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Ook de tweede poging van op-

positiepartij Gemeentebelangen

Onverminderde interesse in astronomie

om alsnog het college van b en
w te laten overleggen met bour¡/ers over de a¿nbouw van het
stadskantoor, is mislukt. De coalitie bleef dinsdagavond la¿t in
de gemeenteraad tijdens een interpellatie achter wethouder
Schellings (D66) sta¿n. Die
maakte al eerder tijdens een
ra¿dsdebat duidelijk niet met de
projectonhvikkela¿rs te willen

RIJSW¡JK. Na 40 ¡aar
Sterrenwacht Rijswijk is
de interesse voor astronom¡e en alles wat met
sterrenkunde te maken
heeft, nog steeds onverminderd groot. Op open
dagen komen soms wel
2OO belangstellenden af.
'Er kunnen zo 40jaar bii'.

overleggen. Raadslid Rozenberg
(GB) bekritiseert deze opstelling, omdat de gemeente dit ja¿r
bij acht andere bouwprojecten

wél volop met marktpartijen
heeft overlegd. Schellings stelde
echter dat de aanbouw'een rela-

tief eenvoudig bouwproces is
waarvoor de gemeente zelf de
kennis in huis heeft'. Na een
schorsing lcwam de oppositiepartij met een motie van afkeuring tegen de D66-wethouder.
Deze kreeg echter alleen steun

van GB. Schellings oogstte bij de
coalitie vervolgens complimenten voor zijn aanpak.

RIJSWIJK

Vrijwilligers
krijgen speldje

HANS VERHAGËN
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De geschiedenis van de Sterrenwacht Rijswijk begint aan het eind
van de jaren '60. ,,Het was de tijd
van maâtschappelijke veranderingen, 'peace and love', hoop op een
betere toekomst en de bemande
Apollevluchtennaarde maanl' zegþ
wijwiliger Manuel Roos (43). ,,Het
initiatief tot de oprichting werd genomen door een aantal enthousiaste

Rijswijkers met medewerking van
de woningbouwvereniging fubeidersbelang, hettegenwoordige Rijs-

wijkWonen."
Men koos voor een unieke locatie:
bovenop een door de woningbouw-

Manuel Roos en Wim Groen op het daKerras en bij de koepel van de sterrenwacht.

den maandag in het zonnetje
gezet tijdens een feestelijke receptie in de Rijswijkse Schouwburg. Dan wordt sok bekend
welke veertien gelukìrigen een

vereniging te bouwen flat aan de

wijwilligersspeld uitgereikt krij-

en grondmist" vertelt Roos. De ka-

Groen zorgt er geregeld voor dat
groepen scholieren of geïnteresseerden van de Volksuniversiteit op speciale avonden in het centrum wegwijs worden gemaakt in de beginselen van sterrenkunde. ,,Het leukste
is natuurlijk als de deelnemers zelf
door een telescoop iets kunnen ontdekken. Bij helder weer is altijd wel
iets te zien."

De Rijswijkse wijwilligers wor-

rand van Rijswijk de Petronella
Voûtestraat.,,¿A.angenomen werd dat

hier (op

meter hoogte) minder
hinder zou zijn van straawerlichting
4,5

gen door René van Hemert

rakteristieke koepel die nog steeds

(WD-wethouder en wa¿rnemend juryvoorzitter) en welke

het dak van.de Jupiterflat siert,
werd indertijd gebouwd bij Werkspoor. In de koepel staat inmiddels

exoep

wijwüigers

de

wijwilli-

gerstrofee heeft verdiend,. De
bijeenkomst begint maandag
om 17.00 uur.

een zeer fraaie computergestuurde
telgscoop. Vrijwiliger Wim Groen

van het blad EquÍnox van de Sterrenwacht Rijswijk, zegt van jongs af
aJ geinteresseerd te zijn in astronomie en ruimteva¿rt. ,,Indertijd deed
ik mezeH een telescoop cadeau.
Toen ben ik èen keer hierheen gegaan. Nou dan merk je dat hier anderen met dezelfde interesse zijn.
Dat schept een ba¡d-"

WASSEI{AAB
Po

(61) legt

hin-''

uit dat tijdens

een

bliksem-

inslag ¡¡¡ee ja¿r terug de oude telescoop zodanigi werd beschaclig{ dat
werd besloten tot de aanschaf van
een nieuwe. ,,Nou j4 niet helema¿l
nieuq ma¿r we zijn er ontzettend

bllj

mee. Met hulp van de woning-

corporatie is er inmiddels een veel
hogere bliksemafleider gekomen."
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Kerstconcert
in Oude Kerk
Het Projektkoor Rijswijk geeft
vrijdag s¿ilnen met blolduitensemble Haags Hout een kerstconcert in de Oude Kerk in
Voorburg. Het brengt een a¿ntal
bijzondere en sfeervolle kerstliederen ten gehore. De uitvoering
begint om 20.00 uur. Kaarten
kosten 10 euro, inclusief een
consumptie. De kaarten zijn te
bestellen via kerstconcert @pro-

LICHTJAREN
In de centrale ruimte cip de 12de
etage van de sterrenwacht, rnet
fraaie foto's van vele miljoenen licht-

jaren verwijderde sterren aan

de

wand, staat een vergadertafel met
stoelen. Via een smalle trap komt de
bezoeker in de koepel, met een
doorsnede van zo'n drie meter. Het
is er deze decemberdagen wij koud

