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 Aanwezig: Fons, Bram, Frank, Josch, René, Roger VH, Wim 

Verontschuldigd: Chris S., Jürgen: problemen met de verbinding 

Voorzitter: Chris D. 
Verslag: Roger S. 

Nadat door de Coronacrisis eerder de vergaderingen van de maanden april en mei niet 
konden doorgaan, kwam ditmaal het initiatief een virtuele versie te organiseren. De 9 
deelnemers hebben er een quasi volwaardige vergadering van gemaakt. 

Activiteiten Andromeda: 

 Het gebruik van het Eco-centrum door externe groepen is tot nader bericht niet 
mogelijk tot 30/6. Hopelijk kan de vergadering van vrijdag 3 juli er terug doorgaan. 

 De openbare activiteiten die onze vereniging in 2019 georganiseerd heeft leverden 
ons als lid van de Molse Cultuurverenigingen € 109,27 op. 
 

StarNights 2020: 

 De vraag werd gesteld of de geplande StarNights in het weekend van 21-23 augustus 
doorgang zou vinden. De organisatie voorziet 3 scenario’s 

 
Ledenactiviteiten: 
 

 Na zijn ernstige gezondheidsperikelen was Josch er vanavond weer bij, weliswaar zoals 
iedereen, virtueel. Ook zijn waarnemingen had hij intussen hervat. 
Onlangs had zich in San Pedro de Atacama een korte aardbeving met een kracht van 6.8 op 
de schaal van Richter voorgedaan. Daardoor vertoonde zijn opstelling een afwijking van 2°. 
Dit is intussen ook alweer rechtgezet. 
De beelden die hiervan gemaakt zijn, zijn opgestuurd naar APOD 
 

 
 

https://www.facebook.com/StarNights.be/posts/3109814015733623
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Onlangs heeft Josch de sterrenwacht in zijn tuin terug bedrijfsklaar gemaakt en die wordt nu 
bewoond door een Celestron C14 Edge HD met f/7 corrector op een DMM85 direct drive 
montering. Bedoeling is het waarnemen van veranderlijke sterren, maar door enkele 
softwareproblemen kan hij voorlopig nog niet voluit gaan. 

 

 Dankzij het mooie weer van de afgelopen 2 maanden heeft Fons veel waarnemingen kunnen 
verrichten. Zo heeft hij dag na dag de langzame desintegratie van komeet 2019 Y 4 Atlas 
kunnen vastleggen.  
Hij toonde ons ook een mooie curve van het helderheidsverloop van een planetoïde. 
 

 De kijker van Bram staat opgesteld in Frankrijk. Daar was het weer de afgelopen maanden 
echter niet geweldig. Hij had wel opnames van een supernova, een komeet en de maan 
gerealiseerd. 
 

 Naar aanleiding van een mail van Inclusive Outreach, een organisatie die zich inlaat met het 
aanbieden van o.a. sterrenkundige activiteiten ten behoeve van mensen met een beperking, 
vroeg Frank zich af of we iets dergelijks zouden kunnen organiseren de mensen van De Witte 
Mol. 
Frank had een tijd geleden in het FOMU (Fotomuseum Antwerpen) de tentoonstelling over 
de Maan (naar aanleiding van de 50e verjaardag van de eerste maanlanding) bezocht. Hij 
suggereerde dat een tentoonstelling gewijd aan amateurastrofotografie een interessant 
thema kan zijn. 

 

Onder voorbehoud: De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 juli om 20:30u in het 
Ecocentrum in Mol 


