
 
 
 

Excursie naar Sterrenwacht Halley in Vinkel 
 

 
Sterrenwacht Halley in Vinkel 

 
 

Waarheen? Sterrenwacht Halley, Halleyweg 1, Heesch 
Wanneer?          Donderdagavond 17 maart vanaf 19.30u 
Voor wie?      Iedere belangstellende is welkom 
Kosten?  €10,00 per persoon, contant te voldoen 
Vervoer? Op eigen gelegenheid en tegen eigen kosten. Carpoolen zelf 

regelen. 
Aanmelden? Uiterlijk 13 maart via bestuur@hkkonsenoort.nl 
Aantal?  Maximaal 25 deelnemers. 
 
Op donderdagavond 17 maart a.s. wordt voor de leden van de heemkundekring een 
bezoek aan Sterrenwacht Halley georganiseerd. Deze sterrenwacht bevindt zich in 
de gemeente Vinkel. WHS – Werkgroep Sterrenwacht Heusden is onderdeel van 
Heemkundekring Onsenoort met de slogan "De Ruimte om ons Heem". Het doel 
van de werkgroep is om sterrenkunde op een educatieve en plezierige wijze onder 
de aandacht te brengen van de inwoners van de kernen van Heusden, maar ook 
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buiten de regio. De werkgroep heeft 4 bestuursleden die de dagelijkse gang van 
zaken regelen en momenteel 39 leden. Er wordt intensief samengewerkt met 
Sterrenwacht Halley in Vinkel, die al 30 jaar een begrip is in de regio Oss. 
 
Sterrenwacht Halley organiseert regelmatig avonden voor groepen belangstellenden 
en voor leerlingen van scholen. De sterrenwacht beschikt over verscheidene 
telescopen waarmee naar de sterrenhemel kan worden gekeken. Bij een 
onbewolkte hemel kan men met de telescoop naar de op dat moment zichtbare 
hemelobjecten als sterren en nevels kijken. Het programma op de sterrenwacht 
duurt ongeveer 2 uur. Er wordt naast een rondleiding ook een presentatie gegeven 
over het heelal. Wat deze sterrenwacht zo bijzonder maakt is het gegeven, dat zij 
beschikt over een van de grootste zonnetelescopen van Europa, over een 
imposante radiotelescoop en over een Planetarium, een van de weinige die in 
Nederland te bezoeken zijn.  
 
Het programma begint om 20.00 uur. U wordt verzocht ruim van tevoren 
aanwezig te zijn, bij voorkeur om 19.30 uur. Het adres van de sterrenwacht in 
Vinkel is Halleyweg 1 in Heesch. Let dus op om in de navigatie Heesch invoeren. 
 
De kosten bedragen 10,- per persoon inclusief koffie of thee. Graag die avond 
contant afrekenen met René Esser. De deelname is beperkt tot 25 personen. 
Opgave via de mail bestuur@hkkonsenoort.nl . Aanmelden vóór 13 maart. De 
eerste 25 aanmeldingen zijn zeker van deelname en ontvangen daarvan een 
bevestigingsmail. Vervoer is op eigen gelegenheid en tegen eigen kosten.   
 
Voorafgaand aan deze avondexcursie zal René Esser op 17 maart a.s. in de 
heemunit van de heemkundekring op Mariënkroon, Abdijlaan 8 Nieuwkuijk, een 
middagpresentatie verzorgen over sterrenkunde in het algemeen. U krijgt dan op 
een laagdrempelige wijze inzicht in vragen als, ‘wat is groot en wat klein’? Welke 
ster staat het dichtste bij de Aarde? Wat zijn planeten en wat zijn sterren? 
Kunnen wij planeten in de avond zien? Wat zijn vallende sterren en wat zijn 
kometen. Verder zal hij ingaan op de oneindigheid van het heelal met de vele 
melkwegstelsels en zwarte gaten. Indien u deze middag bezoekt, dan kunt u 
verdiepende vragen stellen bij uw bezoek aan de sterrenwacht     `s-avonds.  
De presentatie die middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
Deze middag is bedoeld voor geïnteresseerden die zich ook voor het bezoek aan 
Halley hebben opgegeven. 
 
Namens de organisatie 
 
René Esser 
 
Voorzitter werkgroep sterrenkunde van Heemkundekring Onsenoort.  
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