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Corona virus
Maandag 9 maart, een paar uur voor vertrek, moesten wij het lastige besluit nemen om de excursie naar de Jan
Paagman Sterrenwacht af te zeggen. Gelukkig was er veel begrip aan alle kanten en we zijn zeker van plan om dit
uitstapje op een later moment in te halen.
Let op: Voor de komende activiteiten is er vanzelfsprekend nog geen duidelijkheid of deze door kunnen gaan.
Wij gaan wel door met de voorbereidingen en zullen tegen die tijd verder kijken. Via de mail (voor onze leden),
Facebook en onze website houden wij jullie vanzelfsprekend op de hoogte.
Bestuur
Wim Hartman heeft besloten zich terug te trekken als bestuurslid. Hij blijft wel gewoon lid van de WSH. Door de
ziekte van Rinus van Malsen zijn er momenteel nog maar twee bestuursleden actief. Onze oproep uit de vorige
Nieuwsbrief blijft daarom van toepassing. We kunnen altijd extra hulp gebruiken, als bestuurslid of als
ondersteuning bij losse activiteiten!
Extra bijeenkomst op 6 april 2020, Fort Hedikhuizen
Op de bijeenkomst van 10 februari jl. heeft René Esser verteld over Fort Hedikhuizen. Zijn visie is om hier een
Sterrenwacht te realiseren waar ook ruimte is om verder te kunnen filosoferen over diepgaande onderwerpen.
Maar op de eerste plaats staat de Sterrenwacht en daarvoor is de eerste stap gezet met een extra bijeenkomst
voor WSH‐leden en andere belangstellenden op Fort Hedikhuizen. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief sturen wij de
uitnodiging met alle informatie.
Bijeenkomst 20 april 2020
Maandag 20 april is er een lezing over de Messier Nevels, gewoon in onze eigen unit.
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

