Nieuws van de Werkgroep Sterrenkunde Heusden de WSH
De maand juni 2021 wordt om twee redenen interessant. Ten eerste zal er 10 juni een
prachtige gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn. Als tweede zal het Amerikaanse
Pentagon bekend maken wat er in de afgelopen jaren werd verzameld aan informatie over
Unindentified Flying Objects in de volksmond beter bekend als UFO’s.
Op donderdag 10 juni 2021 vindt er
een gedeeltelijke zonsverduistering
plaats. Deze is te zien in Nederland
en andere delen van Europa. In
Canada en Alaska is sprake van een
ringvormige zonsverduistering. Aan
dit prachtige natuurverschijnsel zal
aandacht worden besteed door de
inmiddels steeds bekender wordende
werkgroep de WSH.
De maan staat op dat moment
nagenoeg exact tussen de aarde en
onze prachtige ster die wij de zon
noemen. De maan schuift als ware
voor de zon langs vanuit de aardse
positie gezien. De waarneemlocatie is op het terrein van de Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8, bij
de Heemkunde-unit.
Leden van de werkgroep zijn op die morgen met telescopen aanwezig om uitleg te geven over
deze gedeeltelijke zonsverduistering. Tijdens de uitleg zullen er eclipsbrillen beschikbaar zijn,
tegen geringe kosten verkrijgbaar.
Waarschuwing: kijk nooit met het blote oog, met een zonnebril of een verrekijker of telescoop of
ander instrument naar de zon. De kans op een oogbeschadiging is groot. Met deugdelijke
eclipsbrillen kan men maximaal 15 seconden naar de zon kijken. Ter plaatse wordt meer uitleg
gegeven. Tevens zal er door de voorzitter aandacht worden besteed aan eerdere door hem
waargenomen Totale Zonsverduisteringen. Hij heeft op diverse continenten in de wereld
waarnemingen verricht.
Het terrein is voor de deelnemende bezoekers open van 11.00 uur tot 14.00. Ben op tijd de
maan wacht niet met het voorbij trekken voor de zon. Deze waarneming is bedoeld voor de
leden van de werkgroep WSH en leden van de Heemkundekring Onsenoort. Zij kunnen zich
aanmelden bij het secretariaat van de werkgroep. I.v.m. de RIVM maatregelen kunnen er
maximaal 50 deelnemers de verduistering bijwonen. Ben er snel bij, Vol is Vol.
Nog geen lid meld je aan bij de Heemkundekring Onsenoort of zend een verzoek naar:
info@wsh-heusden.nl

UFO’s
In de herfst van 2019 kondigde Beau van Erven Dorens in zijn uitzending aan dat het grootste
Amerikaanse oorlogsschip de USS Nimitz beelden had vrijgegeven van UFO waarnemingen.
Een aantal straaljagers waren er op afgestuurd. De piloten hebben video beelden gemaakt van
hun waarneming.
Inmiddels is uit berekeningen bekend dat deze UFO’s een snelheid kunnen bereiken van
17.000 km per uur. Daarnaast zijn er geen sporen van uitlaatgassen te ontdekken. Op internet
zijn via de zoekfunctie “ Nimitz Incident “ diverse video opnamen te vinden.
Door grotonderzoekers zijn in diverse grotten tekeningen aangetroffen van figuren met helmen
en op antenne lijkende uitsteeksels daarop.

Al sinds de jaren 40 van de vorige eeuw wordt er gespeculeerd dat de Amerikaanse Overheid
informatie achterhoudt. Tevens is er een grootschalig onderzoek geweest genaamd Project
Bluebook. Maar de meeste verhalen werden ontmaskerd, nepnieuws! Echter sommige
waarnemingen kon men niet verklaren.

Opname van een ufo door het Pentagon foto AD.NL

Maar de vraag is nu, is er sprake van nepnieuws?
Onlangs werd aan de praattafel van Op1 op NPO1 gewezen op de verwachting dat het
Pentagon in juni meer bekend gaat maken over wat de Amerikaanse Overheid weet over
UFO's.
Inmiddels zijn er berichten bekend van vreemde onbekende waarnemingen gedaan door het
wagentje dat op de planeet Mars rondrijdt en van het eerste helikoptertje. Op internet te
googelen via zoekfunctie “ perseverance “.
Er komt langzaam maar zeker steeds meer informatie naar buiten. Vaak wordt de vraag gesteld
is er een kans op het bestaan van intelligent leven buiten onze aardse wereld?
Indien u over deze kans meer wilt weten sluit u aan bij de WSH.
Interesse gewekt ? mijn advies, houdt het nieuws deze maand goed in de gaten.
René Esser
Voorzitter WSH ( De WSH is een werkgroep van de Heemkundekring Onsenoort)

