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14 februari, bezoek aan Aviodrome met een
expositieruimte over Ruimtevaart (Leliestad)

Beste lezers,
Vulkanen, Gesteenten, Seizoenen
(nieuw), Waterkringloop, Ruimtevaart,
Schelpen, Mineralen, Edelstenen,
Dinosaurussen, Mammoeten, De Maan
en het Heelal. Dat waren de
onderwerpen die de afgelopen
maand februari op diverse lokaties en
op diverse manieren zijn gegeven. Een
zeer wisselende maand met dus veel
wisselende onderwerpen. Dat vroeg
om een strakke planning en
voorbereiding.
Kijkend naar maart komt eenzelfde
maand aan aangevuld met 2 nieuwe
onderwerpen binnen de sterrenkunde.

Zo zal de planeet Mars, bewoonbaar of
niet op vrijdag 9 maart helemaal
centraal staan. (Er zijn nog enkele
plekjes vrij, zie het kader hieronder). En,
de vrijdag erop zullen we buiten het
Zonnestelsel gaan treden. Exoplaneten,
interessant onderwerp dat altijd vragen
zal oproepen.
We blijven bij de sterrenkunde. Eindelijk
een heldere hemel en wat staat hij
mooi te pronken! Ons
wintersterrenbeeld Orion.
Vergeet af en toe niet te kijken op ons
Facebook. Hier staan de actuele foto’s
en verslagen vermeld.
Groet, Sandra van Dam

Kinderen van de basisscholen uit Gemeente Tilburg en
Veel leesplezier
Oisterwijk kunnen deelnemen aan Try-Out Cultuur. Veel
Veel leesplezier
activiteiten zijn inmiddels vol, maar
er nog plek voor:

18 februari, Na de
lezing over vulkanen,
konden de
deelnemers zelf een
vulkaan laten
uitbarsten. (Bibliotheek
Helmond)

Gemeente Tilburg: (alle activiteiten gaan door!)
Ruimtevaart, Mars, Exoplaneten, Schelpen,
Water- en Waterkringloop met Drup.
Gemeente Oisterwijk:
Reis naar de Maan (nog 1 plekje), Mars, Exoplaneten, Stenen en
Mineralen, Schelpen, Ontdekkingstocht (bijna vol)

21 februari, Sjors
Creatief Udenhout,
thema Sterren en
Planeten

Sterrenkijkavond
Kijk je wel eens naar de sterrenhemel en vraag je weleens af,
waar en welke planeten of sterren(beelden) te zien zijn?
Dit is je kans en laat je rechtstreeks onder de sterrenhemel
informeren naar de boeiende wereld van sterren en
planeten.
Verzamelpunt Loonse en Drunense Duinen (Udenhout). Bij Pparkeerplaats. Meld je tijdig aan want vol = vol
Kosten € 5 p.p excl. koffie/ thee/siroop/iets lekkers (€0,50)
Trek warme kleding aan, want van het stilstaan krijg je het
snel koud. Vergeet je handschoenen niet. Zaklamp gewenst,
het liefst met rood cellofaan.

Sterrenkijken bij de duinen

Stoere man Orion,
niet te missen aan de
koude heldere
winterhemel!

