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STERRENKUNDIGE KRING MINNAERT, Utrecht 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2022 
 

De lezingen en de impact van de corona maatregelen. 
Totaal zijn er in 2022 acht bijeenkomsten gehouden: 7 lezingen en twee excursies. Ten 
gevolge van de corona maatregelen is er in januari geen gezamenlijke lezing met het 
Natuurkundig Gezelschap geweest, is “onze” januari lezing alleen online gehouden en de 
februari lezing op het Terreplein én online. De overige lezingen vonden als vanouds weer 
plaats in de collegezaal. 
 
Het streamen van de lezingen hebben we volgehouden ook na het einde van de corona 
restricties. Enerzijds was er bij een groep leden behoefte om niet te hoeven reizen en 
anderzijds was, onder andere door toestroom van nieuwe leden, de collegezaal vaak 
volgeboekt; met de Datumprikker konden de leden een plaats reserveren. 
 
Ook de jaarvergadering is weer als vanouds in de collegezaal gehouden, aansluitend aan 
de lezing in maart. 
 
Gemiddeld waren er 34 aanwezigen bij de lezingen. 
 

Datum 
Spreker 
Onderwerp 

Locatie 
Opkomst 

Opmerkingen 
leden gasten totaal 

25-01-22 
Richard Bintanja 
Over ijstijden en het klimaat van nog 
langer geleden 

Online (37)  37 (online deelnemers) 

15-02-22 
Mark Bentum 
OLFAR – de nieuwe radiotelescoop in 
de ruimte 

Terreplein 
17 

(15) 
 32  

29-03-22 

Rob Walrecht 
Ontstaan en evolutie van het 
zonnestelsel 
Jaarvergadering (ALV) 

Collegezaal 

18 
(16) 
14 
(8) 

 
34 

 
 

 

19-04-22 
Robert Wielinga 
De Hemel in Kaart 

Collegezaal 
17 
(9) 

 26  

11-06-22 
Excursie Museum Klok en Peel en 
Sterrenwacht Jan Paalman 

Asten 18 3 21  

27-09-22 
Margot Brouwer 
Donkere materie: 'echt spul' of 
onbegrepen zwaartekracht? 

Koningsberger-
gebouw 

  115  

28-10-22 
Arnoud Schaap 
Rondleiding Mars Hubs 

Tolsteeg-
plantsoen 

    

01-11-22 
Harry Geurts 
Wolkenluchten 

Collegezaal 
24 

(10) 
6 40  

29-11-22 
Walter van Rensbergen 
Copernicus 

Collegezaal 
19 

(11) 
3 

(3) 
36  

 Gemiddeld bij lezingen (excl 27-09)  
19 

(16) 
2 34  
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Excursies 
De jaarlijkse excursie is ook weer opgepakt. Dit jaar met een bezoek aan het Museum 
Klok en Peel en de sterrenwacht Jan Paalman, beide in het Brabantse Asten. 
 
Een ad hoc excursie is gehouden naar de Mars Hubs in het Utrechtse Tolsteegplantsoen. 
In een initiatief van Recycle Valley in het kader van Utrecht 900 is een soort Marsbasis 
gebouwd, waar bezoekers een indruk konden krijgen hoe het leven voor mensen op Mars 
er uit zou kunnen zien. 
 
Waarnemingen 
In de Nacht van de Nacht hebben leden van Kring Minnaert bezoekers naar de hemel 
laten kijken. Dit gebeurde niet alleen traditioneel op het Fort bij Vechten, maar voor het 
eerst ook bij het Beauforthuis in Austerlitz. 
 
Het ledental van Kring Minnaert 
Op 1 januari 2022 was het ledental 105.  
Op 31 december 2022 waren er 118 geregistreerde leden.  
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in 2022 op de volgende data vergaderd: 18 januari, 8 maart, 17 mei, 
5 juli, 13 september en 22 november. 
  
Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit: 
 
Voorzitter:  R.P. (Robert) Wielinga 
Secretaris:   F.G. (Frans) Cornelis 
Penningmeester: M.B. (Marjolein) Zwiep 
Algemeen bestuurslid S.M. (Stan) Spoor 
 
F.G. Cornelis 
Secretaris Sterrenkundige Kring Minnaert 
 


