Nieuwsbrief 5 – december 2013
voor lid-organisaties

In deze Nieuwsbrief...
Oproep tot nominaties voor Hugo van Woerdenprijs == De Koepel beëindigt
activiteiten == Sterrenkijkdagen == Sprekerslijst == Vrijwilligers wekken satelliet ==
Nieuwe website KNVWS

Hugo van Woerdenprijs 2014 – Oproep tot nominaties
Dit jaar is weer de Hugo van Woerdenprijs uitgereikt, de aanmoedigingsprijs voor jonge amateur weeren sterrenkundigen van de KNVWS. Anna Latour viel op door haar inzet bij het JWG lijfblad
Universum en is genomineerd voor de prijs. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor het tijdschrift, in
welke tijd het is overgegaan van een zwart-wit blad naar een full-color tijdschrift met eigentijdse layout.
Als voornaamste layouter was haar inzet hierbij onmisbaar. Het bestuur was het eens met de
nominatie en op de voorjaarsbijeenkomst van de VAS Zuid-Drenthe is de prijs naar haar gegaan!
Ook komend jaar is het bestuur voornemens de Hugo van Woerdenprijs uit te reiken. De prijs is
vernoemd naar prof. dr. Hugo van Woerden, die van 1992 tot 2002 voorzitter van de KNVWS was,
erevoorzitter van de KNVWS is en hoogleraar radiosterrenkunde aan de universiteit van Groningen is
geweest. Hij heeft altijd amateurs en vooral jonge amateurs aangemoedigd om te helpen met
sterrenkundig onderzoek.
Alle junioren onder de vijfentwintig die zijn aangesloten een lid-organisatie van de KNVWS kunnen
genomineerd worden. De genomineerde moet voor zijn leeftijd verstand van zaken over en inzicht in
de weer- en/of sterrenkunde hebben getoond. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een lezing, onderzoek,
waarneming of ontdekking, die uitzonderlijk is voor iemand van die leeftijd. Ook moet het een amateur
weer- of sterrenkundige zijn!
Wilt u iemand nomineren? Neem dan voor 1 februari a.s. contact op met de secretaris van de
KNVWS, Drs. J.A. de Boer, via e-mailadres j.a.de.boer@rug.nl of per post naar Pr. Irenelaan 1,
9765AL Paterswolde. De toekenning moet voor de Voorjaarsbijeenkomst rond zijn. Latere nominaties
blijven in portefeuille voor de ronde 2015. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €
250,-.
Meer informatie over de prijs staat op sterrenkunde.nl/knvws/hugo_van_woerdenprijs, zie voor de
complete regeling www.astro.rug.nl/~nvws/besluitvwoerdenprijs.htm.

Stichting De Koepel
Op 3 december stuurde Edwin Mathlener naar (de meesten van) u het bericht al rond. De landelijke
organisatie voor sterrenkundige activiteiten Stichting De Koepel beëindigt na veertig jaar haar
activiteiten.
De KNVWS betreurt het dat voortzetting van het werk van De Koepel financieel niet haalbaar bleek.
De personeelsleden van De Koepel zijn door het verlies van hun werk zwaar getroffen. Ze zijn bij
velen in de KNVWS bekend van hun deelname aan onze bijeenkomsten. We hopen dat ze snel weer
werk zullen vinden.
Op de website van Stichting De Koepel staat een persbericht:www.dekoepel.nl
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38e Landelijke Sterrenkijkdagen 7, 8, 9 maart 2014
Het KNVWS-bestuur vindt dat dit initiatief van De Koepel niet verloren moet gaan. De webpagina
sterrenkijkdagen.nl wijst nu naar onze website. In de paragraaf Kijkadressen staat een link voor
download van het aanmeldingsformulier.
Wil uw organisatie (of iemand daarin) kijkadres zijn? Meldt u dan spoedig aan. We sturen ook
informatie naar vroegere kijkadressen, misschien krijgt u dat dus dubbel.

Sprekerslijst
Na het een tijdje samen te hebben gedaan met Edwin Mathlener is het bijhouden van de sprekerslijst
nu overgenomen door uw secretaris, Jan de Boer. U kunt steeds de laatste versie raadplegen op het u
bekende webadres. (De sprekerslijst is beschikbaar voor lid-organisaaties van de KNVWS).

Avontuur van lid-organisatie CAMRAS
Onze lid-organisatie CAMRAS (www.camras.nl)
hielp met de oude Dwingeloo Radiotelescoop
een satelliet uit de slaap. Het gaat om de pas
gelanceerde satelliet Triton-1 van de Delftse
nano-satellietbouwer ISIS. TV Drenthe
interviewde hen.
(www.rtvdrenthe.nl/nieuws/vrijwilligersverhelpen-storing-satelliet)

Nieuwe website KNVWS
We hebben nu zoveel overgebracht naar
sterrenkunde.nl/knvws dat dit nu onze enige
website is. Op het oude adres
www.astro.rug.nl/~nvws staat nu alleen een link naar het nieuwe adres.
Zaken die (deels) nog naar de nieuwe website moeten kunt u nog zien op
www.astro.rug.nl/~nvws/knvwsoud.htm.
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