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Op bezoek in het heelal 
 

Wederom waren we met het bestuur van de Hubervereniging te gast op een 

bijzondere lokatie. Eind juli 2012 werden we ontvangen door Urijan Poerink 

op de Sterrenwacht Halley in Vinkel. 

 

JANINE OTTO 

 

In het auditorium was er een leuke 

fotopresentatie van de Huberdag 2012 

te Dronrijp op Schatzenburg. 

 

Na de vergadering nam Urijan ons 

mee op een tocht door het heelal op 

zoek naar de planetoïde Poerink en  

andere planeten. We voelden ons bijna 

te gast bij André Kuipers en we reisden 

door de kosmos, hetgeen een gewel-

dige ervaring was. De indrukwekkende 

3D-presentatie maakte het bijna tot 

werkelijkheid, manen en sterren komen 

op je af. 

Terug met twee benen op de grond 

konden we napraten over onze erva-

ring, bij een gezellige lunch in de lokale   

uitspanning. 

Sterrenwacht Halley 

bevindt zich in het 

buitengebied van de 

gemeente Bernheze in 

Noord-Brabant. Het is 

een markant gebouw 

dat op afstand de in-

druk geeft een moskee 

te zijn. De sterren-

wacht is gebouwd  

tussen 1987 en 1989 

door en voor leden van 

de vereniging en is 

genoemd naar de Ko-

meet van Halley die in 1985 en 1986 

aan de hemel stond  

Het waren drie Heeschenaren die in de 

zomer van 1984 het initiatief namen 

een sterrenwacht op te richten. 

Het bouwplan werd gemaakt door ar-

chitect Anton Valks en het perceel 

werd voor f 1,-- ge-kocht van de ge-

meente.  

De vereniging ‘Sterrenwacht Halley’, 

opgericht in 1984, had in april 1987 

voldoende geld ingezameld en kon met 

de bouw worden begonnen. In twee 

jaar tijd  

 

werd de sterrenwacht gebouwd door 

vrijwilligers.  

In het auditorium was er een leuke 

fotopresentatie van de Huberdag 2012       
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te Dronrijp op Schatzenburg. 

Na de vergadering nam Urijan ons 

mee op een tocht door het heelal op 

zoek naar de planetoïde Poerink en 

andere planeten. We voelden ons bijna 

te gast bij André Kuipers en we reisden 

door de kosmos, hetgeen een gewel-

dige ervaring was. De indrukwekkende 

3D-presentatie maakte het bijna tot 

werkelijkheid, manen en sterren komen 

op je af. 

Terug met twee benen op de grond 

konden we napraten over onze erva-

ring, bij een gezellige lunch in de lokale   

uitspanning. 

Sterrenwacht Halley bevindt zich in het 

buitengebied van de gemeente Bern-

heze in Noord-Brabant. Het is een 

markant gebouw dat op afstand de        

 

indruk geeft een moskee te zijn. De 

sterrenwacht is gebouwd  tussen 1987 

en 1989 door en voor leden van de 

vereniging en is genoemd naar de 

Komeet van Halley die in 1985 en 

1986 aan de hemel stond  

Het waren drie Heeschenaren die in de 

zomer van 1984 het initiatief namen 

een sterrenwacht op te richten. 

Het bouwplan werd gemaakt door ar-

chitect Anton Valks en het perceel 

werd voor f 1,-- gekocht van de ge-

meente.  

De vereniging ‘Sterrenwacht Halley’, 

opgericht in 1984, had in april 1987 

voldoende geld ingezameld en kon met 

de bouw worden begonnen. In twee 

jaar tijd werd de sterrenwacht gebouwd 

door vrijwilligers. 

 


