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19 mei jl, fossielen zoeken in Soignies (België)

Beste lezers,
Nee, de afbeelding hierboven is niet
dezelfde uit de nieuwsbrief van april.
Wel de kleding maar weer een andere
groeve. We zijn afgereisd naar
Soignies in België. Een dankbare
groeve waar je o.a. calciet,
trilobieten, schelpen etc. kunt vinden.
Een terugblik op de maand mei qua
activiteiten is in deze nieuwsbrief niet
te doen daar we dagelijks wel ergens
in Nederland waren. De
activiteitenverslagen worden op
Facebook bijgehouden.
Achter de schermen is het licht op

groen gegaan. Er komt een nieuwe
website aan. Wel in de stijl zoals je
gewend bent, maar met minder foto’s,
minder tekst, minder dropdown menus’s
en hopelijk een snellere laadtijd. En ja,
ook wij hanteren de AVG en zijn
overgegaan op SSL. Tot de lancering
van de nieuwe website, blijft de huidige
website online.
Binnenkort sluiten we de dagen van
Sjors Creatief weer af. We sluiten af met
2 excursies met als thema ‘In de
voetsporen van’. Een historische,
geologische trip in de Loonse en
Drunense duinen en omg. Moergestel.

7 mei, Maan SynerKri
Krimpen a/d IJssel

Veel leesplezier

Zomervakantie

Curiosityworld gaat door in de zomervakantie.
Om aan de vraag te kunnen voldoen blijven we
‘kennisoverdragen’ aan nieuwsgierige kinderen bij
o.a. de BSO’s en de bibliotheken.
De speciale zomer vakantie activiteiten gaan door
t/m vrijdag 24 augustus met wel 2x een onderbreking
vanwege vakantie.

14 mei, Heelal en de
Maan in Zoetermeer
(schoolproject)

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 P-parkeerplaats. 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

Agenda Juni 2018

Vrijdag 1 juni: Afronding schoolproject voor groep 1 en 2 over de Ruimte bij BS de
Molenhoek in Oisterwijk.
Vrijdag 1 juni: In de middag staat een Ontdekkingstocht in Moergestel gepland voor de
kinderen uit Gemeente Oisterwijk. We treden in de voetsporen van een
natuuronderzoeker en een Homo universalis. We gaan de natuur in, onderzoeken de
natuur en komen terug met historische en geologische feiten. We starten om 15.45 uur bij
het toekomstige Natuurhistorisch Kabinet.
Vrijdag 8 juni: In de middag staat een Ontdekkingstocht bij de Loonse en Drunense
duinen gepland voor de kinderen uit Gemeente Tilburg. We treden in de voetsporen van
een natuuronderzoeker en een Homo universalis. We gaan de natuur in, onderzoeken de
natuur en komen terug met historische en geologische feiten. We starten om 15.45 uur bij
de parkeerplaats bij de duinen. Info volgt voor iedereen die zich heeft opgegeven.
Vrijdag 13 juni: Ook dit jaar mogen we weer meedoen aan de Buitenspeeldag van
Synerkri in Krimpen aan den IJssel. Een groot evenement voor de kinderen uit Krimpen.
Curiosityworld is aanwezig met haar Ontdekkingskraam.
Donderdag 14 juni: Vorige week zijn we bij groep 7 en groep 8 van BS Antares uit Tilburg
te gast geweest voor het leuke thema ‘Kleuren in de Wetenschap’. Deze week komen
groepen 3 t/m 6 aan de beurt met als aanvulling theater! Een lezing en theater in één!
Vrijdag 15 juni: De allerlaatste Sjors Creativiteit activiteit in Moergestel. We sluiten het
seizoen af met de dino’s en fossielen.
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Woensdag 20 juni: We gaan verder met de reeks kidscolleges bij Bibliotheek Veldhoven.
Vandaag staat het thema Hiërogliefen op het programma. Aanmelden bij de bibliotheek!
Na half juni tot 15 juli een break qua activiteiten om vervolgens vanaf 16 juli te starten
met de Zomeractiviteiten. Waar zijn we in de zomer. Hier alvast een overzicht:
Zondag 8 juli: een leuk evenement in Deurne bij Museum de Wieger. Info volgt later.
Maandag 16 juli: ZomerLab in Krimpen aan den IJssel, kijk op de website voor de thema’s
Dinsdag 17 juli: ZomerLab in Krimpen aan den IJssel, kijk op de website voor de thema’s
Woensdag 18 juli: Bibliotheek Deurne, Een reis naar de Sterren
Donderdag 19 juli: Bibliotheek Asten, Een reis naar de Sterren
Maandag 23 juli: gereserveerd voor een BSO / thema: woestijngeheimen
Dinsdag 24 juli: gereserveerd voor een BSO / thema: woestijngeheimen
Woensdag 25 juli: Bibliotheek Someren, Een reis naar de Sterren
Donderdag 26 juli: Bibliotheek Helmond, Een reis naar de Sterren
Maandag 30 juli: gereserveerd voor een BSO / thema: woestijngeheimen
Extra: Maandag 20 augustus: gereserveerd voor een BSO / thema: woestijngeheimen
Extra: Dinsdag 20 augustus: gereserveerd voor een BSO / thema: woestijngeheimen
Extra: Dinsdag 21 augustus: gereserveerd voor een BSO / thema: woestijngeheimen
Extra: Donderdag 23 augustus: gereserveerd voor een BSO / thema: woestijngeheimen

Keremiekcenter, Tegelen

Missiemuseum, Steijl

Fossielen groeve Gaulthier

Schelpen verzamelen in Nieuwvliet

Hemelverschijnselen
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Cultureel Erfgoedspecialist
Moergestel

2. Mars en Jupiter

Telefoon

De afnemende maan staat ongeveer halverwege de planeten
Mars (links van de maan) en Saturnus (rechts). Kijk tussen 03.30 en
04.00 uur, aan de zuidelijke hemel. 's Avonds, rond middernacht,
bereikt de planeet Jupiter zijn hoogste stand boven de zuidelijke
horizon; de ster die je deze week pal onder Jupiter ziet staan is
Zubenelgenubi in het sterrenbeeld Weegschaal.

(06) 13908636

E-mail
info@curiosityworld.nl

Website
www.curiosityworld.nl

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

11. Tweelingen
Venus staat vanavond exact op een lijn met Castor en Pollux in het
sterrenbeeld Tweelingen, in het westnoordwesten. De heldere
planeet is rond 22.30 al goed zichtbaar, als het nog volop
schemert; de twee sterren zijn waarschijnlijk pas een uur later te
zien.

11. Het begin van de zomer
Meld je aan voor de
nieuwsbrief, stuur een
e-mail naar
info@curiosityworld.nl
Afmelden? Ook via de
mail graag.

Begin van de sterrenkundige zomer (12.07 uur): de zon bereikt zijn
noordelijkste positie aan de sterrenhemel. 21 juni is de langste dag
van het jaar. Tegen middernacht is aan de zuidwestelijke hemel
een wijde samenstand zichtbaar van de maan en de ster Spica in
het sterrenbeeld Maagd, linksonder de maan.
3 juni: Dag van het Romeinse aardewerk
30 juni: Asteroïdendag

Alan Bean, Amerikaanse
astronaut en vierde man
op de Maan, overleed 26
mei jl. in Housten. Een
bijzondere man.
Mr. Bean ging na zijn
pensioen aan de slag als
kunstschilder en
verwerkte maanstof en
kleine steentjes in zijn
schilderij.
Alan Bean werd 86 jaar
oud.

Alan LaVern Bean
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