
De schatten van Vlieg     
op Volkssterrenwacht MIRA

Kom op MIRA zoeken naar de Schat van Vlieg 
die bij ons verstopt zit. 

In eenzelfde moeite speur je ook naar een 
hoofdingrediënt van het heelal en kan je 
onder andere ervaren wat een vallende ster 
meemaakt gedurende de helse tocht door de 
aardse atmosfeer. 

Niet voor gevoelige handjes...

Volkssterrenwacht MIRA vzw
Abdijstraat 22 - 1850 Grimbergen / Tel. 02/269.12.80
www.mira.be        info@mira.be

twitter.com/VSWMira
www.facebook.com/VolkssterrenwachtMira
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Op de volgende pagina’s vind je

 waarbij je woorden moet zoeken aan de hand
van onderwerpen die aan bod komen in de tentoonstelling van MIRA.

 in blauwe kadertjes waarbij je zelf dingen kan 
uitproberen.  
 

De gele vakjes geven duidelijk aan op welke verdieping je aan de slag 
moet voor de verschillende opdrachten en voorts leidt de tekst je naar 
de plekken waar je de zoek- en voelopdrachten vindt. 

Bij de woordopgaven krijg je telkens één of meerdere letters cadeau, 
de rest van het gezochte woord moet je zelf invullen. 
Per woordopgave is er telkens ook een rood vakje, daarin staat één 
letter die je nodig hebt voor de eindpuzzel op weg naar de schatkist 
van Vlieg.

                                          Zo, nu zou alles duidelijk moeten zijn!

                                          Starten maar…

•  9 zoekopdrachten

• 6 voelopdrachten
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Gelijkvloers

U T

1. In de inkomhal zie je een experiment met een bol aan een draad. Je kan bij de kleinere opstelling met 
Brilsmurf die bol voorzichtig doen heen en weer slingeren. Let wel op dat je Brilsmurf hierbij niet molesteert.
Met deze proef kunnen we bewijzen dat de Aarde rond zijn as draait. Wat is de achternaam van de Franse 

deingenieur die dit experiment in de 19  eeuw bedacht?

Eerste verdieping

3. De naam ‘Mira’ verwijst naar een ster in het sterrenbeeld Cetus (= de Walvis of het 
Zeemonster). Om die verwondering te kunnen delen met onze bezoekers gebruiken wij een 
kijkinstrument dat als een soort super-oog dienst doet. Welk instrument bedoelen we?

L P

T G

2. Vooraan in de zaal hangt een grote sterrenkaart. Met behulp van het bedieningspaneel met knopjes dat vóór de kaart 
staat kan je zelf sterrenbeelden doen oplichten. Bovenaan dat paneel bevinden zich sterrenkaartjes met onder andere het 
sterrenbeeld Orion. Wat is de naam van de rode ster links bovenaan in Orion?
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Naast de geigerteller die ioniserende straling meet en waaruit je kleine tikjes hoort komen staat een . Binnenkijken 
mag niet, maar steek gerust je hand met de handpalm naar boven via de smalle opening aan de voorkant naar binnen. Doe dat 
rustig en ga met je hand zachtjes naar boven tot je iets kan voelen. 
Van rechts naar links voel je eerst een houten stang die een zacht golvende beweging maakt, in het midden voel je dat de 
houten stang overgaat in een zaagtandpatroon en helemaal links voel je onscherpe prikkers.

Zo gaat het ook met licht: je hebt licht met een heel lange golflengte (zoals radiogolven) en je hebt licht met een heel korte 
golflengte (zoals röntgenstraling). In onze voeldoos voelt het licht rechts als een golf en links als een deeltje. En dat is precies 
wat natuurkundigen hebben ontdekt: licht kan zich én als een golf én als een deeltje gedragen.

voeldoos

 

Elke keer als je een vallende ster ziet mag je een wens doen, dat klopt, maar er is natuurlijk geen verband tussen een klein stofje 
uit de ruimte dat in de aardatmosfeer opbrandt en jouw wens die uitkomt…
Mocht jij eens willen voelen wat zo’n stofje meemaakt als het de dampkring van de Aarde induikt, kan je dat hier zelf ervaren: 
maak  gebruik van het  dat zich links naast het infopaneel over radiosterrenkunde bevindt. 
Sla je hand rondom het touw en glijd nu zachtjes met je hand langs het touw naar beneden. Vervolgens glijd je een beetje 
sneller naar boven en weer naar beneden. Steeds opnieuw en steeds sneller. Tot je hersenen zeggen dat het verstandiger is het 
touw los te laten, je bent immers je handpalm aan het verbranden!

