
 

Verslag vergadering 4 augustus 2017 

Aanwezig: Christian, Josch, Karel, Wim, André, René, Frank 

Verontschuldigd: Roger VH, Jürgen 

Voorzitter: Chris 
Verslag: Roger S 

 Op zondag 3 september organiseert Andromeda de Bosbar van het Ecocentrum: 
 

 Er komt een knutselatelier waar kinderen hun eigen waterraketje 
kunnen maken en nadien ook lanceren. 

 Er wordt een planetenpad ingericht dat de wandelaars een goed idee 
zal geven van de onderlinge afstanden tussen de zon en de planeten 
en waarbij ze eveneens informatie over de planeten kunnen 
inscannen. 

 En er zullen zonnekijkers opgesteld worden. 
 

 Chris heeft al bordjes voorzien die de bezoekers waarschuwen tegen het 
rechtstreeks kijken naar de zon en hen attent maakt op de lanceersite. 
 

 Voor de bouw van de raketjes zijn petflessen nodig. Wij vragen dan ook aan 
iedereen deze te bij te houden en eventueel op te vragen bij vrienden, 
buren, kennissen … 
 

 In het Ecocentrum is een EHBO-kit aanwezig. 
 

 Cosmodrome Genk zal aanwezig zijn met een promotiestand en voorziet ook 
enkele prijzen voor de deelnemers. 
Zij zullen ook zorgen voor knutselmateriaalmateriaal. 
 

 De inkom is gratis. Inkomsten zullen gegenereerd worden uit de 
drankconsumptie (de prijs die het Ecocentrum aanrekent  X 2). Josch zou ook 
wijn voorzien en indien iemand voor gebak of taart zou kunnen zorgen zal dat 
zeker geapprecieerd worden. 
 

 De infoborden die op het planetenpad voorzien zijn zullen ook binnen op 
borden te zien zijn, inclusief de mogelijkheid tot het inscannen van de 
bijbehorende informatie. 
 

 Om het uur wordt een presentatie over het heelal voorzien. 
 

 De VVS heeft nieuwe folders aangemaakt. We zullen een pakketje bestellen 
om uit te delen. 
 



 Deze organisatie vereist natuurlijk heel wat inzet van de leden. Iedereen 
wordt dan ook opgeroepen indien enigszins mogelijk aanwezig te zijn en 
een handje te helpen. Graag een seintje als we je kunnen verwachten en 
vermeld alvast ook waaraan je wil meewerken. 
 
Hierbij vind je de stand van zaken tot nu toe: 
 

Naam activiteit 

René telescoop 
  Roger 

Schroeven Presentatie Raketjes Reserve voetpomp 

Josch H alfa kijker wijn  30 min na elk uur voordracht 

Chris S Wisselgeld Bar 
 Frank  Raketjes 

  Chris Dries coördinatie winkeltje Andromeda 
 Wim  Bar winkeltje Andromeda 
 Andre telescoop 

  Jürgen  40 flessen 
   

 

Timing 

start stop activiteit 

10:00 11:00 Opbouw 

11:00 17:00 Infofilm tussen de voordrachten 

11:00 17:00 Planetenpad 

11:00 17:00 Tentoonstelling en infostand  

13:00 17:00 Om het uur voordracht 

13:00 17:00 Waterraketjes 

13:00 17:00 Zonnekijkers 

17:00 18:30 Afbreken en nakaarten 

 

 

 Christian heeft het idee opgevat om in het voorjaar de jaarlijkse ledenvergadering 
van de VVS in het Ecocentrum te laten doorgaan: de infrastructuur leent er zich 
perfect voor en het hoeft niet steeds op dezelfde locatie te zijn. 
 

 Ook dit jaar is ons gevraagd deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis: deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 14 oktober in het natuurdomein De Tikkebroeken in 
Kasterlee. 5 Andromedaleden hebben toegezegd. 
 

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


