 4 oktober te schrappen. DE EERSTVOLGENDE VERGADERING ZAL BIJGEVOLG 
PLAATSVINDEN OP VRIJDAG 1 NOVEMBER, samen met , zoals reeds vermeld,  Aquila 
Lommel. 

Ledennieuws: 

 Frank had in de nacht van 29 augustus een voor hem onbekende kunstmaan 
waargenomen. Chris Steyaert heeft vervolgens contact opgenomen met Bram 
Dorreman van de werkgroep Kunstmanen en die had meer informatie: 
 
Telkom 3 (2012-044A)is een Indonesische telecommunicatiesatelliet, die voor plaatsing boven de 
evenaar bedoeld was. 
Echter ging er iets mis met de Briz-trap (de bovenste trap) van de lanceerraket waardoor de 
geostationaire baan niet bereikt werd. 
Met Telkom 3 werd nog een andere als geostationair bedoelde satelliet gelanceerd.   
Deze "payloads" werden achtergelaten in een sterk elliptische baan met perigeum op 266 km en 
apogeum 5016 km. 
Telkom 3 heeft blijkbaar het grootste baanverval en heeft nu nog een perigeum op 241 km en 
apogeum op 1471 km. 
Ik verwacht een terugkeer in de dampkring over ca. 3 jaar. In die tussentijd kunnen we nog genieten 
van die flitsen. 
 

 Frank had ook de fototentoonstelling bezocht die het FOMU (Fotomuseum 
Antwerpen) organiseert naar aanleiding van de 50e verjaardag van de maanlanding.  
Naast archieffoto’s van NASA en Life zijn er ook heel wat artistieke impressies van 
bekende fotografen in opgenomen. De tentoonstelling loopt nog tot 6 oktober. 
 

 Nogmaals Frank maakte er ons attent op dat Canvas de reeks The Planets  van de 
BBC uitzendt. Er zijn 5 afleveringen telkens geprogammeerd op zondagavond om 
20u55. 
 

 Wim wist te vertellen dat er nog steeds vraag is naar de verhuurtelescoop. Het is een 
goed initiatief geweest, zo blijkt. 
 

Tot slot nog dit: onze interimvoorzitter René was jarig geweest en trakteerde. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op VRIJDAG 1 NOVEMBER om 20:30u in het 
Ecocentrum in Mol 

https://www.fotomuseum.be/tentoonstellingen/Maan_Moon.html
https://www.canvas.be/the-planets

