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Werkkringbrief 1e trimester 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Volkssterrenwacht Urania, 27 september 2014 

Beste Oberoniaan(se), 

 

Nieuw schooljaar, nieuwe werkkringen! Na onze welverdiende grote vakantie, zijn er gedurende 

de volgende weken werkkringen te volgen! Dit trimester kan je 3 interessante werkkringen volgen:  

 

 

Back to Basics 
Jona Gladines 

 

In lang vervlogen tijden, toen zaken als Google, Facebook en het Internet nog niet bestonden, 

maakten de Oberonianen reeds vele publicaties over de interessante dingen der astronomie. 

Hiertoe behoort een van de meest vooraanstaande gidsen over de basis van de astronomie: De 

Jeugdcursus (het boekske). De laatste publicatie van dit zaligmakende geschrift stamt uit 2004. 

Tijd dus voor een opfrissing voor zowel het boek als voor jullie. Samen tillen we de inhoud van 

de Jeugdcursus naar een hoger niveau en into het huidige decennium. 

 

Verstoppertje in het universum 
Lennart Bulteel 

 

Slechts 4 procent van het universum kan (in)direct waargenomen worden. In de voorbije 

decennia zijn zwarte gaten en neutronensterren al ontmaskerd. De andere 96 procent weet zich 

echter nog vakkundig te verstoppen. Hoe komt men aan die percentages? En waaruit bestaat die 

96 procent eigenlijk? Hoe past dit alles in de huidige visie van de kosmos? In deze werkkring 

proberen we die prangende vragen op te lossen. Een poging om het (voorlopig) onverklaarbare 

toch uit te leggen. 

 

Big Brother is watching you 
Lars Jacobs 

 

De onzekerheid van de maatschappij drukt zich uit in een straatbeeld met oneindig veel camera’s 

en blauw op het straat. Deze hulpmiddelen houden goed stand voor de veiligheid op de grond, 

maar alles wat daarboven gebeurt wordt niet in de gaten gehouden. Daarom start Oberon in 

samenwerking met andere Urania security organen een waarnemingsplatform dat de gevaren van 

de hemel zal filmen! De komende maanden zullen we ons dus druk bezighouden met het 

bestellen en testen van nieuwe materialen. 
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Op de volgende dagen verwachten we je op de werkkringen: 

 

04/10 – 11/10 – 18/10 – 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 

 

 

Astronomische groeten, 

Het Oberonteam 


