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 Aanwezig: Josch, Jürgen 
Verontschuldigd: Roger VH, Chris S, René, Wim, Frank 
Voorzitter: Chris D 
Verslag: Roger S 

Activiteiten VVS: 

• De Sterrenkijkdagen 2021 zijn gepland op vrijdag 12 en zaterdag 13 november. 
Andromeda zal dit jaar de kijkers opstellen aan het Prinsenpark in Retie, meer 
bepaald bij het nieuwe bezoekerscentrum. Het is een vrij donkere omgeving en het 
materiaal kan nadien veilig opgeborgen worden. Er zijn echter geen panelen 
beschikbaar om een tentoonstelling op te zetten. Wellicht is er een mogelijkheid om 
beeldmateriaal (Karel?) te tonen op het aanwezige TV-toestel en Roger zal een 
presentatie voorbereiden voor het geval het weer niet meezit. 
Vrijdag komen we samen om 18:30 uur, zaterdag om 19:00 uur. 
 

• Het VVS-weekend vindt plaats op 2 en 3 oktober in vakantiecentrum Vayamundo in 
Oostende. Chris S was reeks ter plaatse om de activiteiten voor te bereiden. Josch, 
Fons, Karel en René zullen ook present zijn. Eén van de sprekers is Prof. Dr. Lukasz 
Wyrzykowski van de universiteit van Warschau, die 2 jaar geleden, ook reeds 
aanwezig was op de door Josch georganiseerde bijeenkomst van de AAVSO in 
Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen. Hij zal het hebben over “How to find a black 
hole with gravitational microlensing”.  

 

Ledenactiviteiten: 

 

• Josch is nog steeds erg actief in het domein van de variabele sterren: hij doet 
onderzoek naar het effect van microlensing op bepaalde, door Gaia Alerts 
gesignaleerde objecten. 

 

Nieuws uit de ruimtevaart: 

 

• Een in 2018 gelanceerde Japans-Europese ruimtesonde is aangekomen bij Mercurius. 
Het zal echter nog enkele jaren duren vooraleer de sonde voldoende afgeremd is om 
het onderzoek van de planeet op te starten. De bedoeling is, door gedetailleerd 
onderzoek van Mercurius,  meer inzicht te krijgen in het ontstaan van het 
zonnestelsel. 
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Activiteiten Andromeda: 

 

• De vergadering van begin november zal niet door kunnen gaan in het Miloheem van 
Millegem, dit omwille van de plaatselijke kermis. Onze voorzitter heeft het initiatief 
gelanceerd om ter vervanging een bezoek aan de Zimmertoren in Lier te organiseren. 
 
(Intussen is gebleken dat ook dit initiatief niet kan doorgaan wegens ... kermis in Lier 

) 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 december om 20:30u in het Miloheem in 
Mol-Millegem 


