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

In eenzelfde moeite speur je ook naar de naam van een 
geleerde die verzot was op de allerkleinste deeltjes en 
krijg je onder andere een cocktail te drinken die vol zit 
met *fotosynthetische cyanobacteriën…

Dus zeker niets voor doetjes die niet eens spruitjes 
lusten...

* Klinkt misschien gevaarlijk, maar het zijn gewoon bacteriën die licht gebruiken om zuurstof 
te produceren
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Op de volgende pagina’s vind je

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

• 5 smaakopdrachten in groene kadertjes waarbij het de bedoeling is
dat je een opdracht uitvoert die iets met smaak te maken heeft. Bij
de eerste en laatste smaakopdracht is het zelfs de bedoeling om
zelf te proeven. Als je durft ten minste.

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
smaakopdrachten vindt.

Bij de zoekopdrachten 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.

Zo, nu zou alles duidelijk moeten zijn!

Starten maar… Ik wijs je wel 
de weg !



Gelijkvloers

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 heen en weer doen slingeren.
Let wel op dat je Brilsmurf hierbij niet K.O. slaat.

Met deze proef kon Foucault in 1851 bewijzen dat de Aarde rond zijn as draait.
In welk Parijs monument werd er toen een grote demonstratie mee gegeven?

O R A

A H

2. Vooraan in zaal 2 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 de Winterzeshoek. Wat is de Nederlandse naam van het sterrenbeeld
Auriga met Capella als helderste ster?
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Eerste verdieping
3. Bij de optische bank zie je allerlei lenzen die gebruikt worden om het licht dat
erdoor komt te leiden. Welke soort lens gebruikt men om parallelle lichtstralen te
doen samenkomen in één punt?

B E E
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4. Als we kosmische straling willen meten, kunnen we best gebruik maken van een
instrument dat in staat is om radioactiviteit op te sporen. Hoe noemen we zo’n toestel?

G T R

5. In een kleine glazen kubus zie je een steentje liggen, het is een
heuse meteoriet die van een andere planeet afkomstig is en in 1911 in
het Egyptische plaatsje Nakhla neerviel. Je staat dus oog in oog met
een stukje van een andere planeet, welke?

R

Via een gang loop je voorbij 13,7 miljard jaar geschiedenis van het heelal en kom je terecht in onze toonzaal.

Naast de opstelling rond kosmische straling staat een laag wit tafeltje met daarop een snoeperijdoos en een
paneeltje met uitleg over een bijzonder telescoopproject in Chili. Het project zoekt planeten zoals de Aarde die
draaien rond andere sterren. De naam ervan verwijst naar de Belgische oorsprong, het is immers een lekkernij
die overal in ons land graag gegeten wordt.

Als je de naam van het telescoopproject via de rebus op het paneeltje hebt kunnen
achterhalen, mag je uit de snoeperijdoos zo’n lekkernij meenemen.

Rebus: 
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6. Stel dat het gaat om een echte bus die aan 100 kilometer per uur richting
Zon rijdt, dan ben je iets meer dan 170 jaar onderweg. Hoeveel kilometer
heb je in die tijd gereden als de bus geen pech heeft gekend en altijd is
blijven rijden?

5 L N

Achter de centrale muur in deze zaal kom je ze tegen, de beroemde Wieg van Newton.

Nu is het aan de andere kant van de centrale muur te doen, daar zie je een speelgoed autobus, opgehangen aan een paneel.

De opstelling met de balletjes die je tegen elkaar kan doen botsen, wordt de Wieg van Newton genoemd. Niet
omdat Isaac Newton hierin geboren is, maar omdat de bewegende balletjes doen denken aan het
schommelen van een wieg.

Lees het begeleidende paneeltje over Isaac Newton en objecten in beweging, en leg dan eens uit welke smaak
van frisdrank Newton logischerwijze zou verkiezen zo hij één van deze blikjes zou willen leegdrinken.

In de laadbak van de speelgoedcamion liggen drie plastieken schaaltjes waarin suikerbolletjes zitten.

