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Beste leden van de WSH,
Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal op het ogenblik.
Een aantal maanden geleden, was er voor afgelopen maandagavond een bijeenkomst in het Fort Hedikhuizen
gepland. Door Felix en Rob zou een lezing worden verzorgd. Een unieke gebeurtenis voor de WSH maar ook voor
de gemeente Heusden. Het woord STERRENWACHT HEUSDEN zou voor het eerst verschijnen.
Helaas is nu alles anders.
Voor mij persoonlijk nog in het bijzonder omdat mijn vrouw vorige week woensdag op de IC in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis werd opgenomen. Gelukkig herstelt zij heel langzaam weer van de opgelopen hersenbloeding, maar
het zijn zorgelijke tijden!
Zoals eerder gemeld bestaat het bestuur momenteel uit 3 leden waarvan Rinus momenteel herstelt van een
ernstige ziekte.
Het is van belang om af en toe contact te houden met elkaar. Daar is deze Nieuwsbrief, bedacht door Jeannine,
uitermate een geschikt middel voor!
We volgen uiteraard het nieuws van het kabinet en handelen daarnaar. Zodra de maatregelen het weer toelaten
organiseren we snel weer een WSH bijeenkomst. Ondertussen blijven we op deze wijze contact houden met
elkaar. Heb jezelf iets te melden? Geef het door aan Jeannine of plaats het op Facebook.
Met Hartelijke groeten René Esser
Voorzitter WSH
Komeet Atlas komt er aan
Door Chris Derks wordt gewezen op een komeet die eerdaags aan de hemel zal verschijnen:
Eind 2019 is er een nieuwe komeet ontdekt die naar onze zon toe raast, er omheen gaat en weer verdwijnt in het
heelal. Zijn baan heeft een omloopstijd van 6000 jaar. Dus als hij nu langs gekomen is (in mei is hij het dichtst bij
de zon en de aarde) duurt het weer 6000 jaar! Een unieke bezoeker dus.
Als je op Google in toetst: ‘komeet Atlas’ zie je een aantal sites die je meer vertellen.
Voor zover ik gelezen heb, is de komeet vanaf half mei met het blote oog zichtbaar. Sommige voorspellers zeggen
al eind april.
Nu is hij met flinke telescopen te vinden in de Grote Beer. Eind april in de buurt van Perseus.
Ik verwacht dat sterrenwacht Halley t.z.t. wel meer nieuws heeft.
Met groet, Chris

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