Indien je met je hand even snel wil gaan als  de meteoren, moet je proberen een snelheid van meer dan 
100.000 km per uur te halen. Tegen dat je zover bent, is wel je hand al helemaal in brand gevlogen…

voeltouw

4. Via een computerscherm dat verbonden is met een antenne op het waarnemingsterras kan je vallende sterren tellen. 
Je ziet op het scherm een horizontale lijn, dat is de opgevangen radiogolf. De verticale streepjes zijn meteoren, een 
geleerder woord voor vallende sterren. Op deze manier worden die op elk moment van de dag zichtbaar, ook overdag en 
als het bewolkt weer is. 
Er is dus meer licht dan alleen maar het zichtbare licht, op de afbeelding naast het computerscherm zie je welke soorten 
licht er allemaal zijn. Je vindt er ook de afkortingen UV en IR. Voor wat staat IR?

R O
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De  is een uitermate geschikt experiment om de wet van actie en reactie zelf te kunnen voelen.
Ga voor de opstelling staan en houd je hand achter de stil hangende bol links. Til met je andere hand de bol rechts 
twintig cm verder naar rechts en laat hem zachtjes vallen tegen de stil hangende bollen. Elk van de vier stil 
hangende bollen ontvangt een duwbeweging (een impuls) van hun rechter buur zodat er een kettingreactie 
ontstaat. Uiteindelijk komt de impuls tot aan jouw hand. 
Herhaal nu dit experiment met twee of drie bollen die je samen naar rechts optilt en vervolgens laat vallen. Voel 
het verschil.

Eigenlijk ben je nu aan het experimenteren met de drie bewegingswetten van Isaac Newton die hij in 1687 in een 
boek publiceerde en waarmee hij de basis legde voor de moderne wetenschap.

Wieg van Newton

5. Met de weegschaal die je hier ziet kan je experimenteren met massa en gewicht. 
Je kan op de weegschaal aflezen wat je gewicht is op Aarde en zou zijn op de Maan, 
op Jupiter en op de Zon mocht het mogelijk zijn om daar dezelfde proef uit te 
voeren. Conclusie? Je hebt elke keer een ander gewicht, afhankelijk van de plek 
waar je je weegt.
Je massa daarentegen blijft altijd dezelfde. En massa meten we in kilogram. 

Wat is in feite de eenheid waarin we je gewicht zouden moeten uitdrukken?

Via een gang loop je voorbij 13,7 miljard jaar geschiedenis van het heelal en kom je terecht in onze toonzaal. 
Links in een glazen kubus zie je een Marsmeteoriet liggen, die heeft de helse tocht door de atmosfeer wel 
grotendeels overleefd. 
Achter de centrale muur in deze zaal kom je ze tegen, de beroemde Wieg van Newton.
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Tweede verdieping

6. Een Belgische satelliet op ware grootte staat hier te pronken, het is een ruimtetuig dat onder 
andere zonneonderzoek doet vanuit een baan rond de Aarde. 
De bijnaam van dit type satelliet is de vliegende wasmachine. Kijk goed naar de vorm en de 
grootte ervan, en je begrijpt waarom die bijnaam.

Wat is de naam van deze Belgische satellieten? 

Aan de andere kant van de centrale muur in deze zaal bevindt zich een opstelling die heel aantrekkelijk is, 
af en toe moeten we zelfs een kind uit de zwarte gekromde ruimte naar boven hijsen.

In deze  kan je balletjes laten rollen. Probeer ze in een ronde of ovale baan te laten 
draaien in de holte.

In ons model stellen de balletjes planeten voor die in een baan draaien rondom het kleine gaatje (= de 
centrale ster) helemaal onderaan in het midden. Helaas, ons model is verre van perfect, want binnen 
de kortste keren liggen onze planeten stil onderaan in het midden, vlak bij hun ster. 
Gelukkig werkt het echte zonnestelsel veel beter, waarbij volgens de eerste wet van Newton objecten 
in beweging blijven in hun oorspronkelijke banen.

