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Andromeda 
 

 De maand februari heeft een aantal heldere nachten gekend. Met temperaturen die constant 
onder de -10° lagen, was het enthousiasme voor waarnemingen onder de leden veeleer 
klein. 
 

 Karel is erg actief geweest op astrofotografisch vlak. Via de Yahoo-lijst presenteerde hij een 
reeks nieuwe schitterende beelden.  In tegenstelling tot de meesten, moest hij daarvoor niet 
naar buiten. 

 
Activiteiten 
 

 Op zaterdag 31 maart zal Andromeda met een aantal kijkers en een kleine tentoonstelling 
present zijn op Earth Hour,  een organisatie van het Gemeentebestuur Mol, Natuurpunt 
Netebronnen en Andromeda. 
De gemeente zorgt voor de locatie: ecocentrum de Goren, Postelseweg 71. Natuurpunt 
verzorgt een avondwandeling. Voor en na laat Andromeda de deelnemers kennis maken met 
de sterrenhemel. 
Deze manifestatie loopt van 20 tot 22:30 uur. Om alles tijdig op te stellen, spreken we ter 
plaatse af om 19:30 uur. 
Een mooi geïllustreerde aankondiging verscheen reeds in Uit in Mol. 
 

 Er is een uitnodiging voor deelname aan Mon Mol Martre toegekomen. Deze happening 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 4 en zondag 5 augustus. 
 

 In de maand april staan ook een aantal activiteiten gepland: 
- 28 04: Astrofotografiedag In Middelburg (NL) 
- 29 04: Algemene Vergadering VVS 
- Josch, Er werd ook melding gemaakt van een vergadering van de Nederlandse vereniging 
van variabele sterren in de Sterrenwacht Halley in Heesch, maar hiervan heb ik niets 
teruggevonden… Weet jij meer? 
 

Astronomisch nieuws 
 

 In tegenstelling tot wat lange tijd werd aangenomen vertonen zowel de Maan als Mars  nog 
enige geologische activiteit 
(http://www.skyandtelescope.com/community/skyblog/newsblog/Mars-and-Moon-Not-
Dead-Yet-140293223.html). 
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 Het project om de 2 Keck-telescopen op Mauna Kea op Hawaï te koppelen voor 
interferometrische metingen is stopgezet om budgettaire redenen enerzijds, en tegenkanting 
van de plaatselijke bevolking voor wie de berg nog steeds een heilige plaats is, anderzijds 
(http://www.skyandtelescope.com/community/skyblog/newsblog/Closure-Looms-for-Kecks-
Interferometer-139509093.html). 
 

 Onlangs passeerde de komeet Garrad (C/2009 P1)  de bolvormige sterrenhoop M92, met mooie 

beeldjes tot gevolg (Astronomy picture of the day: http://www.apod.nl/ap120204_nl.html) 
 

 Beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) waren er ditmaal o.a. van Garrad , remote 
sterrenwachten, het lego-mannetje dat twee Canadese jongeren met een heliumballon tot 
op een hoogte van 24 kilometer brachten, het veilig wisten te laten landen en het nog 
terugvonden  ook, veel stofwolken … 
 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 6 april om 20:30 uur in het Miloheem te Mol-
Millegem. 
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