
 

 

  ANDROMEDA MOL         

Verslag vergadering 6 januari 2017 

Aanwezig: Frank, Fons, Chris, Karel, René, André, Josch, Bram,  
Verontschuldigd: Jürgen 

Voorzitter: Chris 
Verslag: Roger 

Andromeda: 

• Aan het begin van het nieuwe jaar presenteerde Wim het financieel verslag. Onder 
andere dank zij de verkoop tijdens de sterrenkijkdagen en de toelage van de 
gemeente Mol, blijven we probleemloos uit de rode cijfers. 

• De sterrenkijkdagen komen eraan (3 en 4 maart). Vrijdag starten we om 18 uur om 
alles klaar te zetten. Zaterdag vangen we om 19 uur aan. Er zijn een honderdtal 
krantjes besteld. De school zal gecontacteerd worden voor de praktische afspraken. 

• Later die maand (25 maart) stellen we onze kijkers op aan het Ecocentrum voor de 
jaarlijkse Earth Hour. Er zal aan het Zilvermeer gevraagd worden om de lichten op de 
parking te doven. 

• Het zou interessant zijn mocht Adromeda haar eigen logo hebben i.f.v. vermeldingen 
op affiches. Fons en Karel hebben zich geëngageerd om een ontwerp te maken. 

• Chris lanceerde het voorstel om in de loop van het voorjaar een gezamenlijke uitstap 
te organiseren. Suggesties volgen. 

• Er werd nog verder gediscussieerd over een deelname van Andromeda aan het 
initiatief Bosbar van het Ecocentrum en over wat we zouden kunnen aanbieden. 

• Het zorgcentrum Orion in Turnhout heeft een Skywatcher aangekocht en is op zoek 
naar mensen die hun het gebruik zouden kunnen aanleren. 

VVS: 

• Op 21 januari vindt de jaarlijkse contactraad plaats. De voorzitter, Chris en Bram 
zullen alvast deelnemen. 

• Op 28 januari wordt bij Urania de jaarlijkse Astrofotografiedag georganiseerd. Het 
programma staat bijna op punt, wist Bram te vermelden. 

Andere sterrenkundige activiteiten: 



 

 

• Op 23 januari staat in het Turnhouts Wetenschapscafé een lezing op het programma 
van Chris Van Den Broeck (NIKHEF-Amsterdam) met als thema: 
Zwaartekrachtgolven: het gelijk van Einstein. 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 februari om 20:30u in het Ecocentrum 