Wat is er dan mis met ons model op MIRA? Het materiaal waaruit onze gekromde ruimte gemaakt is 
zorgt voor wrijving met de ronddraaiende balletjes en remt deze af. Je kan die wrijving trouwens 
voelen: lanceer je planeet (een balletje) in een flinke baan in de gekromde ruimte en leg vervolgens je 
hand op de zwarte kunststof: je voelt via lichte trillingen het balletje rollen. Bijgevolg komt een klein 
beetje bewegingsenergie van het balletje in jouw hand terecht. Het balletje speelt die energie kwijt, 
terwijl jij die energie wint.

gekromde ruimte

B
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Hier brandt de lamp: deze maquette toont aan hoe er op Aarde seizoenen zijn als een gevolg van de 
schuine stand van de as waarrond onze planeet draait. Dat is dus geen gevolg van de grotere of 
kleinere afstand van de Aarde tot de Zon!

7. Vooraan in de zaal aan de muur zie je twee drukknoppen, met de ene kan je de kleurendriehoek 
activeren, met de andere het kleurenwiel van Newton  –  alweer hij! Zoals je merkt geeft de combinatie 
van de verschillende kleuren één enkele kleur. Welke?

Ga nu verder door naar de planetariumzaal.

8. Een grote ronde maquette leert je alles over de werking van de Zon. De lavalamp met daarin gel en glitters toont hoe 
warme materie naar boven beweegt, bovenaan warmte verliest en terug naar beneden zakt. Hoe noemt men dit principe?

C E E

De  in het midden stelt de Zon voor en straalt warmte uit.

Houd je hand op 5 cm van de lamp en voel de warmtestraling ervan. Doe nu hetzelfde op 10 cm van de lamp en 
op 20 cm van de lamp. Voel je het verschil? Warmte neemt af naarmate de afstand tot de warmtebron groter 
wordt. Maar dat wist je natuurlijk al.

Wetenschappers zeggen dat de intensiteit omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand. Klinkt 
ingewikkeld, maar het wil gewoon zeggen dat als je twee keer verder weg staat de warmtestraling vier (= 2 x 2) 
keer minder groot is, bij drie keer verder weg is de warmtestraling negen (= 3 x 3) keer minder groot.    

Als je in de lamp kijkt  –  en dat is niet gevaarlijk voor je ogen in tegenstelling tot het recht in de echte Zon 
kijken – voel je hoe je netvlies geraakt wordt door het licht dat de lamp uitstraalt. Net zoals een 
ruimtetelescoop is je oog een detector , voorzien van lichtgevoelige cellen.  

gloeilamp



In deze zelfde planetariumzaal bevindt zich ook een glazen bol met dansende lichtgevende lijntjes.

Pas op, breek het glas niet, anders kom je in de problemen. Maar eigenlijk vraagt die bol niet anders 
dan: raak mij zachtjes aan!!!

I I

9. In de vitrinekast zie je een potje met groene tabletjes, die zijn rijk aan vitaminen en mineralen. Welke bacterie 
gebruikt men om die tabletjes te produceren?

Achter de planetariumzaal kom je terecht in onze tentoonstelling over de zoektocht 
naar planeten bij andere sterren en naar buitenaards leven.

De glazen bol die je ziet is een , en plasma is het lichtgevende gas dat je in de bol ziet.  Plasma 
ontstaat door elektrische deeltjes die tussen atomen overspringen en een gas elektrisch geleidend en 
lichtgevend maken. 

Je kan zelf elektriciteit aftappen door met je hand dicht bij of tot tegen de bol te komen: de lijntjes plasma 
komen naar je toe en jouw lichaam zorgt voor een aarding.

Doe volgend proefje met een vriendje, je papa, mama, opa of iemand anders: vraag hen hun hand 
bovenop de plasmabol te leggen. Breng nu zelf een vinger vlak bij maar net niet tegen hun hand (op 
ongeveer één millimeter) en dan zullen er vonkjes overspringen. Meestal zijn die vonkjes niet zichtbaar, 
maar je kan ze wel voelen als een klein prikje. Even schrikken, maar echt pijnlijk is het niet, en zeker ook 
niet dodelijk.

plasmabol

8
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Oké, je bent rond met de voel- en zoektocht. Hopelijk heb je alle voelopdrachten tot een goed einde gebracht 
en heb je alle woordopgaven kunnen oplossen.

