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6 augustus, Falcon 9 FT vanaf Cape Canaveral staat klaar voor vertrek.

 Red Tide

Beste lezers,
Wat een zomer! We zijn bijna de
hele zomerperiode op pad
geweest langs BSO’s en
bibliotheken. Het draaide om 2
thema’s: Sterren en Woestijnen. Erg
leuk om te doen maar dan, dan
werd het toch echt 2 augustus en
stapten we met een big smile in
het vliegtuig op weg naar Orlando
in FLORIDA/USA.
Over deze bijzondere reis is
natuurlijk ontzettend veel te
vertellen. De verhalen zullen
worden opgesplitst. We zijn bij de

NASA geweest, hebben Falcon 9FT
(SpaceX) gezien en veel wildlife.
Daarnaast veel schelpen verzameld
en musea bezocht. ‘Werk’ en vakantie
liep door elkaar heen. Later meer…
Nog een paar puntjes op de i en de
nieuwe website gaat online. Daarnaast
zal deze nieuwsbrief binnenkort worden
omgezet in Mailchimp. LET OP: de
Kinderboekenweek komt eraan. Mocht
je als instelling nog interesse hebben,
wees dan snel bij en boek een activiteit
bij Curiosityworld. We gaan
Vriendschap sluiten met Buitenaards
leven.
Veel leesplezier

23 juli,
Woestijngeheimen
(BSO de Buffer,
Rotterdam)

Kinderboekenweek 2018 en Weekend van de Wetenschap
30 juli a.s. was het Vriendschapsdag. Het thema van de
Kinderboekenweek is dit jaar 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 (steeds) niet op de site, maar volgt deze week.
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)

16 juli, ZomerLab
schelpen, Synerkri
Krimpen ad IJssel

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
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Na een drukke zomerperiode kunnen we deze maand iets rustiger aan doen. We hebben nu even de
tijd om ons te gaan voorbereiden op nieuwe thema’s, zoals Wildlife, Ridders en Kastelen en nog vele
andere. Ook zijn we nog druk bezig met klussen in het huis waarbij in 2019 ons nieuwe (privé)
Natuurhistorisch Kabinet zal komen en om een nieuwe video- en boekverslag te maken van de reis
naar Florida.

Woensdag 5 september: Een schoolproject in Heusden met als thema duurzaamheid. Janine
Vriens treedt als eerste op met een leuke theateract gevolgd door een lezing van
Curiosityworld. 1x Onderbouw, 1x Bovenbouw.
Vrijdag 7 september: Bijdrage aan opening nieuwe kledinglijn van het merk Little Indians.
Little Indians heeft een droom. Little Indians wil graag de wereld laten kennismaken met hun coole
kinderkleding label. Twee maal per jaar verschijnt een nieuwe collectie. In eerste instantie werd de
kledinglijn uitgebracht voor 0 tot 6-jarigen maar met de komst van de nieuwe Sky-high collectie in
augustus a.s. wordt de kinderkleding label uitgebreid voor 8 tot 12 -jarigen. En die uitbreiding wil Little
Indians aan de Goudsesingel in Rotterdam graag extra onder de aandacht brengen mi ddels het
organiseren van een Sky-high publieksevent onderleiding van Curiosityworld.

