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Nieuwsbrief 11 – september 2016
voor lid-organisaties

In deze Nieuwsbrief...
Astrodag, 111e landelijke bijeenkomst amateurs 5-11 == Sterrenwacht Saturnus lid
== Sterrenwacht Rijswijk lid == Nieuw initiatief voor de facebookpagina
Sterrenwachten == Aankondigingen 2016-2017 == Doe mee aan de Nacht van de
Nacht == Project Lichthinder – moedig scholen aan!
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)

Astrodag, 111e landelijke bijeenkomst amateurs 5-11
De najaars-bijeenkomst van de KNVWS wordt dit jaar wederom gehouden in het Mill-Hillcollege in
Goirle, en wel op zaterdag 5 november 2016. Deelnemers kunnen zich vanaf heden aanmelden via
www.astrodag.nl en voldoen de deelnamekosten (€ 15, inclusief lunch, koffie/thee) dit keer bij
aankomst (graag gepast). Op het programma staat, naast interessante voordrachten van
Nederlandse en Belgische amateurs en professionals op het gebied van sterrenkunde en weer &
klimaat, ook de uitreiking van de dr. J. van der Biltprijs.
Wilt u ook een bijdrage leveren in de vorm van een presentatie, neem dan contact op met de
programma-coördinator, Erik Bellaard, via bellaard@wega.nl. Het kan ook via de zelfde pagina op de
website als waar u zich als deelnemer aanmeldt. Op de website vindt u verder alle praktische
informatie en het uiteindelijke dagprogramma. De Astrodag staat bekend om de gezellig en informele
sfeer, en is een prima gelegenheid om oude contacten aan te halen of juist nieuwe te leggen. Van
harte aanbevolen!
Mede namens het organisatieteam, Niek de Kort / KNVWS – voorzitter
[De eerder voor 9 april aangekondigde 111e landelijke bijeenkomst amateurs ging niet door.]

Sterrenwacht Saturnus lid
Nieuw lid sinds Nieuwsbrief 10. Op 5 maart werd Sterrenwacht Saturnus, Heerhugowaard, lid van de
KNVWS. Saturnus beschikt over een eigen gebouw met waarnemingskoepel welke is uitgerust met de
beste instrumenten om waarnemingen te doen naar wat het heelal te bieden heeft. Tevens
beschikken ze over een speciale zonnekijker om b.v. uitbarstingen op de zon te bestuderen. In eigen
beheer wordt astrofotografie beoefend met uitstekende resultaten. Stichting Sterrenwacht Saturnus is
opgericht op 8 september 1976 en heeft als doelstelling "het populariseren van sterrenkunde,
ruimtevaart, informatica, natuur & techniek, etc" http://www.sterrenwachtsaturnus.nl

