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Beste lezers,

3 januari, naar het Rijksmuseum voor Oudheden in
Leiden. Speciaal voor de Egyptische afdeling en
de tentoonstelling over Nineveh

Voor de 3e jaar op een rij zijn er weer
veel inschrijvingen binnengekomen
voor de Try-Out Cultuur mede
mogelijk gemaakt door Gemeente
Tilburg. Op de 3e dag zijn de
inschrijvingen voor bepaalde
activiteiten gesloten. Lees verder in de
nieuwsbrief welke activiteiten nog
plaats is.
Ook opvallend en een keileuke
ontwikkeling is dat Curiosityworld
steeds vaker voor schoolprojecten
wordt benaderd. Op Facebook
worden alle verhalen en activiteiten
dan ook bijgehouden. Ook zijn we

met regelmaat te gast bij bibliotheken.
Een mooie ontwikkeling. Iets minder
mooi maar steeds meer op feiten
gebaseerd. We gaan nu echt merken
dat er een klimaatomslag plaatsvindt.
De steeds mindere heldere
sterrenhemel begint bijna een
zeldzaamheid te worden. We hebben
daarom naast de rubriek sterrenhemel
ook andere wetenswaardigheden
vermeld.
We kunnen terugkijken op een drukke
januari maand maar februari is
topdruke. Check de agenda en kijk of
we in de buurt zijn. Veel leesplezier

 In memoriam

Opening 8 januari,
Basisschool Het
Beekdal in Chaam /
Wij in de Werld
(duurzaamheid)

Voor de kinderen van de basisschool uit Gemeente Tilburg
(Berkel-Enschot en Udenhout) zijn de inschrijvingen voor TryOut Cultuur begonnen. Veel activiteiten zijn inmiddels vol,
maar er nog plek voor: (ps, ook deze gaan ook allemaal door)
Ruimtevaart, Mammoeten, Mars, Exoplaneten, Schelpen, Drup
en nog 1 plek voor Ontdekkingstocht en Stenen.
(Stormdag) 18 januari,
Basisschool De
Lettertuin / Ede met
Geschiedenis van het
Schrift

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.
24 februari Sterrenkijkavond in het kader van de Landelijke
Sterrenkijkdagen
19.00 uur / Moergestel
Aanmelden via info@curiosityworld.nl

