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Nieuwsbrief 13 – augustus 2017
voor lid-organisaties

In deze Nieuwsbrief...
Dr. J. van der Biltprijs 2017 toegekend aan Jac. Brosens == Zilveren Anjer voor Jan
Buisman == KNVWS Symposium Klimaat op aardachtige planeten == Astrodag najaars-bijeenkomst amateurs op 11 november == Aankondigingen 2017 == Oude
nummers Zenit
Andere Nieuwsbrief nummers: http://sterrenkunde.nl/knvws/publicaties#nieuwsbrief
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)

Dr. J. van der Biltprijs 2017 toegekend aan Jac. Brosens
Voor zijn bijzondere verdiensten voor de restauratie en aanzienlijke verbetering van het
instrumentarium van Sterrenwacht Tivoli, het maken van eenvoudige spectroscopen voor
jonge leden, hulp met raad en daad aan amateurs bij het zeer nauwkeurig uitlijnen van
telescopen, ontwikkelen van astro-fotografische technieken en het uitdragen van zijn kennis
in voordrachten. Geplande uitreiking 11 nov. op de Astrodag, Goirle.

Zilveren Anjer voor Jan Buisman
14 juni 2017 werd in het Koninklijk Paleis op de Dam bij Jan Buisman - ontvanger van de dr.
J. van der Biltprijs 2015 - de Zilveren Anjer opgespeld door Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Beatrix. Hij ontving die voor zijn boekenreeks "Duizend jaar Weer, wind en water in
de Lage Landen. Hij is de 1000 jaar al voorbij. Met het bijna voltooide deel 7 en het voor
2019 geplande deel 8 hebben we "een historisch weerbericht van meer dan 1200 jaar". De
92-jarige was duidelijk onder de indruk en werd op het podium bijgestaan door zijn zoon en
dochter. Onze voorzitter feliciteerde hem namens de KNVWS en Zenit.

KNVWS Symposium Klimaat op aardachtige planeten

Op 21 oktober 2017 in Amsterdam. Aanmelding is nodig, op=op. Korting
voor verschillende organisaties en bij vroege betaling €10 extra korting.
Zie daarvoor http://sterrenkunde.nl/knvws/symposium.
Aardachtige planeten vinden geldt soms al als de ‘heilige graal’ van het onderzoek naar
exoplaneten – planeten bij andere sterren dan de zon. Maar de basisinformatie als massa,
afmeting, en omlooptijd zegt nog niet zo veel. Meer interessant is om iets te kunnen zeggen
over de omstandigheden op die planeten. Is hun weer- en klimaatsysteem misschien
geschikt voor het ontstaan en in stand houden van leven?
Anton Pannekoek Instituut, Science Park 904 te Amsterdam, 21 oktober van 10.00 – 17.00
uur.
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Het licht en de kleuren zullen er anders uitzien op een planeet die in de bewoonbare zone
om een rode dwergster draait, zoals in deze kunstenaars-impressie van Proxima b. Deze
aardachtige planeet is de dichtstbijzijnde exoplaneet. (ESO/M. Kornmesser).

Astrodag - najaars-bijeenkomst amateurs op 11 november

De 112de amateurbijeenkomst) van de KNVWS wordt dit jaar wederom
gehouden in het Mill-Hillcollege in Goirle, en wel op zaterdag 11
november 2017. Deelnemers kunnen zich vanaf heden aanmelden via
http://www.astrodag.nl/
Bij vooraanmelding en betaling vooraf, uiterlijk 27 oktober, bedraagt de deelnemersbijdrage
€15, inclusief lunch, koffie/thee. Als u echter op zaterdagochtend aan de zaal betaalt
bedragen de kosten € 20. Let wel, s.v.p. altijd aanmelden i.v.m. de inkoop van de catering!
Indien u onaangemeld komt kunnen wij niet garanderen dat er voor u een lunch beschikbaar
is. Als u zich aanmeldt en komt niet dan bent u toch de kosten van de deelnamebijdrage
verschuldigd.
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. Ik nodig u ook uit om een bijdrage leveren in de vorm
van een presentatie. Dat kan via de zelfde pagina op de website als waar u zich als
deelnemer aanmeldt.
Op de website vindt u verder alle praktische informatie en t.z.t. het 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!
Namens het organisatieteam, Erik Bellaard
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Aankondigingen 2017
Zie details op http://sterrenkunde.nl/knvws/agenda
30 september-1 oktober Weekend Belgische Vereniging voor Sterrenkunde met workshops. Bij de
KNVWS aangesloten personen zijn welkom voor hetzelfde tarief als VVS-leden.
7 oktober 10-17.30 uur Bijeenkomst werkgroepen Zon België en Nederland. Plaats Koninklijke
Sterrenwacht, Ukkel, België. Rondleiding langs de zonnetelescoop, lezingen door leden en door
medewerkers Koninklijke Sterrenwacht Brussel. Opgeven nodig bij Ton Spaninks zie voor informatie.
15 oktober 7e Meteorendag der Lage Landen, sterrenwacht Halley te Heesch (Noord-Brabant)
zie informatie en aanmelding
21 oktober Symposium Klimaat op aardachtige planeten, Amsterdam
28 oktober Nacht van de Nacht, zie ook de pagina op elders op deze site
11 november (gewijzigde datum) Astrodag, Goirle. 112e landelijke bijeenkomst amateurs. Link
voor inschrijving. Volg nieuws op facebook.

Oude nummers Zenit
Wie heeft interesse in de volgende nummers. Mail aan de secretaris j.a.de.boer@rug.nl, dan
wordt dat doorgegeven aan de aanbieder.
jg 3 (1976), nrs 7/8, 9 en 10
jg 4 (1977), nr 5
jg 5 (1978), nrs 1 en 2
jg 12 (1985), nrs 1 en 10
jg 15 (1988), nr 5
jg 19 (1992, nr 7/8 (special Zonsverduistering Mexico, 25 jaar JWG)
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Niek de Kort, voorzitter
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