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Oktober, veel thema activiteiten in 1 maand, check de agenda

Beste lezers,
Traditioneel is oktober de maand
met vele themaweken/dagen. Kijk
o.a. hieronder voor het overzicht.
De kinderboekenweek met het thema
Vriendschap, duiken wij in de theorie
of het mogelijk is vriendschap te
sluiten met Buitenaards leven.
Het Weekend van de Wetenschap
starten wij op vrijdag 5 oktober met
een lezingen over Buitenaards leven
gevolgd door een
sterrenkijkavond/Curiosityquiz.
Eind oktober een Halloween
theateravond met griezels en mysteries
in het Jeugdtheater, met afsluiting
een griezellezing.

De Nacht van de Nacht, hier maken wij
een wetenschappelijke thema
wandeling door Moergestel met oog
voor de donkerheid van de Nacht.
Bekijk de agenda op de vernieuwde
website. We hebben al vele positieve
reacties mogen ontvangen van de
vernieuwde website. Wat vindt u
ervan? www.curiosityworld.nl
Wat ook gaat veranderen is de opzet
van de nieuwsbrief. Deze maand is de
laatste keer dat de nieuwsbrief wordt
verstuurd als pdf.

Lancering nieuwe
kledinglijn Sky High
van Little Indians,
Rotterdam (7
september jl.)

Vanaf 1 november maken we gebruik
van Mailchimp.
Veel leesplezier

Weekend van de Wetenschap
Het thema van Weekend van de Wetenschap is Buitenaards leven. Dit
omdat het samenvalt met de kinderboekenweek met een soortgelijk
thema (vriendschap). Op vrijdagmiddag 5 oktober houden wij een
inhoudelijke kindercollege over Buitenaards leven met in de hoofdrol Tim
en Proxy. Kijk op de website voor het thema, aanmelden via:
info@curiosityworld.nl.
Vrijdagavond 5 oktober vanaf 8/9+ tot volw een lezing over Buitenaards
leven waar o.a. exoplaneten, boodschappen, SETI voorbij komt. Na de
lezing / pauze een sterrenkijkavond en als het bewolkt is, volgt een
uitdagende Curiosity quiz. Aanmelden is mogelijk. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Aanmelden voor reserverlijst is mogelijk. Lokatie: Moergestel.

26 september,
Wetenschapswoensdag
Bibliotheek Dordrecht
(fossielen)

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 en zaterdag 27
oktober 2018. Lokatie Moergestel.