Sterrenwacht Rijswijk lid
Nog een nieuw KNVWS lid: Sterrenwacht Rijswijk, op 25 juni. De Sterrenwacht Rijswijk ligt bovenop
een flatgebouw (12 verdiepingen hoog) aan de rand van Rijswijk. Het doel van de stichting is leken op
het gebied van de sterrenkunde op een enthousiaste manier iets bij te brengen over deze
fascinerende wetenschap en boeiende hobby. De opening van de sterrenwacht vond plaats op 23
oktober 1971. De sterrenwacht in Rijswijk was één van de eerste landelijke publiekssterrenwachten.
Ze beschikt o.a. over een 36 cm Schmidt-Cassegrain en een zonnetelescoop.
http://www.sterrenwachtrijswijk.nl
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Nieuw initiatief voor de facebookpagina Sterrenwachten
Meer beheerders nodig voor https://www.facebook.com/Sterrenwachten/, bijv. door
sterrenwachten die daarnaast een facebookpagina hebben.
Vanuit de Science Centra is de voormalige LSPS (Vereniging van Landelijk Samenwerkende
Publiekssterrenwachten) destijds geholpen bij het initiëren van gebruik van sociale media. Die steun is
in cursusvorm gegeven door Theo Meereboer (nu o.m. conservator/curator bij Techniekmuseum
HEIM, initiatiefnemer MakerMuseum, consultant Museummaker (v/h COMMiDEA) en voorzitter
Stichting E30).
Een en ander resulteerde in een twitteraccount @Sterrenwachten en een facebookpagina
Sterrenwachten https://www.facebook.com/Sterrenwachten/
De bedoeling van het twitteraccount en de facebookpagina was:
(1) om algemene info en alle publieksactiviteiten rond ruimtevaart en sterrenkunde breder bekend te
maken in het land;
(2) dat niet te beperken tot een eigen twitteraccount en een eigen facebookpagina van de eigen
publiekssterrenwacht;
(3) interactief te kunnen communiceren met het geïnteresseerde publiek en vooral ook met jongeren;
(4) op deze manier meer bezoekers, waaronder jongeren, voor de publiekssterrenwachten aan te
trekken;
(5) meer jongeren geïnteresseerd te krijgen voor technologie.
Door de opheffing van de LSPS is het initiatief beperkt gebleven tot eigen twitterraccounts en
facebookpagina's van een aantal publiekssterrenwachten. Maar het algemene twitteraccount en
facebookpagina zijn niet echt meer van de grond gekomen.
Ard Hartsuijker (CAMRAS) heeft het twitteraccount @Sterrenwachten bij het opheffen van de LSPS
stopgezet.
De facebookpagina is blijven bestaan en wordt nog steeds beheerd door Theo Meereboer en Ard
Hartsuijker maar is in feite geen LSPS facebookpagina meer.
Een facebookpagina als https://www.facebook.com/Sterrenwachten/ kan zonder problemen meerdere
beheerders hebben.
Het voorstel is dat de KNVWS-sterrenwachten het initiatief overnemen en die sterrenwachten die een
facebookpagina hebben, ook beheerrechten krijgen op deze facebookpagina en daar regelmatig
algemene info en info van de eigen sterrenwacht op posten en reageren op reacties van bezoekers
van de pagina.
Daarnaast moet de info op de facebookpagina geactualiseerd worden en de relatie met de voormalige
LSPS verwijderd worden.
Het is verder aan de deelnemende KNVWS-sterrenwachten om na te gaan ook andere niet-bij-deKNVWS-aangesloten publiekssterrenwachten toe te laten als beheerder.
Als er geen belangstelling is voor deze facebookpagina overwegen Theo Meereboer en Ard
Hartsuijker deze pagina op te heffen.
Aanmelden voor dit initiatief en meer info bij ard.hartsuijker@gmail.com en tcmeereboer@gmail.com
PS: De website van de voormalige LSPS is nog steeds in de lucht. De info was correct op het moment
van opheffing. Het abonnement bij de provider is opgeheven. Ard Hartsuijker kan ook niet meer
inloggen. Mogelijk zit de info in allerlei caches. Hij zal nog eens nagaan bij de provider of deze website
volledig kan verwijderen.

Aankondigingen 2016-2017
Zie details op http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda
4-10 oktober World Space Week
5 oktober VVS en KNVWS Thema-avond: Lichthinder in Vlaanderen en in Nederland,
29 oktober Nacht van de Nacht
5 november Astrodag
2017
3-4-5 maart 41e Landelijke Sterrenkijkdagen
25 maart, namiddag, GVWS/KNVWS symposium over de Melkweg, Groningen
13 mei 7e Algemene Ledenvergadering, bij KNMI, De Bilt (toegankelijk voor afvaardigingen van
besturen van lid-organisaties en genodigden).
9 t/m 11 juni 20e KleinPlanetenTagung
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Doe mee aan de Nacht van de Nacht
We moedigen iedereen aan om 29 oktober actief te zijn in de Nacht van de Nacht. Zie onze
webpagina http://sterrenkunde.nl/knvws/nacht_van_de_nacht met links voor het aanmelden.

Project Lichthinder – moedig scholen aan!
Projekt “Lichthinder” in Vlaanderen en in Nederland. Van 4 tot 10 oktober is het “World Space week”.
Naar aanleiding hiervan organiseren wij als Volkssterenwacht Orion op woensdag 5 oktober 2016 een
thema-avond rond lichthinder en dit zowel op de UGent- Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent als
in Sterrenwacht Orion te Bovenkarspel. http://www.volkssterrenwachtorion.nl/ en voor scholen
http://www.volkssterrenwachtorion.nl/lichthinder .

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