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Andromeda: 

 Het jaarlijkse etentje gaat dit jaar door op zaterdag 22 juni (19u). We behouden ook dit jaar 
dezelfde locatie, de Fusion Wok. 
Josch zal via een mailtje de afwezigen op de vergadering de gelegenheid geven zich alsnog in 
te schrijven. Josch zorgt dan voor de reservering. 
 

 In 2016 zal Andromeda 20 jaar bestaan. Dat wordt voor Josch het moment om de fakkel door 
te geven. Kandidaten voor het voorzitterschap mogen zich alvast kenbaar maken. 

Activiteiten: 

 Het inschrijvingsformulier voor Mon Mol Martre 2013 is toegekomen.  Deze activiteit valt dit 
jaar op zaterdag 3 en zondag 4 augustus. De boot wordt nog even afgehouden tot er 
zekerheid is over het aantal vrijwilligers. Op de Romantische Markt op 1 mei in Olen is 
gebleken dat bij grote drukte 4 mensen continu bezig zijn. 
In geval van deelname aan Mon Mol Martre zal afgezien worden van deelname aan de VVS 
zonnekijkdag op zondag 7 juli. (Deze dag vervangt dit jaar de sterrenkijkdagen.) 
 

 Andromeda zal alleszins deelnemen aan de Nacht van de Duisternis in Kasterlee op 11 of 12 
oktober: er zullen kijkers opgesteld worden en er wordt eveneens een presentatie voorzien. 
Dit brengt ons € 75 op. 
 

 Van 8 tot 12 mei wordt in Vogelsberg het jaarlijkse Teleskoptreffen georganiseerd. Josch zal 
er zijn. (http://www.teleskoptreffen.de/itv/)  
 

 In hetzelfde Hemelvaartweekend wordt nabij Neufchâteau een starparty georganiseerd 
onder de naam RACA (Rencontre Astronomique Centre Ardenne). Bij Andromeda had 
niemand concrete plannen om deel te nemen. (http://www.vvs.be/agenda/starparty-1ste-
raca-rencontre-astronomique-centre-ardenne)  
 

 In het weekend van 26-28 april had Josch deelgenomen aan de  European Variable Star 
Observers' Meeting, die ditmaal georganiseerd werd in Helsinki door de plaatselijke 
vereniging van variabele sterrenwaarnemers. De opkomst bleek echter gering. 
Op zaterdag 15 juni wordt ook in België een variabelendag georganiseerd. 
 

 En op zaterdag 25 mei is het verzamelen geblazen voor ATT Essen. 
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Presentatie: 

 Roger Schroeven was in Fins Lapland op zoek gegaan naar het Noorderlicht. Zijn voorstelling  
was een relaas van zijn  ervaringen met het waarnemen en het fotograferen van dit 
natuurfenomeen en werd geïllustreerd aan de hand van een 50-tal opnames. 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 7 juni om 20:30u in het Miloheem te Mol-Millegem. 
 

 