Sterrenkijken bij de duinen

Agenda Oktober 2018

Woensdag 3 oktober: Opening Kinderboekenweek bij Bibliotheek Uden. Van 14.00 tot 15.30
Tim en Proxy worden vrienden. Van 16.00 – 17.30 uur een diepgaande lezing over
Buitenaards leven en exoplaneten. Stel dat we in contact komen met buitenaards leven, wat
dan? Workshop aansluitend.
Donderdag 4 oktober: Kinderboekenweek in de bibliotheek van Budel van 15.45 – 17.15 uur
voor een diepgaande lezing over Buitenaards leven en exoplaneten. Stel dat we in contact
komen met buitenaards leven, wat dan? Workshop aansluitend.
Vrijdag 5 oktober: Het begin van het Weekend van de Wetenschap. We starten om 16.00 uur
voor groep 1 t/m 4 en ontmoeten Tim en Proxy. In de avond gaan we diep in op de stof over
Buitenaards leven met aansluitend een sterrenkijkavond / Curiosity quiz (bewolkt weer).
Aanmelden via info@curiosityworld.nl . (let op: vrijdagavond nog 4 plaatsen vrij)
Zaterdag 6 oktober: In de morgen gaan we de kinderen in Best een mooie kidscollege
verzorgen over Buitenaards leven (Kinderboekenweek) en in de middag (vanaf 15.00 uur)
zijn we te gast bij bibliotheek Tilburg. Beide 5/m 7 jaar. Workshop aansluitend.
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Woensdag 10 oktober: Groot Kinderboekenweek bij Bibliotheek Weert. Van 13.30 tot 15.00
Tim en Proxy worden vrienden. Van 15.30 – 17.00 uur een diepgaande lezing over
Buitenaards leven en exoplaneten. Stel dat we in contact komen met buitenaards leven, wat
dan? Workshop aansluitend.
Vrijdag 12 oktober: Kinderboekenweek in Bibliotheek Heusden (Vlijmen) met vooraf
theatervoorstelling door VanNiks en VanAlles gevolgd door een inhoudelijke lezing over
Buitenaards leven. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Zaterdag 13 oktober: Groot Kinderboekenweek bij Bibliotheek Veldhoven. Van 13.30 tot
15.00 met een diepgaande lezing over Buitenaards leven en exoplaneten. Stel dat we in
contact komen met buitenaards leven, wat dan? Workshop aansluitend.
Dinsdag 16 oktober: Herfstvakantie in Brabant. Vieren we met de Vakantieschool in
Oisterwijk (Pedagogische praktijk Van den hoven.nl). We gaan op ontdekkingstocht langs
natuur- en geologische fenomenen. Een lezing, workshop en praktijk van 10.00 tot 13.00 uur.
Aanmelden via de site: http://www.pedagogischepraktijkvandenhoven.nl/
Maandag 22 oktober: Start van een nieuw seizoen Naschoolse Activiteiten bij Anspach in
Dongen. We gaan beginnen met Woestijngeheimen.
Vrijdag 26 oktober: Halloween op vrijdag 26 okt om 18.30 uur in het Jeugdtheater van Van
Niks & Van Alles in Oisterwijk! We starten met een spannende hilarische theaeract over
Griezels en Mysteries. Na de pauze het echte verhaal over Griezels en Mysteries. Ontdek
waar heksen vandaan komen. Hoe het zit met de Bermuda driehoek, het monster van Loch
Ness en UFO's? Inloop vanaf om 18.20 uur. Het einde omstreeks 20.00 uur. Van Niks & Van
Alles en Curiosityworld een vaak geziene gast in het onderwijs, want weetje: Je steekt er ook
nog eens een heleboel van op! Geschikte leeftijd: 6 t.m 11 jaar. Volw ook van harte welkom.
Aanmelden is noodzakelijk via info@curiosityworld.nl. Toegang €7 per persoon inclusief
hapje en een drankje. Wie durft er te komen!
Zaterdag 27 oktober: Thema wandeling Nacht van de Nacht, Moergestel. Curiosityworld
doet dit jaar ook weer mee en nodigt u graag uit deel te nemen aan een themawandeling
met opdrachten in combinatie met een sterrenkijkavond (verweven in de opdracht).
We starten om 19.00 uur. Verzamelen aan De Scheerman 6 in Moergestel. Meld je aan als je
deel wilt nemen, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. €5,- p.p. Nacht van de
Nacht gaat altijd door of het nu bewolkt of onbewolkt is. Wel met voldoende deelnemers
natuurlijk!
Actuele (aanvullende) data verlopen via Facebook en via de Agenda op de website
Ook deze maand:





Maand oktober: Maand van de Geschiedenis
3 oktober: Internationale Dag van de Schoolbibliotheek
6 oktober: Nationale Kringloopdag
31 oktober: Halloween

Sandra van Dam

Hemelverschijnselen voor de maand oktober

Cultureel Erfgoedspecialist
Moergestel

Telefoon
(06) 13908636

E-mail

12. Jupiter
Als je een volledig vrij uitzicht hebt op de zuidwestelijke horizon, kun
je rond 19.30 uur, als het nog volop schemert, op zoek gaan naar
de planeet Jupiter, op enige afstand rechtsonder de maansikkel.

info@curiosityworld.nl

Website

22. Orioniden

www.curiosityworld.nl

De meteorenzwerm Orioniden bereikt op maandag 22 oktober
2018, rond 10 uur, zijn maximum. De radiant van de zwerm staat
rond 6:00 uur in het hoogste punt aan de hemel, op 54° boven de
horizon. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo'n
23 meteoren per uur te verwachten. De meteoren zijn snel en
hebben nalichtende sporen. Rond 7:45 uur gaat het schemeren en
om 8:16 uur komt de Zon op. De Maan is voor ongeveer 95%
verlicht en is een flinke stoorzender; alleen de helderste meteoren
zijn hierdoor dit jaar zichtbaar. De Maan gaat om 5:12 uur onder,
en stoort daarna natuurlijk niet. In onze streken zijn naar schatting
altijd nog circa 18 meteoren per uur te zien van deze zwerm. In
totaal zijn er, door meteoren van andere zwermen en sporadische
meteoren, circa 39 “vallende sterren” per uur te zien.

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

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

De voorganger van
NASA, het National
Advisory Committee for
Aeronautics, werd op 1
oktober 1957 omgezet
naar National
Aeronautics and Space
Administration, beter
bekend als NASA.
NASA, verantwoordelijk
voor het Amerikaanse
ruimtevaartprogramma,
bestaat vandaag, 1
oktober 2018, 60 jaar.
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