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_____________________________________________________  mei 2022 ____ 

 

Beste Stedenbanders – Toruńgangers, 

Op 27 mei a.s. organiseert de Stedenband een dag die in het teken staat van de beroemde 
sterrenkundige Nicolaas Copernicus. Hierbij worden leerlingen van Leidse basisscholen 

uitgenodigd voor een presentatie en bezoek aan de Oude Sterrewacht in Leiden.  

Voor volwassenen is er voor deze dag een avondprogramma. 

Altijd al gewild om Sterren van dichtbij te zien en meer te horen over Sterren?  
Op vrijdag 27 mei aanstaande heb je die mogelijkheid. In het Logegebouw, Steenschuur 6 in 
Leiden, staat die dag in het teken van één van de beroemdste sterrenkundige: Copernicus. 

Vanaf 10 uur staat de deur van dit gebouw voor jou open. Om 10:30 uur vertellen studenten 
van de Jongeren Werkgroep Sterrenkunde over allerlei ontwikkelingen in het heelal zoals 

over het “zwarte gat”. Aansluitend kan je meedoen aan een praktische opdracht. Na een 
drankje en een broodje lopen we naar de Leidse Sterrewacht en onder leiding van de 
studenten mag deze bezocht worden en het heelal afgespeurd naar sterren.  

Uiterlijk 14.30 uur is dit afgelopen. Leiden is dit jaar uitgeroepen tot City of Science, tot stad 

van de wetenschap en daarbij willen we ook de jeugd betrekken. 

Programma: 

10.00              Logegebouw open 

10.30              Introductie filmpje van Stedenband Leiden-Toruń over Toruń en Copernicus  

10.40 - 11.00  Presentatie over de Sterrenkundige Nicolaas Copernicus, gegeven door 

                      jongeren van Jongeren Werk Groep voor Sterrenkunde (JWG) 

11.00 - 12.00  Praktische opdracht voor deelnemers 

12.00 - 12.30  Lunch, daarna vertrek naar Leidse Sterrenwacht 

13.00 - 13.30  Uitleg functie Sterrewacht door jongeren JWG 

13.30 - 14.30  Rondleiding door Sterrewacht en uitleg werking Telescopen 

14.30              Einde 

 
Deelname is gratis. Leerlingen kunnen zich aanmelden met of zonder hun ouder en/of 

leraar. Dit kan via mail naar: info@leiden-torun.eu 
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Uitnodiging Copernicus dag voor volwassenen 

Dit jaar is Leiden City of Science en daarbij is vrijdag 27 mei uitgeroepen tot Copernicus 
dag. Copernicus is een wetenschapper afkomstig uit Toruń in het huidige Polen en 
vormgever van de moderne Sterrenkunde. Het Leids Astronomisch Dispuut Fredrik Kaiser is 

betrokken bij de Oude Sterrewacht in Leiden. Eén van de leden van dit dispuut geeft een 

presentatie over ontwikkelingen in de Sterrenkunde. 

Programma: 
 

19.30              Logegebouw open 

20.00              Introductie filmpje van Stedenband leiden-Toruń over Toruń en Copernicus 

20.10 - 21.30  Jongeren van Werk Groep Sterrenkunde (JWG) geven een presentatie over 

                      leven en werk van Sterrenkundige Nicolaas Copernicus. 

22.00 uur        Einde 

De presentatie staat voor alle geïnteresseerden open en deelname is gratis. Plaats is het 

Logegebouw, Steenschuur 6 in Leiden en de dag is vrijdag 27 mei a.s.  

Aanmelden vooraf is niet nodig, deelname is gratis. 

Graag zien we u op vrijdag 27 mei. 

Namens Werkgroep Stedenband Leiden-Toruń 

Frans Cornelisse 

 
Contact- en Ontmoetingsavond 

 
Op zaterdag 18 juni a.s. vindt de Esctec-dag plaats, hierbij bezoeken we het Noordwijk 

Internationaal Space Centrum, met uitleg over het Copernicus kunstmanenproject. 
’s Avonds is er een programma in de Loge met presentaties en een barbecue. 
Dit geeft ons de mogelijkheid om de Contact- en Ontmoetingavond te houden die vorig jaar 

niet door kon gaan. Binnenkort hoort u hier meer over en volgt nog een uitnodiging. 
 

 

     
 Nicolaas Copernicus (1473-1543)      Het heliocentrisch zonnestelsel 

 

 