Thema-avond Apollo 15
. Hoewel vanuit de
Sterrenwacht Rijswijk per telescoop geen raket richting maan
of Mars kanworden gevolgd, besta^at voor zulke vluchten bij de
wijwilligers wel grote interesse.
Niet voor niks wordt het 4'ojarig besta¿n op.wijdag 16 december gevierd met een speciale
thema-avond over de AIpllo 15,
de vierdleNASA-missie na¿r de
maan. In 19tn, het oprichtings-jaar van de S'terrenwacht RijsR¡JSWIJK

de 480 leerlingen en hun ouders al
sinds oliitober volopþezig met het
inzamelen van zoveel mogelük geld
voor Het Glazen Huis. Vanaf 18 de'cember
staat het huis in Leiden. De

Zumbadansen
voor Serious

quest-actie van dj's van radiozender
SUNI voor het Rode Kruis, is enorn
aangeslagen op deze basisschool.
Znzeer zelfs, dat De Vos het lijstje
op de website van Serious Request
van sgholen en verenigingen nu met

dakterras worden bereikt. Groen:
,,Hier staan soms wel zo'n 4,0 belangstellenden met andere telescopen en astro-verrekijkers de ruimte
af-te turen. Op dergelijke sterrenkijkdagen komen soms wel 200

7650 euro aanvoert. ,Iosca

Ba-

rendse, een van de moeders op de

school en

ambulancechauffeur
loram met het idee om De Vos in
actie te laten komen," zegt juf Helene Leon van groep 4, en coördina-

zetten. De schooldirectie was meteen ook enthousiast. Daardoor
zaten we al in september plannen te
maken wat we konden gaan doeni'
De ouders besloten bepaalde kennis in te zetten voor het goede doel.
,,Zo waten er workshops, bestemd

voor andere ouders. Erwerd gezumbadanst, geyogaat en Barendse gaf

lijke ond.erzoeken die werden
uitgevoerd. Opgeven voor de
avond (19.30 6t 22.30 uur, à 3
euro):
sterrenwachtrijsr¡vijk@ gmail.com

'J.lu

als ambulancechauffeur een reanimatieles, zegt Leon. ,,Een schoon-

namebedrag volledig

ten

te leveren. Toch
overlaram dat OIe Nielsen, een viijwilliger van de Sterrenwacht Rijswijk. ,,Hij had thuis foto's gemaakt
van een supernov4 een exploderende ster. Een Amerikaans instituut woeg of ze zijn foto's mochten
gebruiken voor hun modellen van
die supernova. Dan zijn wij als wijwilligers allemaal een beetje trots."

beeldmateriaal

RIJSWIJK

workshop. Er waren twee moeders,
werkzaam in tuincentrum De Bosrand in Wassenaaç met een cursus
herfststu\ies maken. Doordat zij bij
het tuincentrum een dag extra gingen ryerken, kregen ze het materiaal
zonder kosten mee en kon het deel-

Ba¡endse leuk om ons hiervoor in te

I

nis met de technglogie r¡an de
Apollo-ruimt eschepn, de bemanning en de wetenschappe.

Het komt volgens Roos slechts
zelden voor dat amateurs door professionals worden benaderd om

basisschool De

torvan de schoolactie: ,,Nu Het Glazen Huis in Leiden komt, leek het

dens de avond ma¿kt menken-

mensen af."

heidsspecialiste verzorgde

jaarlijks terugkerende Serious Re-

was ook ùe maanmissie

van de Apollo 15, volgens de
NASA één van de sueces\¡olste
bemande ruimtemissies ooit. Tij-

hoort gieren. De koepel kan met een
simpele beweging deels worden
opengeklapt en worden gedraaid,
zodat de telescoop in de gewenste
richting komt te staan. Vanuit de
vergademrimte kan met een andere
smalle trap ook het goed beveiligde

Request op
Vos. roloorvos

wij\

binnen, terwijl je de wind buiten

Geldactie De Vos v00r llel Glazen Huis
VOOBSGHOTEN . Op openbare basisschool De Vos in Voorschoten zijn

jektkoorrijswijk.nl.

Beide wijwilligers zijn at zoh vijftien jaar betroliiken bij de stichting.
Manuel Roos, die hoofdredasteur is

ForD JAC?UES zoFGrvAN

een

goede

komen a¿n de actie."
Ook de kinderen loryamen in actie,

met een zumbama¡athon. ,,Een 8jarig jongetje ha¿lde 170 euro op,
terwijl enkele kleuters ieder ruim
100 euro incasseerden. Ookkomt er
nog geld binnen met het zingen van
kerstliederen op de Voorschotense
ma¡li¡t en via een kerstmarkt op de
twee locaties van onze school."

terug naaf

I

0ude sladhuis'
,,We

moeten nu als gemeente serieus

kijken of we terug kunnen naar het
oude st¿dhuis." PvdA-leider Wonne
Hagenaars poneert die stelling, nu

bouwer AM bekendmaakte dat het
plan voor 218 luxe appartementen
op de stadhuislocatie vanwege de
slechte marli¡t deflnitief niet doorgaat. Net als de Historische VereniSing'Rijswijk al in 2010 bepleitte,
vindt Hagenaars het nu tijd dat er
grondige berekeningen worden gemaåld om te kijken of de verhuizing
(2002) naar het gehuurde kantoor
aan het Bogaardplein kan worden
teruggedraaid. ,,Daat moet fors wor-

den verbouwd, qraar dat gebouw

heeft natuurlijk wel echte allure."
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