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Aanwezig: Josch, René, Wim, Frank, Jürgen 

Verontschuldigd: Chris S, Roger VH 

Voorzitter: Chris 
Verslag: Roger 

Na een afgelaste vergadering, een online-vergadering en een vergadering in de tuin van 
Chris, waren we op terug aanbeland op een eerdere locatie: het Miloheem in Millegem. De 
afmetingen van dit lokaal laten ruimschoots toe in alle veiligheid te vergaderen. Als we iets 
willen projecteren moeten we zelf wel een beamer voorzien, maar dat was vroeger ook al. 

De vernieuwde Hemelkalender was pas toegekomen en de reacties op zowel lay-out als 
inhoud waren unaniem positief.  

Wim wist te vermelden dat de huurtelescoop nog steeds in trek is. Dit is sinds het begin van 
het initiatief zo geweest.  

Het vreemde gedrag van Betelgeuse werd uitvoerig bediscussieerd. De kandidaat supernova 
zou dit gedrag ook vroeger reeds vertoond hebben. Een sluitende verklaring voor dit 
verschijnsel is er echter nog niet. 

Corona heeft impact op allerhande sterrenkundige activiteiten: 

 De geplande reis naar ITER in het najaar is in het gedrang gekomen. Eventueel kunnen 
volgende mogelijkheden overwogen worden: 
 

 
 

 Starnights 2020 in Ieper is definitief afgelast. 
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 Het JVS/VVS-weekend daarentegen gaat door op 3 & 4 oktober. Plaats van het 
gebeuren is de Cosmodrome in Genk. (https://www.vvs.be/nieuws/34-ste-jvsvvs-
weekend). Chris S en Josch zullen present zijn. 

 Wat ook doorgaat is de lezing Zijn wij alleen in de Kosmos? van Katrien Kolenberg, 
hoogleraar Astrofysica aan de UA en de VUB. De  voordracht en vindt plaats op 
donderdag 4 februari 2021 in cc De Adelberg in Lommel. 
Er zijn 40 plaatsen voorzien en inschrijven kan online: 
(http://www.ccdeadelberg.be/e1833/back-to-the-future) 

 Zoals in veel andere gemeenten werd ook in Mol een Zomerschool georganiseerd. 
Bedoeling van dit initiatief is leerlingen die een leerachterstand opgelopen hebben, bij 
te werken. Roger heeft twee sessies over het Heelal op zich genomen. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2020 om 20:30u in het Miloheem 
in Mol-Millegem 
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