
Verslag vergadering 6 oktober 2017 

 

Aanwezig: Chris S, René, Wim, Frank, Josch, Jurgen 

Verontschuldigd: Roger VH, 
Voorzitter: Chris 
Verslag: Roger S 

 

Activiteiten Andromeda: 

 De Bosbar kan een succes genoemd worden: de opkomst was zeer behoorlijk. 
Wanneer de zon scheen was er veel interesse voor de zonnekijkers. We weten niet 
hoeveel mensen de planetenwandeling gedaan hebben, maar er werd regelmatig 
naar gevraagd. De absolute topper waren de waterraketjes van Frank: ongeveer 60 
exemplaren werden geproduceerd, goed voor zo’n 200 lanceringen. 
Indien we dit initiatief zouden herhalen, willen we dit bij voorkeur organiseren op 
een zaterdagavond in augustus. Er moeten dan wel meer leden aanwezig zijn om een 
handje toe te steken. 
 

 Andromeda zal vanaf volgend jaar de vrijetijdscheques van de gemeente Mol 
aanvaarden. 
 

 Op 14 oktober zal Andromeda (met een beperkte delegatie) aanwezig zijn op De 
Nacht van de Duisternis in het natuurdomein Tikkebroeken in Kasterlee. Josch zal een 
presentatie verzorgen. 
 

 Er werd besloten de eerstkomende sterrenkijkdagen (23 en 24 februari 2018) te 
organiseren aan het Ecocentrum. Er moet tijdig gevraagd worden de verlichting op 
de parking te doven. 
 

 Zoals telkens op het einde van het jaar moet het lidmaatschap van de VVS vernieuwd 
worden. Een aantal mensen heeft op de vergadering zelf betaald. De anderen 
kunnen dit nog tot 1 december door € 24 (i.p.v. € 28) over te schrijven op het 
rekeningnummer van Wim (zie e-mail andromeda Yahoo lijst). 
 

 Ook volgend jaar blijven we vergaderen in het Ecocentrum op de eerste vrijdag van 
de maand. Daar 5 januari en 2 november in een vakantieperiode vallen en het 
Ecocentrum dan gesloten is, worden deze 2 data een week verschoven, naar 
respectievelijk 12 01 en 09 01. 
Er is ook een voorstel om één van de vergaderingen te laten doorgaan in de 
Cosmodrome in Genk. Chris zal de mogelijkheden bekijken. 

 



Ledenactiviteiten: 

 Frank had deelgenomen aan de activiteiten van de Mira volkssterrenwacht ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan en vond dit best interessant. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 november om 20:30u in het Ecocenter in 
Mol 


