Nieuwsbrief Curiosity
Inhoud
 Inleiding
 Kinderboekenweek en
Weekend van de
Wetenschap
 Sterrenkijkavond
 Agenda: juli
 Alkmaar Hoorn Enkhuizen
 Hemelverschijnselen

1 juli, genieten van de oude huisjes in het Zuiderzeemuseum (Enkhuizen)

Beste lezers,
Volop zomer! We zijn veel op pad of
buiten. Dankzij activiteiten ontdekken
we steeds meer leuke plekjes in
Nederland. Neem nu Lunteren. Na een
fijn schoolproject, nog even het
plaatsje zelf bezocht en bij het
Oudheidkundig museum foldertjes
voor latere gezinsuitstapjes verzameld
En over uitstapjes gesproken.
Verderop in de nieuwsbrief een tip
voor een kort uitstapje voor 2 dagen in
het Noorden van Nederland.
Terugkijkend naar de maand juni was
het qua activiteiten heel erg

gevarieerd. We zijn met een groep de
duinen in geweest, we hebben
deelgenomen aan de Buitenspeeldag
van SynerKri in Krimpen, een geweldige
dag beleefd bij BS Antares met het
thema over de ruimte samen met
Janine Vriens, nog een dino dag,
hiërogliefen in de bibliotheek
Veldhoven en een prachtig
schoolproject over de Maan in
Lunteren. Vooruitkijkend naar de
maand juli zitten we niet stil. We zullen
veel in de omgeving van Rotterdam en
Brabant vertoeven. Zie agenda
overzicht. NB: de nieuwe website
vordert en ziet naar eigen zeggen heel
verfrissend uit!

 Ryugu

8 juni,
Ontdekkingstocht in
de duinen (Udenhout)

Veel leesplezier

Kinderboekenweek 2018 en Weekend van de Wetenschap
30 juli a.s. is het Vriendschapsdag maar die bewaren we voor
de Kinderboekenweek 2018. Het thema van de
Kinderboekenweek is Vriendschap. We gaan in de
Kinderboekenweek Vriendschappen sluiten met Buitenaardse
wezentjes (groep 1 t/m 4) en op zoek naar Buitenaards leven
(groep 5 t/m 8). Info via: info@curiosityworld.nl .
We staan nog niet op de site, maar volgt snel. Vrijdagmiddag 5
oktober voor groep 1 t/m 4 Buitenaardse wezentjes, een
kidscollege in Moergestel en vrijdagavond voor
geinteresseerden over Buitenaards leven + sterrenkijkavond.
(Weekend van de Wetenschap)

20 juni, Hiërogliefen in
Bibliotheek Veldhoven

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.
Volgende: Vrijdagavond 5 oktober 2018

Sterrenkijken bij de duinen

Agenda Juli 2018

Zondag 8 juli: Tuinpadfestival. Een leuk evenement in Deurne bij Museum de Wieger. We
zijn aanwezig met het ‘Zandpad van mijn vader’. Kinderactiviteiten vanaf 14.00 uur. Info:
www.dewieger.nl/tuinpadfestival/

De vakantie is begonnen, maar we gaan nog even door!
Donderdag 12 juli: We zijn te gast bij BSO in Druten voor een hele dag Dino’s en Fossielen.
Maandag 16 juli: ZomerLab (Synerkri) / Krimpen aan den IJssel, thema: Gebergten en
Mineralen
Dinsdag 17 juli: ZomerLab (Synerkri) / Krimpen aan den IJssel, thema: Weekdieren en
Schelpen
Woensdag 18 juli: Vakantieactiviteit in Bibliotheek Deurne, Een reis naar de Sterren
Donderdag 19 juli: Vakantieactiviteit in Bibliotheek Deurne, Een reis naar de Sterren
Vrijdag 20 juli: reservering BSO
Maandag 23 juli: 2x BSO activiteit Rotterdam / thema: Woestijngeheimen
Dinsdag 24 juli: 2x BSO activiteit Rotterdam / thema: Woestijngeheimen
Woensdag 25 juli: Vakantieactiviteit in Bibliotheek Deurne, Een reis naar de Sterren
Donderdag 26 juli: Vakantieactiviteit in Bibliotheek Helmond, Een reis naar de Sterren
Maandag 30 juli: 2x BSO activiteit Rotterdam / thema: Woestijngeheimen
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De Zomervakantie breekt aan. Misschien ga je op vakantie, misschien ga je daagjes uit.
Hieronder een tip voor wie van cultuur, geschiedenis en de zee houdt.

