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WSH Nieuwsbrief 7 17 december 2020 
 
Afscheid van 2020 
De laatste Nieuwsbrief van 2020. Onnodig om nog meer uitleg te geven over afgelopen jaar. Laten we allemaal 
hopen dat in 2021 het vaccin aanslaat zodat we langzaam aan ons ‘normale’ leventje weer op kunnen pakken.  
 
Gelukkig kunnen we de sterren en planeten gewoon blijven bekijken. Kijk vooral de komende dagen ’s avonds 
tussen 17.30 en 18.00 naar de zuidwestelijke hemel. Met een beetje geluk en een heldere hemel kunnen we de 
samenstand van Jupiter en Saturnus een beetje volgen. Een stukje verder in deze Nieuwsbrief staat een link naar 
een mooie presentatie over deze twee planeten. 
 
Namens het bestuur wil ik iedereen fijne feestdagen toewensen en veel geluk en gezondheid voor het komende 
jaar. En we hopen iedereen weer snel te mogen verwelkomen op een bijeenkomst van onze Werkgroep 
Sterrenkunde Heusden. 
 
Jeannine van den Bogaerdt 
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Videopresentatie Jupiter en Saturnus 
Speciaal voor de leden van de WSH en van Sterrenwacht Halley hebben we twee presentaties opgenomen bij 
Sterrenwacht Halley. Urijan Poerink en Chris Derks hebben een presentatie gegeven (voor een zeer klein publiek). 
Deze presentaties hebben we gefilmd. 
De eerste presentatie, van Urijan Poerink, staat nu online. De presentatie gaat over Saturnus en Jupiter. Beide 
planeten zijn natuurlijk veel in de media momenteel door de komende samenstand op 21 december aanstaande. 
De presentatie van Chris Derks zal later volgen. 
 
Om de presentatie Saturnus en Jupiter te bekijken verwijzen we jullie naar de link die in de begeleidende mail van 
deze Nieuwsbrief staat. 
 
De WSH en Social Media 
Wij proberen op verschillende manieren contact te houden met jullie, de leden. Naast de mail en deze 
Nieuwsbrief hebben we nog een paar manieren: 
 
What’s App 
Verschillende leden zitten al in onze What’s App groep. Het is een leuke manier om contact met elkaar te kunnen 
houden. Er wordt informatie in gezet en nieuwtjes gedeeld. Iedereen is welkom om mee te doen. Als je ook in de 
groep wil, meldt dit via een mail naar info@wsh-heusden.nl of stuur een berichtje naar Lisa op 06 48 63 01 92. Zet 
dan wel in het berichtje wie je bent en dat het voor de WSH leden app is. 
 
Facebook 
We proberen regelmatig iets te melden of delen op onze Facebook pagina. Hierop doen wij o.a. aankondigingen 
voor bijeenkomsten, maar ook wijzigingen of aanpassingen worden hier gemeld. Facebook is hierin ‘sneller’ dan 
de website. Ook delen we berichtjes die met sterrenkunde te maken hebben of andere zaken die interessant zijn 
voor de WSH. Het zou leuk zijn als je het berichtje een ‘like’ geeft als je het gezien hebt. Op die manier weten wij 
dat het gelezen wordt, wat natuurlijk een stimulans is om weer iets te plaatsen. Reageren mag natuurlijk ook 
altijd. 
 
Website 
Tot slot willen we onze website nogmaals onder de aandacht brengen. Jeannine zet er regelmatig een update op.  
De website is vooral bedoeld als informatiekanaal voor de WSH. Er staat een jaaragenda op met de data voor 
bijeenkomsten. Eventuele wijzigingen worden ook hier vermeld, maar dat neemt vaak iets meer tijd in beslag dan 
via de mail of op Facebook. 
We breiden de website langzaam aan uit. Nieuw zijn de rubrieken ‘media’ waar we de artikelen plaatsen die over 
de WSH gaan en de rubriek ‘foto’s door leden’. Over deze laatste rubriek hieronder meer. 
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Foto’s door leden 
Zoals hiervoor genoemd is dit een nieuwe rubriek op onze website. We willen een foto archief opzetten met foto’s 
die door onze leden zijn gemaakt. De foto’s worden op de website geplaatst. Deze foto’s willen wij ook gebruiken 
voor andere doeleinden. We kunnen ze gebruiken bij een stukje op Facebook, op de website of bij een stuk in de 
media. Het is namelijk aantrekkelijk om een plaatje bij een stuk tekst te zetten, en het is natuurlijk veel leuker als 
die foto door één van onze leden gemaakt is. 
Foto’s kunnen (als bijlage) gemaild worden naar info@wsh-heusden.nl. Wij plaatsen ze dan op de website met 
vermelding van de maker. En, wie weet, komt de foto dan nog eens in de krant! 
 
Heusden, een groene gemeente! 
Bestuurslid Tonny van de Wiel heeft meegewerkt aan een glossy van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente 
Heusden over ruilverkaveling. 
 

 
 
Op de website van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden staat het volgende: 
 
Onze vijfde Glossy gaat over de ruilverkaveling die in de jaren zestig van de vorige eeuw in onze regio plaatsvond, 
in woord en beeld. In totaal 48 pagina’s, met veel foto’s, in vierkleurendruk en op A4-formaat. Hij is voor EUR 5.95 
te koop bij: 
- Boekhandel Sikkers, Grotestraat 166, 5151BP Drunen. 
- Zin In Boeken, Botermarkt 12, 5256AV Heusden 
 
Je zal helaas wel even moeten wachten tot de winkels weer open zijn natuurlijk… 
  

mailto:info@wsh-heusden.nl


 
 
  

WSH Nieuwsbrief 7, blz. 4 
 

Stellarium 
Willem Schot heeft een filmpje op YouTube gezet waarin hij uitleg geeft over het programma Stellarium. Voor 
degenen die niet weten wat dit programma is, op hun website staat de volgende omschrijving: 
Stellarium is een gratis open source planetarium voor je computer. Het toont een realistische 3D hemel, net als wat 
je kan zien met het blote oog, verrekijker of telescoop. Stellarium is er ook voor je telefoon of tablet. 
Ook de link naar deze uitleg staat in de bijgaande mail. 
 
Reageren 
Heeft u vragen over een onderwerp in de Nieuwsbrief kan u altijd reageren via info@wsh-heusden.nl. Op onze 
website, www.wsh-heusden.nl is meer informatie te vinden. De nieuwsbrieven zullen ook op de website komen te 
staan. Of stel uw vragen gewoon tijdens een bijeenkomst! 
 
Met vriendelijke groeten, bestuur WSH, 
René Esser, voorzitter 
Rinus van Malsen, vice-voorzitter 
Jeannine van den Bogaerdt, secretariaat 
Lisa van den Bogaerdt, bestuurslid 
Tonny van de Wiel, bestuurslid 
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