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Andromeda 

 Ter herinnering: het jaarlijks etentje gaat dit jaar door op zaterdag 22 juni om 19u in 
restaurant Fusion Wok. Een 15-tal mensen heeft ingeschreven. 

 Andromeda zal dit jaar niet vertegenwoordigd zijn op Mon Mol Martre daar er te weinig 
mensen beschikbaar zijn. 

Ledenactiviteiten 

 Jef bekwaamt zich nog verder in de astrofotografie. Hij toonde enkele opnames die over 
meerdere nachten gespreid waren. Het resultaat is natuurlijk nog voor verbetering vatbaar, 
maar het mag zeker gezien worden. 

 Josch, of althans zijn sterrenwacht, is zeer productief in het waarnemen van veranderlijke 
sterren. Daar de meeste processen geautomatiseerd zijn, is de tijd die Josch zelf eraan moet 
besteden, ondanks de hoge productie, relatief beperkt. 

 Peter had André een flesje bezorgd met een heel raadselachtige substantie: canadabalsem. 
André gaat hiermee twee lenzen verlijmen. Dit product zou hiervoor uitermate geschikt zijn 
daar het een zeer lage brekingsindex heeft. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Canadabalsem)  

Externe activiteiten 

 Wim, René en André hadden tijdens het hemelvaartsweekend in Grapfontaine (Neufchâteau) 
deelgenomen aan de starparty georganiseerd door het Observatoire Centre Ardenne. Dit is 
de enige permanente volkssterrenwacht in Wallonië. Ze beschikt over een zestal koepels met 
o.a. een kijker met een spiegel van 60 cm. De locatie ondervindt weinig last van 
lichtvervuiling. Het weer wilde echter niet mee en dat uitte zich onder andere in een beperkt  
aantal deelnemers. Opvallend was wel dat meer dan de helft van de presentaties in het 
Nederlands waren.  

 Josch was naar het Teleskoptreffen in Vogelsberg geweest. Ook hier was het weer 
spelbreker. 

 Zoals elk jaar hadden een aantal mensen de telescoopbeurs in Essen bezocht.  En zoals elk 
jaar was het er een drukte van belang. Alle grote spelers op de markt waren prominent 
aanwezig. Kleine actoren daarentegen leken iets minder uitdrukkelijk aanwezig. 

 In eigen land wordt, ook naar jaarlijkse gewoonte, in Ieper tijdens het laatste weekend van 
augustus (30,31 08 en 01 09) StarNights georganiseerd. Er zal zeker een vertegenwoordiging 
van Andromeda zijn. 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 5 juli om 20:30u in het Miloheem te Mol-Millegem. 
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