
 

 

 

 

Verslag vergadering 

Aanwezig:Chris S, Wim, René, Frank, Jürgen 

Verontschuldigd:  
Voorzitter: Chris D 

Verslag: Roger S 

Activiteiten augustus: 

 Op 19 augustus stelde Andromeda haar telescopen op aan de Vloedbeemden in Balen en dit 
op vraag van Natuurpunt Balen (ter gelegenheid van de 25e verjaardag van deze vereniging). 
Bij het begin van de avond was Saturnus goed zichtbaar tot de bewolking kwam opzetten. 
Gelukkig trok deze bewolking langzamerhand terug weg en werd het volledig helder. Het was 
bijna 11:30 uur toen de laatste geïnteresseerden vertrokken. 
Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld of we voor dergelijke publieke optredens niet 
een of andere vergoeding moesten vragen. De deelnemende Andromedaleden offeren er 
hun avond voor op, brengen hun kostbaar materiaal ter plaatse, monteren hun telescopen 
en bergen nadien weer alles op, en ja als er van de kant van de organisatie dan nog geen 
drankje af kan … 

Geplande activiteiten in september: 

 Op 3 september zal Andromeda de Bosbar van het Ecocentrum animeren met een wandeling 
langs een planetenpad, een kleine tentoonstelling, zonnekijkers en een knutselatelier waar 
kinderen hun eigen waterraketje kunnen maken en nadien ook zelf lanceren. 
De taakverdeling was reeds tijdens een vorige vergadering afgesproken, maar een aantal 
praktische zaken moesten nog besproken worden: er komen naamkaartjes, Wim zorgt voor 
chips, René (of althans zijn vrouw) zorgt voor gebakjes, Josch kan eventueel flessen wijn 
aanleveren. Ook de prijzen voor de consumpties werden vastgelegd. Aan gebrek aan 
organisatie zal het niet liggen! 
 

 Roger start op 26 september met een cursus Sterrenkunde, en dit op vraag van Pionier, de 
educatieve dienst van de gemeente Mol. 
Tijdens de laatste sessie zal het onder meer gaan over telescopen en bij die gelegenheid zou 
hij een drietal verschillende types willen opstellen. Praktische afspraken zullen op de 
volgende vergadering aan bod komen. 

  



 

 
Ledenactiviteiten: 

 Bram heeft de intentie een spiegel te slijpen uit een blok aluminium. De voordelen van een 
dergelijke spiegel is dat hij thermisch onafhankelijk is en eveneens trillingvrij. 
 

 Bram zou ook graag binnen de VVS starten met waarnemingen van pulsars via 
radioastronomie. 
 

 Ten slotte had hij ook nog een beeld van de Elephant trunk, genomen met een Canon 6D met 
astrodonfilter vanuit Zuid Frankrijk.  

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 6 oktober om 20:30u in het Ecocenter in Mol 