Sterrenkijken bij de duinen

Agenda … februari (staat ook op www.curiosityworld.nl/agenda en Facebook)
Zondag 4 februari: Kidscollege (lezing en workshop) aan de Oude Gracht in Utrecht.
Natuurlijk in één van de oudste bibliotheken van Nederland. Een themamiddag over
Vulkanen en Gesteenten.
Maandag 5 februari: Dankzij mond tot mond reclame staan we vandaag 2x voor de klas
voor groep 3 en 4 van basisschool De Klim-Op in Haaren. We gaan met deze groepen de
gehele Waterkringloop van nabij beleven. Natuurlijk ontbreekt Drup, de waterdruppel
niet. Lezing en workshop.
Dinsdag 6 februari: Terug naar basisschool De Klim-Op in Haaren waar we 2x groepen 1
en 2 gaan verwelkomen. We zullen eens goed duiken in het thema over Seizoenen.
Lezing en workshop.
Woensdag 7 februari: Vandaag te gast bij basisschool Armhoefse Akker in Tilburg waar 2
klassen les zullen krijgen over De Geschiedenis en Toekomst van de Ruimtevaart. Lezing +
workshop.
Woensdag 7 februari: Kick Off voor Cultuur Try-Out Gemeente Oisterwijk (Moergestel en
Heukelom). Degene die zich hier voor gaan opgeven zijn welkom in het toekomstige
Natuurhistorisch Kabinet 2.0 in Moergestel.
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Donderdag 8 februari: De laatste les op Basisschool De Bron in Goirle. Een naschoolse
activiteit waar we stil staan bij de wereld van de Malacologie / Schelpen.
Vrijdag 9 februari: Twee dagen later kunnen de deelnemers gaan aanschuiven voor een
schelpenlezing, praktijk en workshop. Tevens kan de schelpencollectie worden bekeken.
Moergestel. Try-Out Cultuur, voor de kinderen uit Gemeente Oisterwijk.
Voorjaarsvakantie van 12 t/m 16 februari.
Vrijdag 16 februari: De laatste doordeweekse dag van de voorjaarsvakantie gaan we 2
grote groepen kinderen ontvangen in de Peppel in Udenhout / Try-Out Cultuur Tilburg met
thema over Stenen en Mineralen. (Geen vulkanen).
Zondag 18 februari: Bibliotheek Helmond-Peel, inmiddels zijn we bijna Kind aan Huis. Zo
fijn dat we hier toch wel met regelmaat Kindercolleges mogen houden. Vanmiddag staat
het thema over Vulkanen helemaal centraal. De verrassende lezing neemt de
belangstellenden mee op een reis langs vulkanen, drijvende platen, uitbarstingen en
materiaal uit Duitsland en IJsland. Workshop aansluitend. Het uitbarsten van een
eigengemaakte vulkaan. Kaartjes te bestellen via Bibliotheek Helmond. Aanvang:13.30
uur.
Dinsdag 20 februari: Zo’n superfijne BSO’s in Drunen. We zijn hier vanmiddag te gast voor
een thema over Dinosaurussen.
Woensdag 21 februari: Wederom ontvangen wij vandaag 2 groepen in de Peppel in
Udenhout voor het thema over Sterren en Planeten. Try-Out Cultuur Tilburg.
Vrijdag 23 februari: Dit is zo’n leuk thema. Een fraai stukje voorgeschiedenis over de
Pleistocene tijd waar o.a. mammoeten leefden. Hoe zit het met de voorouders. Een van
mijn favorieten. Er is nog plek.
Zaterdag 24 februari: Landelijke Sterrenkijkavond. De sterrenhemel dichtbij. Kijk voor
meer info op de website.
Zondag 25 februari: We zijn te gast bij bibliotheek Veldhoven voor een van de leukste
thema’s. We gaan op Reis naar de Maan. Een kidscollege voor kinderen van 8+.
Dinsdag 27 februari: Naar Drunen, naar de BSO met het spannende thema over Griezels
en Mysteries.
Woensdag 28 februari: De 2e Kidscollege bij bibliotheek Weert. We gaan diepgaande
onderzoek doen over het Heelal met de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen.
Bibliocenter / Weert.
Woensdag 28 februari: (In gesprek) Schoolproject Het Oneindige Heelal / Noord-Limburg.
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Cultureel Erfgoedspecialist
Moergestel

11. Samenstand Maan en Saturnus

Telefoon

's Morgens vanaf 06.30 uur is laag in het zuidoosten een mooie samenstand
zichtbaar van de maansikkel en de planeet Saturnus, linksonder de maan. Verder
bereikt de zogeheten tijdvereffening - het verschil tussen ware en middelbare
zonnetijd - vandaag zijn grootste waarde. Dat betekent dat de zon (in Utrecht)
pas om 12.54 uur zijn hoogste stand in het zuiden bereikt, in plaats van om
12.40 uur. Dat de zon soms wat voor en soms wat achter loopt op de klok wordt
veroorzaakt door de ellipsvorm van de aardbaan en de scheve stand van de
aardas.

(06) 13908636

E-mail
info@curiosityworld.nl

Website
www.curiosityworld.nl

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

12. Wereld Darwin-dag
Vandaag is het Wereld Darwin-dag. Wetenschapper en Natuuronderzoeker
Charles Darwin werd op 12 februari 1809 geboren. Tijdens deze Dag staan we
stil bij hoe belangrijk Darwins bevindingen zijn voor wat we weten over de
wereld en ons leven. Darwin, de man van de Evolutietheorie, het boek 'On The
Origin Of Species' dat hij schreef na zijn expeditie naar o.a. de Galapagoseilanden.

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

NIEUW: Vraag maar Raak:
Een vraag uit Nieuwkuijk. Het gezin is op vakantie geweest in
Mexico. Ze vroegen zich af waarom het zand onder hun
voeten niet zo heet werd maar wel in Nederland wanneer de
Zon volop in de Zomer schijnt.
De vraagbaak gaat een vast onderdeel worden op de
website van Curiosityworld. De vraagbaak pagina zal spoedig
worden toegevoegd.

Astronaut John Young is
er niet meer.
Op 5 januari jl. overleed
J. Young op 87-jarige
leeftijd. Young was de
eerste mens die ooit 6
ruimtevluchten uitvoerde
en 20 uur lang op het
Maanoppervlak is
geweest.
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