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Beste lezers,
Een schoolproject in Tilburg (Jan
Ligthart over de ruimte, fossielen en
dino’s in Moergestel, planeet Mars,
Maan en Exoplaneten in Udenhout,
Heelal in Limburg, Mysteries, Schrift,
Bibliotheek Weert, theater en colleges
in Maarheeze, ik verwijs graag naar
Facebook voor een meer details en
en foto’s.
Het nieuwe thema over planeet Mars,
bewoonbaar of niet en Exoplaneten
waren erg geslaagd. Deze zijn
inmiddels opgenomen in het vaste
programma. Het (vernieuwe)
programma is trouwens te

downloaden van de home website, klik
hier. Voor een overzicht aan
activiteiten in april, zie de agenda
verderop in de nieuwsbrief.
Ook staan we nog 1x stil bij het
overlijden van natuurkundige Stephen
Hawking. Mijn dossiermap over Hawking
kan worden afgesloten maar zijn
gedachtegoed zal voortleven.
Wist u dat rondom Goede Vrijdag
tussen 43 graden NB en 43 ZB een
Chinees ruimteschip naar beneden
komt? Verderop in de nieuwsbrief meer
details.
Veel leesplezier

16 maart,
EXOPLANETEN Sjors
Creatief
(Peppel/Udenhout)
voor groep 6 t/m 8

Kinderen van de basisscholen uit Gemeente Tilburg en
Oisterwijk kunnen deelnemen aan Try-Out Cultuur. Veel
activiteiten zijn inmiddels vol, maar er nog plek voor:
Gemeente Tilburg: (alle activiteiten gaan door!)
Ruimtevaart op 13 april (nog 5 plekjes vrij)
Fossiele en Recente schelpen op 6 april
Gemeente Oisterwijk:
Stenen en Mineralen op 16 mei
Ontdekkingstocht op 1 juni (bijna vol)

7 maart, Sjors Creatief
Udenhout, thema
Stenen voor groep 1
t/m 4

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, is
nog steeds te zien.
Probeer de M42
(Orionnevel) eens te
vinden. Zoek een
donkere plek op.

Woensdag 4 april: TryOut Cultuur Tilburg met als thema Dinosaurussen en Fossielen. We
draaien 2x groepen. Van 14.00 tot 17.30 uur voor groep 1 t/m 8. Opgeven is niet meer
mogelijk. Lokatie de Peppel/Udenhout. Zeshoevenstraat 36.
Donderdag 5 april: Een schoolproject over de Ruimte. We zijn te gast bij groep 4/5 bij OBS
Cranendonck in Maarheeze.
Vrijdag 6 april: TryOut Cultuur Tilburg met als thema Fossielen en Recente schelpen. Tijd:
16.00 tot 17.30 opgeven is nog mogelijk via Sjors Creatief of info@curiosityworld.nl.
Lokatie: De Peppel in Udenhout.
Zaterdag 7 april: Besloten bijeenkomst. De Nederlandse Geologische Vereniging en
Stichting Geologische Activiteiten houden voor de 3e keer een gezamenlijke contactdag
in het Koningsbergergebouw van de Universiteit Utrecht, aan de Budapestlaan 4b.
Gastspreker o.a. dr. Sebastiaan de Vet, een planetenwetenschapper.
Dinsdag 10 april: Naschoolse Activiteit bij Anspach in Dongen. Thema: het Heelal.
Dinsdag 11 april: De laatste Kidscollege van een reeks van 4 bij de Bibliotheek in Weert.
Een nieuw thema, een leuk thema voor jongens en meisjes. UITVINDERS. Ben jij de
volgende uitvinder? Alles over uitvinden. Woon je in de buurt van Weert, je kunt je
aanmelden via de website van de bibliotheek.
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Vrijdag 13 april: TryOut Cultuur Tilburg met als thema de Geschiedenis en de Toekomst
van de Ruimtevaart. We starten om 16.00 uur. Opgeven via de website van Sjors Creatief.
Er is nog plek voor 5 kinderen. Ouders welkom. Lokatie de Peppel/Udenhout.
Zeshoevenstraat 36.
Zondag 15 april: Besloten bijeenkomst. Geologische excursie (GEA) groeve Spaubeek in
Limburg.
Dinsdag 17 april: Naschoolse Activiteit bij Anspach in Dongen. Thema: Ruimtevaart of
Planeten.
Woensdag 18 april: TryOut Cultuur Tilburg met als thema Naar de Ruimte. We draaien 2x
groepen. Van 14.00 tot 17.30 uur voor groep 1 t/m 4. Opgeven is niet meer mogelijk.
Lokatie de Peppel/Udenhout. Zeshoevenstraat 36.
Vrijdag 20 april: EXTRA DAG: TryOut Cultuur Tilburg met als thema Dinosaurussen en
Fossielen. Een extra bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur voor groep 1 t/m 8. Opgeven is
niet meer mogelijk. Lokatie de Peppel/Udenhout. Zeshoevenstraat 36.
Meivakantie van 23 april mei t/m 4 mei

Dinsdag 24 april: Naschoolse Activiteit bij Anspach in Dongen. Vervolg thema:
Ruimtevaart of Planeten.
Zondag 29 april: We zijn bij de bibliotheek in Veldhoven uitgenodigd voor de 2e
Kidscollege. De Kidscollege gaat over Paleontologie (Dinosaurussen en Fossielen).
Opgeven via de bibliotheek en is vanaf 13.30 uur. Leeftijd vanaf 8+ / Veldhoven.

NIEUW

VANAF 11 april: Een nieuw thema: UITVINDERS te horen, te zien en te
doen bij bibliotheek Weert. Ben jij de volgende uitvinder?

Sandra van Dam

Wetenschappelijke gebeurtenissen en Weetjes
april

Cultureel Erfgoedspecialist
Moergestel

12, 18 en 22 april De DAG VAN

Telefoon

Wist u dat op 12 april de Dag van de Ruimtevaart is en 18
april de Dag voor Monumenten en Archeologische
vindplaatsen of 22 april de Dag van de Aarde.

(06) 13908636

E-mail
info@curiosityworld.nl

Website

7. Saturnus

www.curiosityworld.nl

Aan de ochtendhemel is een mooie groepering zichtbaar
van de afnemende maan (rechtsboven) en de planeten
Mars (linksonder) en Saturnus (midden). Bekijk het drietal
vanaf ca. 05.00 uur in het zuidzuidoosten.

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

30. Volle Maan

Meld je aan voor de
nieuwsbrief, stuur een

Volle Maan (02.58 uur). 's Avonds is een mooie
samenstand zichtbaar van de vol verlichte maan en de
reuzenplaneet Jupiter. Rond 23.00 staan de twee
hemellichamen vrij laag in het zuidoosten; om 02.30 (1
mei) bereiken ze hun hoogste stand aan de zuidelijke
hemel.

e-mail naar
info@curiosityworld.nl
Afmelden? Ook via de
mail graag.

Chinees ruimtestation Tiangong-1 crasht
rond Goede Vrijdag >>>>>

Het Chinese
ruimtestation Tiangong-1
gaat neerstorten.
“Waarschijnlijk komt hij
ergens tussen vrijdag en
maandag in de buurt van
de aarde. Maar het is nog
een raadsel hoe en waar
dat precies gebeurt”
Wereldwijd verspreid ook
via de The Chinese Post
chinapost.nownews.com/20180
329-267741

Volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2018