Zet nu de letters die je in de rode vakjes hebt ingevuld in onderstaand rooster.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gebruik vervolgens onderstaande sleutel om de letters een nieuwe plaats te geven in het onderste rooster.

Als je de puzzel goed hebt opgelost verschijnt de naam van een scheikundig element dat 
je in combinatie met zuurstof graag ‘s morgens tegenkomt om je dag frisjes te beginnen. 
Het is meteen ook het meest voorkomende element in het ganse heelal!

Trouwens, in deze ruimte vind je een interessant experiment met een groene laser. 
Druk op de startknop en geloof het of niet, maar het experiment gaat van start. De 
substantie die we zoeken wordt opgepompt. Na een half minuutje loopt de groene 
lichtstraal niet meer gewoon rechtdoor, maar buigt af en toont je de weg naar… waar de 
schatkist van Vlieg verborgen is.

Sleutel:    1  2     2  4     3  8     4  9     5 7     6  5     7  1     8  3     9  6’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Evenwel nog één boodschap aan alle schattenjagers ter wereld: willen jullie de 
 zien?

Doe dan de deur naar het waarnemingsterras open…

echte schatkamer van MIRA

Inderdaad, de groene lichtstraal wijst naar beneden. 

Wat zie je daar? Een zwarte doek die over de tafel hangt waarop het experiment met de groene laser staat. 
Vooraan op het doek vind je een code bestaande uit twee cijfers.

Kijk nu eens onder het doek, daar zie je een kist staan die vergrendeld is met een cijferslot. Een slot met… 
drie cijfers.

Geen paniek: aan de balie beneden aan de ingang van MIRA kunnen ze je vast wel verder helpen. Ga 
daarnaartoe en toon de oplossing voor de woordpuzzel die je gevonden hebt. In ruil voor het juiste woord 
krijg je een gouden tip waarmee je de tweecijferige code in eentje van drie cijfers kan omzetten.

Probeer het nu maar eens uit, misschien krijg jij het slotje wel open met die code van drie cijfers?

Indien dat het geval is, ben je aan de schatkist van Vlieg gekomen. Open de kist en neem er jouw aandeel van 
de schat uit: een voelwaaier met allerlei experimenten om zelf te doen. Veel plezier ermee…

Vervolgens doe je de schatkist van Vlieg weer dicht, doe best ook het cijferslot weer op slot. En berg alles 
weer netjes op, zodat de volgende schattenjager zelf ook weer hard zijn of haar best moet doen om even ver 
te geraken als jij…

Alleszins proficiat met je succesvolle schattenjacht!!!
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Van maandag tot zaterdag kan je met een groep op bezoek komen voor een 
. 

Op die zelfde dagen kan je bij ons voor kinderen vanaf 7 jaar ook een 
 houden: leuk én leerrijk!

= enkel na voorafgaande afspraak

rondleiding met gids

verjaardagsfeestje

Woensdag en zondag kan je van 14 tot 18 uur op MIRA terecht voor een 
. 

Elke laatste vrijdag van de maand (behalve juli en augustus) is er onze 
, geschikt voor families met kinderen vanaf 

7 jaar.

= zonder afspraak

individueel bezoek met een audiogids

Astroclub met Frank Deboosere

Wat heeft Volkssterrenwacht MIRA allemaal te bieden?

Tijdens de zomervakantie is er begin juli en eind 
augustus een voor kinderen van 9 tot 
14 jaar. 

Maandelijks komt ook onze dynamische 
samen, er is een groep van 9 tot 14 jaar en een groep 
van 15 tot 18 jaar.

jongerencursus 

jeugdkern 
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Interessant materiaal over sterrenkunde en ruimtevaart

Schrijf via onze website in op de gratis 
nieuwsbrief van Volkssterrenwacht MIRA 

Op internet kan je veel uitstekende informatie vinden op gebied van sterrenkunde en 
ruimtevaart. Hier alvast enkele tips.

Website met veel astronomienieuws in het Nederlands: 

Website met informatie over wat er aan de sterrenhemel te zien is, o.a. satellieten die 
overgevlogen komen (Engelstalig): 

Het grote astronomieportaal (Engelstalig): 

http://www.astronieuws.nl/

http://heavens-above.com/

http://www.portaltotheuniverse.org/

De sterrenhemel op je pc, tablet of smartphone:

Het universum in drie dimensies op je pc of tablet: 

 
http://stellarium.org/

http://celestia.space/