Alkmaar – Hoorn - Enkhuizen
We (gezin) zijn afgelopen weekend 2 daagjes erop uitgeweest. Alkmaar – Hoorn en Enkhuizen.
Een ideaal uitstapje voor ouders, kinderen, voor iedereen die het leuk vindt om te struinen door
oude VOC steden en zeemansverhalen. In het kort hoe wij het hebben gedaan. Vanuit
Moergestel naar Alkmaar is het filevrij iets meer dan 1,5 uur rijden naar Alkmaar. Auto voor €3,10
per dag geparkeerd bij de Overstap en op loopafstand van het prachtige centrum. Wat is
Alkmaar een geweldige oude stad met vele smalle straatjes, veel niet standaard winkeltjes, heel
veel geschiedenis. Struin door de straatjes, ‘klim naar de hemel’ bij de Grote Kerk in Alkmaar
(hebben de mannen gedaan). Zelf ben ik naar het Stedelijk Museum geweest en het Beleg van
Arnhem (1572) eens goed in me opgenomen. Arnhem heeft de aanvallen van de Spanjaarden
overleefd. Een mooie interactieve opstelling. Om 16.00 de laatste rondvaartboottocht door de
grachten gemaakt. We moesten heel veel bukken onder de smalle bruggetjes. Na Alkmaar zijn
we doorgereden voor een overnachting op de camping Venhop in Hoorn. Een prima blokhut
(voor de 1e keer geboekt) op een rustige camping. Prima gegeten in het restaurant aan de
Overkant en prima geslapen met heerlijke verkoelende wind. (Je kunt ook overnachten bij Van
der Valk in Hoorn). Na het avondeten nog even Hoorn centrum aangedaan en gestruind langs
oude VOC huizen en pakhuizen. Oude schepen, het was een zomerse warme avond. Goede
sfeer, net vakantie. De volgende morgen zijn we doorgereden naar Enkhuizen. Auto geparkeerd
op het toegewezen parkeerterrein en voor €5 kon je inclusief parking met de boot naar het
Zuiderzeemuseum. Het was het Ambachtenweekend. Ook hier weer heerlijk gestruind langs oude
huisjes en geschiedenis. De dag hebben we afgesloten bij de Italiaan. Een goed Italiaans
restaurant met passie voor koken. En dan tja… we moesten weer terug. Twee volle dagen, twee
dagen geschiedenis en cultuur gesnoven. We zijn weer VOC up tot date.
Huis met de Kogel,
Alkmaar

Zuiderzeemuseum
Enkhuizen

Hoorn

Binnenmuseum Enkhuizen

Hemelverschijnselen voor de maand juli

Sandra van Dam
Cultureel Erfgoedspecialist
Moergestel

16 Samenstand Maan en Venus

Telefoon

Wijde samenstand van de maansikkel en de planeet Venus. Kijk
vanaf 22.30 uur, laag aan de westelijke hemel.

(06) 13908636

E-mail



info@curiosityworld.nl

Website
www.curiosityworld.nl

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

Meld je aan voor de

19 Eerste kwartier
Eerste Kwartier (21.52 uur). 's Avonds rond 23.30 uur staat de maan
aan de westzuidwestelijke hemel. Vrijwel recht onder de maan is de
ster Spica te vinden, in het sterrenbeeld Maagd. Op veel grotere
afstand links van de maan schittert de reuzenplaneet Jupiter.

27. Volle Maan
Volle Maan (22.20 uur). De Volle Maan staat altijd tegenover de
zon aan de hemel; vannacht beweegt hij door de schaduw van de
aarde. De totale fase van de maansverduistering begint om 21.30
uur, wanneer de maan opkomt; de totaliteit eindigt om 23.13 uur.
Vandaag staat ook de planeet Mars tegenover de zon aan de
hemel (in oppositie), waardoor hij de gehele nacht zichtbaar is, als
een heldere, oranjerode 'ster' in het sterrenbeeld Steenbok, op
enige afstand onder de maan.

nieuwsbrief, stuur een
e-mail naar
info@curiosityworld.nl
Afmelden? Ook via de
mail graag.

2 juli: Unidentified Flying Objects (UFO) dag
28 juli: Dag van de Natuurbescherming
29 juli: Dag van de Tijger

Mag ik even presenteren,
hier is de eerste foto van
planetoide Ryugu,
doorgestuurd door het
Japanse ruimtevaartuig
Hayabusa 2.
Doel: stof verzamelen en
mee naar huis (2020)
nemen.
De foto van Ryugu
162173 is op een afstand
van 40 km genomen.

Volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus 2018