Probeer eerst te schatten hoeveel bolletjes er in elk schaaltje zitten. Je kan controleren of je goed
geschat hebt: aan de onderkant staat vermeld hoeveel bolletjes er in elk schaaltje zitten.

Maak nu een schatting van of bereken hoeveel volle schaaltjes je nodig hebt om alle sterren van ons
sterrenstelsel in op te bergen, indien elke ster een suikerbolletje zou zijn en we ervan uitgaan dat er
200.000.000.000 sterren in ons sterrenstelsel zitten. In de laadbak ligt een fiche met het antwoord.
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Tweede verdieping

7. In een jaar draait de Aarde met een as die schuin staat één keer rond de Zon. De Zon staat
daardoor in een bepaald deel van het jaar hoger en in een ander deel van het jaar lager boven de
horizon. Wat is een rechtstreeks gevolg van die schuine aardas?

E O N

Loop vervolgens door tot je in de planetariumzaal terecht komt.

Een vraagje over de fasen van de Maan.

Vanaf de Aarde zien wij de Maan voortdurend veranderen. In
de loop van een kleine maand krijgen we opeenvolgend
Nieuwe Maan, Eerste Kwartier, Volle Maan, Laatste Kwartier
en opnieuw Nieuwe Maan.

We hebben geprobeerd met pannenkoeken, witte en bruine
suiker die Maanfasen uit te beelden, aan jou om de foto’s bij
de juiste naam te leggen. Nadien kan je nagaan of jouw
oplossing de juiste was, kijk daarvoor op de achterzijde van
de foto’s.

Eens je klaar bent, leg je best de vier foto’s kriskras door
elkaar om het de volgende schattenjagers niet al te makkelijk
te maken ;-)
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8. Blikvanger in deze zaal is een plasmabol waarin ronddansende blauwe en rozige wolkjes licht te zien
zijn. Die bol staat model voor de Zon, die ook uit plasma bestaat, dat is lichtgevend en elektrisch
geleidend gas. De grote halve bol ernaast toont een doorsnede van de Zon, in de kern zie je hoe H wordt
omgezet in He. Van welk chemisch element is He het symbool? Lees aandachtig het plaatje achter de
plasmabol, daar vind je zeker het juiste antwoord.

L U

Loop door tot je in de volgende tentoonstellingsruimte terecht komt.

A I E H

9. Om planeten te ontdekken bij andere sterren, maken astronomen
onder andere gebruik van een truc waarbij gemeten kan worden
dat een bepaalde hoeveelheid sterlicht wordt tegengehouden. Dat
is het geval als er, gezien vanaf de Aarde, toevallig een planeet voor
die ster voorbijschuift. Hoe noemt men deze methode?
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10. Hieronder links afgebeeld zie je de boodschap aan buitenaards
intelligent leven die door een aantal sterrenkundigen in 1974
verstuurd werd naar een erg ver verwijderde sterrenhoop ergens in
het sterrenbeeld Hercules. Wil je deze boodschap graag zelf eens
horen, druk dan eerst op de startknop bij de maquette van de
radiotelescoop die ze daarvoor gebruikt hebben, vervolgens op de
knop eronder die voor geluid zorgt.

Wat is de naam van deze schotelvormige grote radiotelescoop?

C I

Hoog tijd om zelf te proeven. We stellen je in dit verband graag
voor aan een interessante ‘giftig’ gas producerende bacterie: de
Arthrospira platensis, beter gekend als Spirulina.

Deze minuscule wezentjes zijn één der oudste levensvormen op
Aarde. Het zijn fotosynthetische cyanobacteriën, dat wil zeggen
bacteriën die licht, lucht en water gebruiken om zich te voeden
en zuurstof produceren als afvalproduct.

Spirulina is rijk aan vitaminen, mineralen en eiwitten, dus
eigenlijk best gezond spul.

