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Ruud is veertien jaar redacteur van het Bulletin geweest.
Hij heeft het altijd zorgvuldig samengesteld. Het blad werd steeds mooier.
Vanaf een zeker moment werden achterin het blad de afbeeldingen in kleur extra toegevoegd.
Helaas heeft Ruud door zijn drukke werkzaamheden er geen tijd meer voor. Daarom i s er gezocht naar een opvolger.
Die is gevonden in ondergetekende die vol passie aan de slag is gegaan.
Hopelijk blijven Ruuds kennis en ervaring beschikbaar voor het bulletin om qua inhoud voldoende kwaliteit te kunnen waarborgen.
Contact met de leden om respons te vragen op de nieuwe artikelen voor het bulletin heeft mijn voorkeur om samen tot een zo
mooi mogelijk resultaat te komen.
Een voorstel van mijn kant voor een nieuwe lay-out is door het bestuur en diverse leden al goed ontvangen. Reacties op de
inhoud en deze verschijningsvorm blijven altijd welkom. En natuurlijk ook nieuwe artikelen, bijdragen en informatie voor volgende bulletins.
Ruud Bedankt,
Vol kert
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Het heeft er om gespannen of de excursie dit jaar wel door zou gaan.
In juni ging het niet door vanwege de hoge kosten en voor de
goedkopere excursie naar Greenwich in september was geen grote
belangstelling. Uiteindelijk heeft een klein select gezelschap van
12 manlvrouw ingetekend. Achteraf bleek na een wel tijdrovende
busreis het zeer de moeite waard om zo'n unieke plaats te bezoeken.
Frans Maes had het met dr. Richard Dunn geregeld dat we welkom
waren in het Observatory in Greenwich. Dit instituut bezit een rijk
antiquariaat aan zakzonnewijzers, waarin Frans zich op voorhand had
verdiept en voor ons de mogelijkheid had gecreeerd om deze
attributen in levende lijve te mogen aanschouwen inclusief een uitleg
van zijn zijde.
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