Vrijdag 14 september: Een thema kinderfeestje over Vulkanen, Stenen en Mineralen in De
Meern/Utrecht. Roos alvast van harte gefeliciteerd!
Woensdag 19 september: Kidscollege in Bibliotheek Veldhoven, thema: Vulkanen, Stenen en
Mineralen.
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Zaterdag 22 september: Themadag NGV Vulkanen of Cultuurmarkt Krimpen aan den IJssel
Woensdag 26 september: Wetenschapsdag Bibliotheek Dordrecht, thema fossielen.
Reisverslag: De droomreis naar Florida met als hoogtepunt het bezoek aan Cape Canaveral,
Sanibel Island en de Everglades.
Het is donderdag 2 augustus wanneer we om 6.00 uur van huis vertrekken richting Schiphol.
We checken in en vertrekken precies op tijd 10.20 uur, op naar Orlando (Florida/USA). Om
14.00 uur USA tijd (6 uur terug) komen we aan. Ook hier weer subtropisch warm, ruim boven
de 90 F. Ons hotel staat aan de International Drive. Een goed vertrekpunt om de eerste
week door te brengen. Alhoewel we de gehele week in allerlei Disney parken kunnen zitten
hebben we vooral gekozen voor cultuur, natuur en stukje amusement. Als Disney park
hebben we Animal Kingdom bezocht met de lange wachttijden en in de avond Disney
Springs. Drie keer zijn we richting Meritt Island geweest. Natuurlijk voor de overweldigende
natuur en bezoek aan de NASA. Bij Titusville het prachtig Space View Park bezocht en
Wildlife Refuge bij Blackpoint gereden met zicht op het grote Vehicle Assembly Building. Een
dag later was het zover. Hier had ik jaren van gedroomd. Hoe dichter we bij Cape
Canaveral kwamen, hoe hoger mijn hartslag ging en die snelle hartslag ging pas dalen bij
het verlaten van het Kennedy Space Center. Het werd een dag om nooit te vergeten vooral
de ontmoeting met astronaute Anna Fisher, tijdens een gereserveerde lunch en de zeer
uitgebreide Special Interest Tour met een zeer goede gids. Het hoge bedrag van meer dan
300 dollar entree was het meer dan waard. Jaren vertel je over de ruimtevaart, nu zie je in
het echt de Saturnus V raket, de lanceerplatform van het Apollo project, Space X en zelfs de
raket Falcon H. die die nacht zou vertrekken. Over deze dag komt een uitgebreid artikel te
staan in het tijdschrift Zenit, op facebook en op de website. Het maken van zo’n boek zal
wat tijd vergen maar het is zeker de moeite waard. Ook zal een videoverslag gepubliceerd
worden. De 2e week waren we in Fort Myers. Onderweg van Orlando naar FM zijn we nog
een puur uur gestopt in Brandenton voor een bezoek aan het planetarium en South Florian
Museum. In Fort Myers en omgeving hebben we ontzettend genoten van de mooie
stranden en het warme zeewater, Sanibel Island waar je heerlijk schelpen kunt verzamelen,
het winterverblijf van uitvinder Thomas Edison en buurman Henry Ford, kayakken op de
Caloosachatchee River, bezoek aan het History en Science Center, Naples Zoo en de
Everglades met zijn vele wildlife. Te veel om op te noemen. Terugreis was lang, heel lang.
Eerst terug naar Orlando, tussenstop in Miami en na 1,5 dag reizen weer thuis. Top vakantie
waar ik jaren nog plezier aan zal beleven!
Alligator, Everglades

Space View Park

Sanibel Island

Sandra van Dam

Hemelverschijnselen voor de maand september
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Hebben jullie het ook gezien? In augustus waren wel 4
planeten met het blote oog te zien. Begin van deze
maand is Mercurius nog heel even ’s morgens
waarneembaar. Planeet Venus begint uit ons zicht te
verdwijnen alsook Mars. Jupiter wordt minder
waarneembaar daarentegen is Saturnus nog steeds goed
in het zuiden te zien.

1. Herfst
Het begin van de weerkundige herfst op het Noordelijk Halfrond.
Op het Zuidelijk Halfrond begint de lente.

8-10/11. Komeet 21P/Giacobini-Zinner

Meld je aan voor de

De komeet is zichtbaar aan de ochtendhemel de grootste
helderheid rond 10 september: magnitude +6,2. Het meest gunstige
moment om de komeet te bekijken is rond 8 september. Het object
heeft dan een helderheid van +6,2m. Gebruik een verrekijker van
minimaal 7 mm om de komeet te zien.

nieuwsbrief, stuur een
e-mail naar

23. Herfst

info@curiosityworld.nl

De astronomische herfst is begonnen.
De zon staatnu loodrecht boven de
evenaar.

Afmelden? Ook via de
mail graag.

Florida heeft last van Red
Tide. Veroorzaakt door
menselijke vervuiling. Op
sommige stranden
spoelden schildpadden,
degenkrabben en vele
vissen aan. Een protest
aan de kust werd door de
locals georganiseerd. Er
moet iets gebeuren. Dit
jaar bleef een kwart van
de toeristen weg.
>> Degenkrab, levende
(dode) fossielen op het
strand.

Volgende nieuwsbrief verschijnt oktober 2018