Neem uit het houdertje bij de opstelling met Spirulina een bon
voor een gratis glaasje Spirulinashake, die bon kan je beneden
aan de balie inruilen voor je drankje. Alvast gezondheid!!!
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Als je de puzzel goed hebt opgelost, verschijnt de naam van een Russische geleerde
die 150 jaar geleden een indrukwekkend model ontwikkelde om alle scheikundige
elementen ter wereld of zelfs in het heelal te ordenen.

Oké, je bent rond met je zoektocht. Hopelijk heb je alle smaakopdrachten 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.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sleutel: 1 ’ 7 2 ’ 10 3 ’ 6 4 ’ 5 5 ’ 1 6 ’ 8 7 ’ 3 8 ’ 2 9 ’ 4 10 ’ 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nu is er nog één stap nodig om de Schatkist van Vlieg te kunnen vinden…



Die Russische geleerde is een belangrijke wetenschapper, zijn verdienste voor de wetenschap van vandaag
staat buiten kijf.

Je kent de tabel die naar hem is vernoemd toch uit je hoofd? Want die tabel – ook het periodiek systeem der
elementen genoemd – heb je nodig om de schatkist van Vlieg te kunnen openen.

1 = waterstof, 2 = helium, 3 = lithium, enzovoort, tot element 92 of,
als je er niet genoeg van krijgt, tot element 118.

Maar als je beneden aan de balie laat zien dat jij de naam van de
Russische geleerde hebt ingevuld als oplossing van het
woordraadsel, zullen de vriendelijke mensen daar je waarschijnlijk
wel een gouden tip bezorgen waarmee je verder kunt.

Tip bij de gouden tip: de gele letters in die oeverloze irritante zin in het rode kadertje verwijzen naar elementen uit
de tabel. Een gele letter K zou verwijzen naar element 19, kalium. Die 19 dien je op te tellen bij de waarden (eigenlijk
de atoomgetallen) van de andere elementen die in die zin met gele letters aangeduid staan. De totale som is een
getal met drie cijfers. Daarmee heb je meteen ook de juiste cijfercombinatie van het slot van de schatkist van Vlieg !

Ach ja, nog één klein detail: waar is de schatkist intussen gebleven? Daarvoor moeten we bij een
andere grote geleerde zijn, de al eerder genoemde Isaac Newton.

In de zaal waar je de plasmabol bent tegengekomen, vind je ook een lichtexperiment dat zijn
naam draagt: een kleurrijk wiel dat je kan doen draaien door op een knop te duwen. Zo doende
zie je dat de bonte kleuren zich vermengen tot wit licht.

Kijk eens onder het tafeltje onder het kleurenwiel, staat daar niet een gekleurde plastic doos?
Misschien zit er in die doos iets dat je erg interesseert…
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Wat heeft Volkssterrenwacht MIRA allemaal te bieden?

Van maandag tot zaterdag kan je met een groep op bezoek komen voor een
rondleiding met gids.

Op die zelfde dagen kunnen kinderen vanaf 9 jaar op de volkssterrenwacht
ook een verjaardagsfeestje houden: leuk én leerrijk!

= enkel na voorafgaande afspraak

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

Elke tweede en laatste vrijdag van de maand (behalve juli en
augustus) is er onze Astroclub, bij helder weer kan je komen
sterren kijken en onze tentoonstelling bezoeken met veel
experimenten en maquettes.

Tijdens de Astroclub op de tweede vrijdag van de maand is de
lezing geschikt lezing voor families met kinderen vanaf 8 jaar.

= zonder afspraak

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

Maandelijks komt ook onze dynamische jeugdkern samen, er is een groep van 9 tot 14 jaar en een groep van 15 tot 18 jaar.
11
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Interessant materiaal over sterrenkunde en ruimtevaart

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: http://www.astronieuws.nl/

Website over de Zon en het ruimteweer (Engelstalig): http://www.spaceweather.com/

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

Het grote astronomieportaal (Engelstalig): http://www.portaltotheuniverse.org/

De sterrenhemel op je pc, tablet of smartphone: http://stellarium.org/

Het universum in drie dimensies: http://celestia.space/

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


