Verslag vergadering augustus 2021

Aanwezig: Frank, Jürgen, Fons, René, Chris S, Josch, Chris D
Verontschuldigd: Wim
Voorzitter: Chris D
Verslag: Chris D
Er is nog geen locatie voor de sterrenkijkdagen, op voorstel van Frank vorige keer, is Chris D
ter plaatse gaan kijken aan de watermolen in Meerhout. Waar de telescopen vorige keer
stonden is er nu (te) hoge begroeiing. Chris D heeft Het Kristallijn gecontacteerd maar die
gaven aan dat ze geen ruimte in hun agenda hadden. Als alternatief is, via Katrien van het
Ecocentrum, gepolst naar een mogelijkheid om op het Zilvermeer iets te organiseren. Als
tegenvoorstel gaat Katrien informeren of we terecht kunnen in het nieuwe bezoekers
centrum van het Prinsenpark. Daar is op het moment dat het verslag gemaakt is nog geen
antwoord op. Voorlopig kiezen we de Keiheuvel als locatie. Het is daar redelijk donker en er
is een mooi bijna 360 graden uitzicht op de horizon. Daar zijn echter geen gebouwen in
omgeving, afhankelijk van waar we juist gaan staan is er wel een schuilhut. Als we geen
andere locatie vinden en het is slecht weer die dagen, gaat het niet door. Chris D geeft dat
ook zo door voor de aankondiging op de VVS website. We hebben nog even voor die
aankondiging verwacht wordt, dus alle voorstellen voor een andere locatie zijn meer dan
welkom.
Jürgen opperde een uitstap naar de Zimmertoren als reactie op de foto van een
astronomische klok die Frank in Asten in het museum gezien had.
De eerste vrijdag van november is de vrijdag na Millegem kermis, het Miloheem is dan
gesloten om bij te komen van de kermis. Een week later vergaderen kan niet wegens
(hopelijk) de sterrenkijdagen, een week vroeger kan ook niet. Millegem Kermis start in het
Miloheem op vrijdag met een orkest in het café. Chris D gaat kijken of we rond die tijd in
plaats van een vergadering misschien een bezoek kunnen brengen aan de Zimmertoren.
Starnights in Ieper gaat door op 13, 14 en 15 augustus. Op het moment dat het verslag
gemaakt is was er nog geen programma bekend. Josch gaf aan dat hij van plan was om te
gaan.
De volgende vergadering is het ons, uitgesteld, jaarlijks etentje. Om de reservatie vlot te
laten verlopen graag inschrijven voor 20 augustus op:
https://www.when2meet.com/?12471740-Jo92b

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 3 september 2021 om 19:00u in de Fusion
Wok.