Donderdag 1 maart: Uitgenodigd door Jan Ligthartschool uit Tilburg. Alle kleuters van
deze school mogen mee op ruimtereis met Ted en de Raket. Lezingen en workshops.
Vrijdag 2 maart + woensdag 7 maart: Vervolg Ted en de Raket (Jan Ligthartschool) met
lezingen en workshops.
Vrijdag 2 maart: De eerste groep in Moergestel zullen langskomen voor TryOut Cultuur
gemeente Oisterwijk. Op het programma staat: fossielen, dinosaurussen, het bekijken van
de paleontologische collectie en praktijk. We starten om 16.00 uur.
Woensdag 7 maart: TryOut Cultuur Tilburg met als thema Stenen. Speciaal voor kinderen
uit de Onderbouw. We draaien 2x groepen. Van 14.00 en van 16.00 uur. Opgeven is niet
meer mogelijk. Lokatie de Peppel/Udenhout.
Vrijdag 9 maart: Een nieuw onderwerp dat hier voor het eerst wordt gepresenteerd. We
reizen naar de planeet Mars en gaan onderzoeken of we daar kunnen blijven of niet.
TryOut Cultuur Tilburg/lokatie Peppel in Udenhout. Er zijn nog plekjes vrij.
Dinsdag 13 maart: Een nieuwe reeks van Naschoolse Activiteiten bij BS Anspach in
Dongen wordt gestart. 6 weken lang sterrenkundige onderwerpen voor de groepen 5 t/m
8.
Woensdag 14 maart: De tweede groep (15.00 uur) in Moergestel zullen kennismaken met
één van de thema’s van Curiosityworld. We reizen af naar de Maan en zullen de alle
laatste nieuwtjes en ontwikkelingen bespreken. TryOut Cultuur Oisterwijk.
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Woensdag 14 maart: Wanneer de groep vertrokken is, wordt om 17.00 uur een extra
lezing over Sterren en Planeten gegeven. Besloten kring.
Vrijdag 16 februari: Sinds de jaren ’90 worden Exoplaneten gevonden. Hoe staat het er
mee, hoeveel zijn het er en wat weten wij over deze planeten buiten ons Zonnestelsel?
Een lezing en een workshop voor TryOut Cultuur gemeente Tilburg/ lokatie Peppel in
Udenhout. Er zijn nog plekjes vrij.
Dinsdag 20 maart: De tweede week van een serie van 6 weken. Naschoolse Activiteiten
bij BS Anspach in Dongen. Thema: de Maan.
Woensdag 21 maart: Voor de derde jaar op een rij, hij blijft populair onze buurman de
Maan. TryOut Cultuur gemeente Tilburg, lokatie de Peppel in Udenhout. Vanaf 16.00 uur.
Vrijdag 23 maart: Veel aanmeldingen voor dit thema. Griezels en Mysteries. Wat zijn we
toch nieuwsgierig. Een van mijn favoriete onderwerpen om te geven. TryOut Cultuur
gemeente Tilburg/de Peppel in Udenhout. Vanaf 16.00 uur. Opgeven is niet meer
mogelijk.
Woensdag 28 maart: We starten bij BS Cranendonck in Maarheeze voor een aantal
lezingen aan groep 6 t/m 8 over het Heelal. Schoolbreed.
Woensdag 28 maart: Dan rijden we door naar Bibliotheek Weert voor een lezing over
Geheimschrift op Kleitablet met aansluitend een
Vrijdag 30 maart: De kinderen uit groep 6 t/m 8 van Basisschool Cranendonck krijgen
vandaag de workshop over het heelal.

Sandra van Dam

Wetenschappelijke gebeurtenissen en Weetjes
Maart

Cultureel Erfgoedspecialist
Moergestel

20. Begin van de Lente

Telefoon

Vandaag begint de sterrenkundige lente (17.15 uur): de zon beweegt
van zuid naar noord over de evenaar. Rond deze datum duren dag en
nacht overal op aarde even lang.

(06) 13908636

E-mail
info@curiosityworld.nl

Website

22. Wereld Waterdag

www.curiosityworld.nl

Onze aarde bestaat voor 75% uit water en het is een belangrijk deel
van ons overlevingsproces, dus is het belangrijk goed met water om
te gaan. De Verenigde Naties dachten daar in 1992 precies zo over,
dus besloten zij naar aanleiding van een milieuconferentie een Dag
op te richten. Sindsdien vieren we op 22 maart Wereld Waterdag.

Word vriend op
Facebook,via:
facebook.com/sevandam

22. Blauwe Maan

Meld je aan voor de
nieuwsbrief, stuur een
e-mail naar
info@curiosityworld.nl

Als je 's avonds tussen 19.30 en 19.45 uur (tijdens de
avondschemering) de heldere planeet Venus ziet, heel laag in het
westen, kun je rechts van Venus, op precies dezelfde hoogte boven
de horizon, ook eens op zoek gaan naar Mercurius, die een stuk
zwakker is. Iets later op de avond, vanaf 20.30 uur, is een nauwe
samenstand zichtbaar van de wassende maan en de ster Aldebaran
in het sterrenbeeld Stier, pal linksboven de maan.

Afmelden? Ook via de
mail graag.

Een grote begraafplaats
ontdekt in Egypte van
meer dan 2000 jaar oud.
“De begraafplaats
bevindt zich zo’n 6
kilometer ten noorden
van Tuna el-Gebel, een
andere dodenstad”.
Het nieuws is zojuist
verschenen, lees meer
via Facebook van het
Ministerie van Oudheden
(Egypte).
Volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2018

