Planeten kijken met de werkgroep sterrenkunde
op 8 en 9 november 2021.
Deze periode zijn het gunstige omstandigheden om de planeten Jupiter en Saturnus te
waarnemen.
Afgelopen week was Jupiter in het nieuws. De Rode Vlek is veel dieper dan eerder werd
verondersteld.
De Rode Vlek is een enorme orkaan / tornado die al sinds 1600 op de planeet wordt gezien.
Hoe groot is deze rode vlek ? Om dat te begrijpen begint dit besef bij de dichts bij zijnde Ster de
ZON.
Vaak weet men niet dat de ZON de dichtst bij zijnde Ster bij de Aarde is.
Hoe groot is de ZON? Sterren zijn veel groter dan planeten. Onze planeet de Aarde past
ongeveer 1 miljoen en 200.000 keer in de ZON, dus 1.200.000 aardbollen passen er in de
ZON.
Om de ZON draaien de planeten. De Aarde is een van de kleinere planeten. En Jupiter en
Saturnus behoren tot de grootste planeten in het Zonnestelsel. Hoe groot ? In de planeet
Jupiter past de Aardbol ongeveer 1000 keer en in Saturnus ongeveer 800 keer. Nu terug naar
de grote Rode vlek op Jupiter, in deze vlek past de Aardbol ruim 2 x.
De komende week zijn er twee momenten waarop u zelf een waarnemingsavond kunt bijwonen
om de beide planeten te zien door een telescoop.
Op de maandelijkse bijeenkomst, tweede maandag van de maand, van de Werkgroep
Sterrenkunde Heusden in de Heemkunde unit bij Abdijhof Marienkroon te Nieuwkuijk. En in
samenwerking met de Seniorenschool wordt er een bezoek
gebracht aan de Sterrenwacht Halley op 9 november.
In de middag wordt er door de WSH een speciale middag
georganiseerd in de HKK unit bij Marienkroon, om uitleg te
geven over sterren, planeten, kometen, sterrenstelsels en
zwarte gaten. Op de vraag of er meer intelligent leven
leven is te ontdekken in het heelal wordt ook ingegaan.
Voor de bijeenkomst op 8 november a.s. aanvang 19.30
uur a.s. in de Heemkunde unit bij Abdijhof Marienkroon te
Nieuwkuijk bent u van Harte Welkom, aanmelding is niet
nodig. Voor meer info kijk op de website wsh-heusden.nl
Voor de presentatie in de middag wel of niet gecombineerd
met een bezoek in de avond aan de Sterrenwacht Halley,
op 9 november a.s. kunt u zich voor 5 november
aanmelden bij R. Esser via rwesser@ziggo.nl. Hierbij
geldt helaas Vol is Vol.
Namens de WSH is een werkgroep van de
Heemkundekring Onsenoort
René Esser Voorzitter WSH
De nieuwe aanwinst, een mooie telescoop. Foto: Rinus van Malsen>

