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Let op! Op elk moment kan besloten worden dat een bijeenkomst niet door kan‐ of mag gaan.
Als bv. de richtlijnen van het RIVM worden aangescherpt, zullen wij ons aan die richtlijnen houden.
Let daarom goed op meldingen via Facebook of via de e‐mail.
Voorzichtige herstart Werkgroep Sterrenkunde Heusden
De Zonnemiddag (zie hieronder) vormt een voorzichtige herstart van de Werkgroep Sterrenkunde Heusden en
voor de eerste keer wordt er waargenomen vanaf de nieuwe Sterrenwacht Fort Hedikhuizen.
Het Fort is eigendom van mw. I. v.d. Stelt en wordt mede onderhouden door dhr. A. Hoos.
Het Fort dateert van 1860 en werd in de originele staat hersteld / gerenoveerd.
Het is echter door de coronacrisis nog te vroeg om in het Fort zelf een presentatie of bijeenkomst te organiseren.
Het bestuur streeft naar een hernieuwde opstart in de maand september. Wel wordt er nog nagedacht om in
augustus een waarnemingsnacht te organiseren om de meteorenzwerm de Perseïden waar te nemen. Info volgt
later.
Zonnemiddag 5 juli 2020
De Zonnemiddag vindt plaats, op het binnenterrein van de nieuwe Sterrenwacht Fort Hedikhuizen. Dit terrein is in
de open lucht.
Er zullen twee tijdzones worden ingedeeld namelijk van 13.30 uur tot 15.00 uur en van15.00 uur tot 16.30 uur.
In totaal worden er per tijdzone 30 personen toegelaten. Dit is exclusief het bedienend personeel, de bestuursle‐
den van de WSH en uiteraard de eigenaresse en de beheerder.
Indien het maximale aantal van 30 personen per tijdzone niet wordt gehaald door inschrijvingen van onze leden,
zullen we andere geïnteresseerden de mogelijkheid geven zich in te schrijven.
Er is een cateraar aanwezig genaamd: De Smaakfabriek. Deze helpt ons met de corona maatregelen en zorgt voor
de consumpties (tegen betaling).
Op de Zonnemiddag gelden vanzelfsprekend de maatregelen afgekondigd door het RIVM in verband met covid‐19
(corona).
Iedere genodigde krijgt te maken met triage, waarbij hun onder meer wordt gevraagd naar gezondheidsklachten
van henzelf of huisgenoten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, benauwdheid of koorts.
Indien hiervan sprake is wordt aan de betreffende persoon verzocht om van de waarnemingsmiddag af te zien.
Heeft u plotseling last van ernstige klachten, blijf dan thuis en meldt u af bij de secretaris van de WSH.
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Uitnodiging Zonnemiddag
Hierbij laten wij u met trots de uitnodiging zien voor de Zonnemiddag.
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Aanmelden voor de Zonnemiddag 5 juli 2020
Wij willen onze leden van harte uitnodigen voor de Zonnemiddag voor één van de twee tijdzones. Meldt u aan
door voor 25 juni 2020 een mail te sturen naar het secretariaat van de WSH: info@wsh‐heusden.nl.
Vermeld hierbij duidelijk om welke tijdzone het gaat (13.30–15.00 uur of 15.00–16.30 uur)
en met hoeveel personen u wilt komen.
Let op! Op elk moment kan besloten worden dat de Zonnemiddag niet door kan‐ of mag gaan.
Als bv. de richtlijnen van het RIVM worden aangescherpt, zullen wij ons aan die richtlijnen houden.
Ook bij slecht weer zullen wij ons moeten beraden over het wel of niet doorgaan van de middag omdat de
binnenruimte beperkt is. Let daarom goed op meldingen via Facebook of via de e‐mail.
Extra hulp
Voor deze middag, en nu vooral ook door alle extra maatregelen, kunnen we extra hulp gebruiken. Wilt u deze
dag komen helpen, meld u dan aan bij het secretariaat: info@wsh‐heusden.nl.
Ook voor andere zaken kunnen wij hulp gebruiken. Laat weten wat u voor de WSH kan betekenen. De WSH is
natuurlijk een werkgroep voor‐ en door leden!
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
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