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Onder een goed gesternte

Foto’s: Anja van Weeszenberg

Bezoekers aan de Volkssterrenwacht Mercurius kijken door de Carl Zeiss telescoop.

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen van 15 tot 17 maart
hanteerde Sterrenwacht Mercurius extra uitgebreide openingstijden. Ook waren er extra vrijwilligers aanwezig om
de bezoekers rond te leiden en
uitleg te geven.
In de expositieruimte staat de meteorietencollectie uitgestald, en op
interactieve panelen en in vitrines
wordt informatie gegeven over allerlei onderwerpen met betrekking
tot sterrenkunde, ruimtevaart en
het weer. De meeste opstellingen
in de expositieruimte zijn door de
medewerkers van de sterrenwacht
zelf ontworpen en gebouwd.

Hoogtepunt
In de bioscoop draait een film over
de werkzaamheden aan boord van
een space shuttle en de training van
de astronauten voor hun specifieke
taken tijdens hun ruimtereis. Maar

het hoogtepunt is natuurlijk de
observatiekoepel met de 150mm
Carl Zeiss telescoop, een uit 1920
daterende lenzenkijker, die aan de
sterrenwacht geschonken is door
de zeevaartschool in Rotterdam.

Orion
Ondanks de slechte weersvoorspelling stond de observatiekoepel
regelmatig vol belangstellenden,
en op zaterdagavond hadden de
bezoekers geluk. Even na half negen werd het steeds helderder, en
korte tijd was er zelfs bijna geen
bewolking. Op het dunne sikkeltje van de maan waren de kraters
prachtig te zien, en ook Jupiter
en zijn manen waren goed waarneembaar. Tijdens de helderste
periode kon je zelfs de gasnevel
in het sterrenbeeld Orion zien.
Technologie
Verrassend was de technologie
die door sommige medewerkers

werd gebruikt. Bezoekers die op
hun beurt wachtten om door de
telescoop te kijken, kregen uitleg
over de sterrenhemel met behulp
van de Star Walk app op een tablet, die de sterren weergeeft die
je bij volmaakt helder weer zou
kunnen zien op dat deel van de
hemel waarop de tablet gericht
wordt.

André Kuipers
Maar er was nog meer te genieten. Sterrenwacht Mercurius heeft
een Nederlandse primeur met de
expositie van tien spectaculaire
foto’s die door André Kuipers
zijn gemaakt vanuit het International Space Station. Deze tentoonstelling is gemaakt door het
Platform Lichthinder, een vereniging die strijdt tegen nachtelijke
lichtvervuiling. De foto’s zullen
tot begin mei te bewonderen zijn
in de expositieruimte van de sterrenwacht.
AW

Toegang: Volwassenen: € 3,25,
donateurs en kinderen van 4 t/m
12 jaar: € 2,25
Op de eerste vrijdagavond van de

maand is er van 20:30 tot 23:00
uur een lezing. De sterrenwacht
is open vanaf 20:00 uur, toegang
€ 6,50 per persoon.

Mag ik deze dans
van U?
Op maandag 25 maart vierde
mevrouw van der Schalie in
Woon- en Zorgcentrum De
Merwelanden haar honderd-

ste verjaardag. Toen burgemeester Brok haar kwam feliciteren, vroeg de kwieke dame
hem spontaan ten dans.

Sterrenwacht Mercurius, Baanhoekweg 75 3313 LP Dordrecht
Openingstijden: Woensdag t/m
vrijdag: 09:00 - 17:00u; Zaterdag
13:00 - 22:00u; Zondag 13:00 18:00u
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