WSH Nieuwsbrief 6

29 september 2020

Bijeenkomst ‘Mars’ op 12 oktober 2020 afgelast
Door de aanhoudende groei van coronabesmettingen vinden wij als bestuur het niet verantwoord om de
bijeenkomst van 12 oktober door te laten gaan. Ondanks de mooie locatie met de mogelijkheid om afstand te
houden wij willen op geen enkele manier de gezondheid van onze leden in gevaar brengen.
Over de bijeenkomst van november is nog geen beslissing genomen, wij volgen ook hierin de richtlijnen van het
RIVM.
Korte update
De vorige Nieuwsbrief is alweer van 13 juni.
Door de zomervakantie en (natuurlijk) de corona is het ook aan onze zijde wat rustiger geweest. Maar dat houdt
niet in dat we niks gedaan hebben.
Als bestuur hebben we regelmatig contact met elkaar en we hebben twee nieuwe bestuursleden mogen
verwelkomen, Lisa van den Bogaerdt en Tonny van de Wiel. Zij hebben zich op 14 september voorgesteld,
voorafgaand aan de bijeenkomst ‘Klimaatverandering’.
Op 5 juli hebben we voor de tweede keer een Zonnemiddag georganiseerd die druk bezocht is.
Daarna hebben we op 11 augustus een Waarnemingsavond georganiseerd. Helaas was het te bewolkt die avond
om de vallende sterren van de Perseïden te zien, maar het was wel een gezellige avond. Van beide dagen staat er
een verslag op onze website, www.wsh‐heusden.nl.
Bijeenkomst Klimaatverandering, 14 september 2020
Vanavond was de eerste 'reguliere' bijeenkomst. We waren weer welkom in Fort Hedikhuizen waar we de stoelen
netjes op 1,5 meter afstand kunnen neerzetten.
Willem Schot heeft ons veel verteld over klimaatverandering en ijstijden door de (miljoenen) jaren heen.
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Koffiepauze
Willem had nog wel een paar uur langer kunnen vertellen maar het was al snel 22.00 uur, tijd om er toch een eind
aan te breien.
Het was helder buiten. Enkele leden hadden een kijker meegenomen waardoor we Jupiter met enkele manen,
Saturnus met ring en Mars duidelijk hebben kunnen zien.

Blik op Jupiter
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Jupiter met een aantal van zijn manen
Wij willen mevrouw van der Stelt, eigenaresse van Fort Hedikhuizen en beheerder Adriaan wederom hartelijk
bedanken voor hun gastvrijheid en voor de koffie. Sterrenwacht Fort Hedikhuizen is een geweldige locatie voor de
WSH!
Mededelingen voorafgaand aan de presentatie ‘Klimaatverandering’
Voorafgaande aan de presentatie over Klimaatverandering heeft voorzitter René Esser enkele mededelingen:
- Tonny van de Wiel en Lisa van den Bogaerdt zijn nieuwe bestuursleden en stellen zich voor.
- René Esser geeft een korte samenvatting van de observatieavond
- Chris Derks kan voor geïnteresseerden een rondleiding op de abdij organiseren. Aanmelden hiervoor kan bij het

secretariaat, info@wsh‐heusden.nl
Opmerking 29‐09‐2020: door de aanscherping van de coronamaatregelen kan er nog geen datum gepland
worden. Aanmelden kan al wel zodat we weten hoeveel geïnteresseerden er zijn).
- Deze avond wordt gefilmd en er worden foto’s gemaakt. Indien iemand bezwaar heeft, dit graag melden.
- We willen proberen weer elke tweede maandag van de maand samen te komen.
Chris Derks zal 12 oktober een presentatie geven over Mars
Urijan Poerink is gevraagd op 9 november een presentatie te geven. Misschien iets met Kerst?
Voor december willen we Rob van Mackelenbergh vragen.
- Mevrouw van der Stelt is op 7 september 89 jaar geworden. René heeft namens het bestuur een mooie plant
afgegeven.
- Het bestuur van de WSH gaat een vergadering plannen met het bestuur van de Heemkunde. Hierbij zal ook
worden gekeken of er een budget is voor de WSH. Nu worden alle kosten uit eigen zak (van de bestuursleden)
betaald.
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- Lisa van den Bogaerdt zal een What’s App groep voor de leden aanmaken. Leden die interesse hebben om in de

groep te komen, kunnen dit aan haar doorgeven.
- Het bestuur denkt aan een zogenaamd smoelenboek zodat we elkaar makkelijker leren kennen. Dit kan op de
website en/of op papier. Er wordt wat onrust gevoeld over het online smoelenboek dus hier wordt goed over
nagedacht. Suggesties zijn welkom.
- De WSH wil graag een fotoarchief aanleggen met foto’s van onze leden. Deze kunnen dan worden gebruikt als

begeleiding bij artikelen van en over de WSH. Foto’s zijn dus van harte welkom!
- Urijan Poerink heeft een mail gestuurd namens Sterrenwacht Halley met het verzoek dit te verspreiden. Deze

mail zal door Jeannine van den Bogaerdt op Facebook worden gezet.
- René Esser vraagt of er creatieve leden zijn die samen een bord kunnen maken voor Sterrenwacht Fort

Hedikhuizen.
Ook vraagt hij of er leden zijn die kunnen helpen om een trap en plateau te maken op de dijk.
Aanmelden kan bij het secretariaat, info@wsh‐heusden.nl
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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