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Nieuwsbrief 10 – februari 2016
voor lid-organisaties

In deze Nieuwsbrief...
Werving twee redacteuren Zenit == Hugo van Woerdenprijs 2016 == Dr. J. van der
Biltprijs 2016 == De archiefcommissie zoekt == 40 Jaar Publiekssterrenwacht
Phoenix == Voorjaarsbijeenkomst 9 april == Landelijke Sterrenkijkdagen 11-13 maart
== ALV 7 mei
Landelijk toegankelijke activiteiten op
http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda
(opgaven aan j.a.de.boer@rug.nl)

Activiteiten van lid-organisaties op
http://www.zenitonline.nl/agenda
(opgaven aan info@zenitonline.nl)

Werving twee Redacteuren voor Zenit
In verband met de verdere waarborging van de kwaliteit, onder andere vorm gegeven via pakkende
thema’s waarmee verband wordt gelegd tussen de hoofdartikelen die samen interessante
onderwerpen belichten, duiden en toegankelijk maken, zoekt het redactieteam uitbreiding via de
positie van een
• Redacteur Sterrenkunde (m/v) voor naar schatting 20 dagen per jaar en een
• Redacteur Weerkunde en Klimaat (m/v) voor naar schatting 15 dagen per jaar
Download de advertentie: http://sterrenkunde.nl/knvws/_media/knvws/wervingredacteurenzenit.pdf

Hugo van Woerdenprijs 2016
Tot 15 maart is schriftelijke kandidaatstelling mogelijk aan de secretaris van de KNVWS, Drs. J.A. de
Boer, per e-mail j.a.de.boer@rug.nl, of naar Pr. Irenelaan 1, 9765AL Paterswolde.
Junioren onder de vijfentwintig die zijn aangesloten een lid-organisatie van de KNVWS kunnen
genomineerd worden. De genomineerde moet als amateur weer- of sterrenkundige 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. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 250.
Voorwaarden en vroegere toekenningen: http://sterrenkunde.nl/knvws/hugo_van_woerdenprijs

Dr. J. van der Biltprijs 2016
T/m 1 maart is schriftelijke kandidaatstelling mogelijk aan de secretaris van de Dr. J. van der
Biltprijscommissie. De kandidaatstelling bevat naast de persoonlijke gegevens van de kandidaat ook
een duidelijke omschrijving van de activiteiten en een motivering waarom de kandidaatsteller van
mening dat deze prijs aan de voorgedragen persoon toekomt. Voorwaarde is dat deze activiteiten
gedaan zijn in de periode dat de aangesloten organisatie lid is van de KNVWS én de kandidaat lid is
van die organisatie. Activiteiten zonder dat lidmaatschap kunnen niet gehonoreerd worden. Als u weet
dat de betreffende persoon onder dezelfde condities bij andere erkende verenigingen actief is
geweest of nog actief is, vergeet die dan niet te vermelden. De prijs bestaat uit een oorkonde en een
geldbedrag.
Voorwaarden en vroegere toekenningen: http://sterrenkunde.nl/knvws/dr._j._van_der_biltprijs
Secr. Commissie Dr. J. van der Biltprijs: H.G.J. Rutten, Boerenweg 32, 5944 EK Arcen. E-mail
h.g.j.rutten@home.nl
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De archiefcommissie zoekt…
MEER DAN EEN EEUW WEER- EN STERRENKUNDE DOOR NEDERLANDSE AMATEURS
DIGITAAL TOEGANKELIJK. VERDER GEZOCHT:
- Hemel en Dampkring, jaargangen 1903 t/m 1921 en 1927 met register
- Sterrengids, jaargangen 1938 en 1939
- Verenigingsbladen van bij de (K)NVWS aangesloten verenigingen en instanties
- Archiefstukken van NVWS en De Koepel (papier, foto's, film, geluid, digitaal)
- Hulp bij het uittikken van handschriften
- Hulp bij het maken van de inhoudsopgave van met name Hemel en Dampkring en Zenit.
H.P. Prinse, tel. 0187-643007, e-mail: f2hprinse@hetnet.nl
Toelichting
Het oude archief van de NVWS (1902 tot ca. 2000) en De Koepel (1973 - 2013) is gedigitaliseerd.
Er is ook een inhoudsopgave van het archief: een lijst van onderwerpen met een beknopte
beschrijving. Er zijn nog leemten of hiaten: vandaar de vraag naar ontbrekende stukken.
Van elk stuk is een bestand gemaakt in pdf-formaat. Verreweg de meeste stukken zijn gedrukt of
getypt en konden door de computer goed worden uitgelezen (OCR). Tekst is daarmee op trefwoord
doorzoekbaar of over te hevelen naar bijv. Word. In het archief bevinden zich ook handschriften.
Die kan de computer niet lezen: die moeten dus eerst uitgetikt worden.
Gedigitaliseerd zijn ook Hemel en Dampkring (1921-1973), Zenit(1974 tot heden),
de Sterrengids (1938 tot heden; KNVWS) en het Informatieblad van De Koepel (1975- 2013). Ook
deze tijdschriften zijn door de computer met OCR uitgelezen.
Het samenvoegen van de inhoudsopgaven of registers maakt dit grote bestand sneller toegankelijk,
mede doordat ze veel belangrijke trefwoorden bevatten.
Daarnaast zijn gedigitaliseerd de verenigingsbladen: Astro en Astro Nova (Dordrecht),
Euroster (Rotterdam), De Meteoor (1943-1968; Werkgroep Meteoren) en Occultus(Werkgroep
Sterbedekkingen).
We zoeken ook van andere werkgroepen, bij voorkeur digitale, exemplaren van hun verenigingsblad.

