
Sterrenwacht Hellendoorn

Sterrenwacht Hellendoorn

Ontmoet, Beleef en Geniet 
Sterrenwacht Hellendoorn

Wij bieden

A) Moderne Sterrenwacht
De sterrenwacht biedt zogezegd een compleet 
“state of the art” instrumentarium waar elke 
amateurastronoom van droomt. Er is maximale 
ruimte voor eigen initiatieven en specialistische 
invulling van de hobby. Iedereen wordt geholpen 
om zijn of haar hobby, verder te ontwikkelen.

De sterrenwacht is een stimulerend platform 
om kennis over astronomie te bevorderen. 
Je ontmoet andere vrijwilligers en heel veel 
bezoekend publiek.

Kortom: je verkeert letterlijk en figuurlijk 
in een boeiende omgeving bij de Sterrenwacht 
Hellendoorn.

B) Gezellige club
De sterrenwacht Hellendoorn wil astronomie 
populariseren. Dat betekent dat astronomie 
gewoon wordt benaderd als een leerzame hobby 
waaraan je duurzaam plezier kunt beleven.

De stichting is laagdrempelig georganiseerd.
Sterrengidsen zijn enthousiaste vrijwilligers
die het publiek ontvangen en collega’s helpen. 
De sterrenwacht is bewust een club waar het 
ook in sociaal opzicht goed toeven is. 
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Wij vragen
  
Help ons als Vrijwilliger en/of wordt donateur
Vooropleiding is beslist niet nodig, alleen belangstelling en enthousiasme. 
Workshops en collega’s helpen je met kennis en vaardigheid. 
Vraag gerust en geheel vrijblijvend informatie. 

Doe mee en wordt ook Sterrengids! 
Ontdek zelf en verwonder je over het onmetelijke Heelal 
dat de amateurastronoom tot zijn of haar beschikking heeft. 

Vraag vrijblijvend inlichtingen via www.sterrenwachthellendoorn.nl 
meer informatie via www.sterrenwachthellendoorn.nl 

  Nationaal Park:  De Sallandse Heuvelrug



Een sterrenwacht van vrijwilligers en voor publiek. 
Een non profit organisatie met een educatieve 
doelstelling, zonder enig commercieel belang. 
De sterrenwacht is bewust een plek voor iedereen 
die belangstelling heeft voor de sterrenhemel. 

Activiteiten voor publiek en vrijwilligers
•	 Waarnemen	door	Telescopen	in	de	koepel	en		
 vanaf de Sky-Walk.

•	 Modern	planetarium:	
 spectaculaire ruimtelijke voorstellingen.

•	 Cursussen	op	amateurniveau	voor	iedereen		
 met belangstelling in astronomie.

•	 Ontwikkeling	door	lezen	van	vakbladen,	
 bezoeken van symposia, astronomische thema 
 bijeenkomsten of projecten.

•	 Workshops	om	Sterrengidsen	vaardig	
 te maken met instrumenten.

Publieksopenstelling 
met een educatief en onderhoudend karakter.

Custommade	Arrangementen
Groepsarrangementen voor een unieke ervaring. 
Op maat gemaakt voor: scholen, bedrijfsleven, 
verenigingen en families. 

Speciale arrangementen 
met	IVN	–	CNME	en	SBB	
Informeer er naar op de sterrenwacht 
of via onze website. 

 

www.sterrenwachthellendoorn.nl 

Publiekssterrenwacht Hellendoorn
Specifieke activiteiten
•	 Astrofotografie van maan, de planeten en 
 zelfs van galaxies en nevels.

•	 Waarnemen	en	fotograferen	van	de	zon.

•	 Extreme	objecten,	zoals	Kometen	volgen en  
 fotograferen.

•	 Radiografische peilen en hoorbaar van 
 Meteoren.

•	 Landelijke	Sterrenkijkdagen.

•	 Publieksavonden bij meteoren, zogenaamde
 “vallende sterren”.

•	 Nacht van de Nacht 
	 samen	met	partners	IVN	–	CNME	–	SBB	

•	 Gratis advies geven bij aanschaf van 
 instrumenten als telescopen, camera’s voor  
 astrofotografie, nachtverrekijkers en meer...

  De sterrenwacht 
                  heeft de

modernste 
astronomische

  instrumenten...


