Opening planetarium URANIA
13 september 2019
Dames en heren,
Vrienden van Volkssterrenwacht Urania,

Blij, tevreden, trots.
Zo voel ik me bij de opening van dit gloednieuwe, state-of-the art
planetariumgebouw.
Tevreden, omdat ik van dichtbij het niet altijd even eenvoudige
planetariumproject volgde. In 2015 sprak Marc Van Den Broeck me
een eerste keer aan over de herlocatie van het planetariumtoestel,
over de droom van Urania Sterrenwacht om het toestel van de
Antwerpse Zoo naar Hove te halen.

Dat het een ambitieus plan was, besefte Marc maar al te goed. Net
als het feit dat het een flinke duit zou kosten, én veel tijd,
doorzettingsvermogen, alsook hulp en inzet van zijn vrijwilligers.
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Maar, ‘per aspera ad astera’ oftewel ‘via moeilijkheden naar de
sterren’. Het devies stond niet voor niets gegraveerd op een paneel
van de Apollo 1.
Ik vroeg Marc me op de hoogte te houden, en zo verscheen er half
2017 dat bescheiden mailtje, met de vraag om me een half uurtje
te kunnen spreken.
Hij kwam langs met een gedetailleerd plan, en een geschikte locatie
in het kerkgebouw van de parochie St Jozef.
Restte enkel nog de zoektocht naar centen voordat de inrichting
van een echt volwaardig planetariumgebouw van start kon gaan
Toen ik met deze vraag naar de collega’s van deputatie trok, waren
de goodwill en het enthousiasme groot.
Aan het belang en nut van zo’n planetarium voor onze provincie
twijfelden de deputatieleden geen seconde. Maar vanzelfsprekend
om een substantieel investeringsbedrag bijeen te krijgen was het
zeker niet.
Maaaaaar waar een wil is, is er gelukkig ook vaak een weg. Zo
maakte provincie Antwerpen eind 2018 maar liefst 100 000 EUR
vrij voor dit planetariumproject.
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Tel bij dat bedrag de inspanningen van vele andere partners, zoals
de Vlaamse overheid, de gemeente Hove, maar evenzeer
individuele sponsors, en de eindmeet was in zicht.

De laatste loodjes, daar zorgde Urania zelf voor, dankzij hun
gedreven en bezielde vrijwilligers. Want ja, het is hun werk dat het
verschil maakt, niet enkel voor dit planetariumproject, maar
bovenal ook voor de dagdagelijkse werking van deze sterrenwacht.
Daar mogen en moeten we hen enorm dankbaar en erkentelijk voor
zijn.
Dames en heren,
Zelf leerde ik deze Sterrenwacht van nabij kennen toen ik hier de
10de verjaardag van mijn dochter Hannah vierde, samen met enkele
vriendinnetjes. Ik kan je garanderen, aan vragen voor Marc over al
die fascinerende sterren geen gebrek, aan blije en tevreden
gezichtjes nog minder. Zeker toen na een bewolkte start de maan
zich in volle glorie toonde.
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Met de woorden van de grote Stephen Hawking: “Denk eraan om
naar de sterren te kijken, en niet naar je eigen voeten. Probeer te
begrijpen wat je ziet, verwonder je over wat het universum doet
bestaan. Wees nieuwsgierig.”
Ik kan geen betere boodschap bedenken voor iedereen die hier de
Sterrenwacht en het Planetarium komt bezoeken.
Dank aan Marc Van Den Broeck, dank aan alle vrijwilligers van de
Sterrenwacht, dank aan iedereen die heeft bijgedragen, dank ook
aan de collega’s van de deputatie en de medewerkers van de
provincie voor hun bijzondere inspanning.
Ik wens de Urania Sterrenwacht en dit planetarium nog een
bijzonder mooie toekomst en vooral, heel veel leergierige
bezoekers toe!
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