40 Jaar Publiekssterrenwacht Phoenix
2016 is een waar jubileumjaar voor Publiekssterrenwacht Phoenix! De Stichting Amateur Astronomie
Lochem (SAAL) met Publiekssterrenwacht Phoenix in beheer is om precies te zijn op 17 december
van dit jaar 40 jaar een feit in de gemeente Lochem. Een jaar om bij stil te staan en dat doen we dan
ook met een aantal astronomische activiteiten verspreid over het jubileumjaar. .
• De Sterrenkijkdagen op zaterdag 12 maart,
• een meteoren/meteorietenweekend op vrijdag en zaterdag 13 en 14 mei tijdens de
meteorenzwerm van de Aquariden,
• het Weekend van de Wetenschap op 1 en 2 oktober met gratis toegang voor jong en oud,
• in oktober: onze speciale muzikale gasten: het Trio Nebula met hun fascinerende muzikale
interpretatie van astronomische fenomenen getiteld The Pulse,
• en op 17 december onze feitelijke oprichtingsdatum met een feestelijke middag voor
genodigden.
Houdt http://www.sterrenwachtphoenix.nl/ dus in de gaten!

Voorjaarsbijeenkomst KNVWS 9 april
De Voorjaarsbijeenkomst (111e landelijke bijeenkomst amateurs) vindt dit jaar plaats in Hoogeveen.
Nader nieuws volgt op http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda#kalender_landelijke_activiteiten_knvws.

Landelijke Sterrenkijkdagen 11-13 maart
De 40e Landelijke Sterrenkijkdagen zijn volop in voorbereiding. Al 45 kijkadressen staan op
http://sterrenkijkdagen.nl. Staat u daar nog niet bij? Op de webpagina staat een aanmeldformulier voor
organisaties en privé sterrenwachten die publiek willen ontvangen.
In 2017 zullen de Landelijke Sterrenkijkdagen plaatsvinden op 3-5 maart
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ALV 7 mei
De 6e Algemene Ledenvergadering vindt 's middags 7 mei plaats op het KNMI, De Bilt. Per e-mail
ontvangen de lid-organisaties hiervoor de stukken. Die zullen ook ter inzage zijn op de website van de
KNVWS. Lid-organisaties nemen deel aan de ALV met een of twee bestuursleden of hun
gemachtigden.

Redactie Nieuwsbrief
Jan de Boer, secretaris
Niek de Kort, voorzitter
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