Verslag vergadering
1 december 2017

Aanwezig: Fons, Josch, Jürgen, André, René, Frank, Christian
Verontschuldigd: Wim, Roger VH, Karel
Voorzitter: Chris
Verslag: Roger
Activiteiten november:


Op donderdag 16 november heeft Christian Steyaert een lezing gegeven in de
Cosmodrome in Genk. Het thema, Radioastronomie, iets voor ons?, lokte een
dertigtal geïnteresseerden, waaronder ook enkele Andromedaleden.

Geplande activiteiten:


Andromeda is ingeschreven voor de sterrenkijkdagen op vrijdag 23 en zaterdag 24
februari 2018 en het materiaal is besteld. De voorzitter haalt het op bij de
Cosmodrome in Genk.
Het opgegeven begin uur (20 uur) zal op algemene aanvraag gewijzigd worden in 19
uur.
Daar de sterrenkijkdagen in het Ecocentrum zullen doorgaan zal ook de bar geopend
worden.
Roger zal affiches verspreiden in alle lagere scholen in de omgeving.



Ook voor de deelname aan Earth Hour op 24 maart 2018 zijn de nodige schikkingen
getroffen.



Andromeda en Cosmodrome Genk plannen een gezamenlijke vergadering . Omwille
van praktische redenen zal dit iets voor de 2e helft van 2018 worden.



Christian is erin geslaagd de Algemene Ledenvergadering van de VVS naar Mol te
halen: deze zal doorgaan op 28 april in het Ecocentrum.
Er is alvast een spreker vastgelegd: de KNMI-meteoroloog Jacob Kuiper.

Ledenactiviteiten:


In juli 2018 vindt in Engeland de jaarlijkse vergadering plaats van de waarnemers van
veranderlijke sterren (met medewerking van de AAVSO). Bij die gelegenheid zal Josch
voorstellen om de vergadering in 2019 in België te organiseren. De concrete details
zullen later uitgewerkt worden.
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Vorige vergaderingen werden georganiseerd in Nederland, Finland en Duitsland.


Van het kometenfront is er weinig nieuws: veel klein grut, maar niets dat met het
blote oog waarneembaar is, aldus Fons.



November was een zwakke maand voor waarnemingen: veel regen en veel grijze
hemels.
Hopelijk is de hemel helderder als op 13 en 14 december de Geminiden passeren.

Allerlei:
Een vertegenwoordiger van de gemeente Mol had naar aanleiding van de Bosbaractiviteit
geopperd een planetenpad aan te leggen langs de Nethe. Het voorstel heeft echter de
gemeenteraad nog niet gehaald. Allicht moeten we dit idee zelf nog eens nieuw leven
inblazen.
Josch heeft een uitnodiging gekregen van het planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht
van België voor de avant-première van Explore.
Documentaire:
Jürgen had een reportage meegebracht over de zonsverduistering in de Verenigde Staten in
augustus dit jaar. Er werd op verschillende locaties van het traject gefilmd. Verder werd
aandacht besteed aan verschillende belangrijke verduisteringen uit het verleden en werd
stilgestaan bij het wetenschappelijk onderzoek dat werd verricht.

Opgelet: doordat het Ecocentrum tijdens de vakantieperiodes gesloten is, zal de volgende
vergadering plaatsvinden op vrijdag
Mol.

12 januari 2018 om 20:30u in het Ecocentrum in

