
   

 

Uitnodiging voor “Ruimteavontuur”. 
 
Het is alweer twee jaar geleden dat ik voor de geinteresseerde 
BAV-ers een presentatie hield over mijn astronomie-hobby in de 
vorm van een (denkbeeldige) ruimtereis. Er was toen veel be-
langstelling en waardering voor. 
Eén van mijn sterrenkundevrienden, Johan van Schaaik (ex BAV
-lid), die lid is van de Baarnsche Watersport Vereniging “De 
Eem” vroeg mij enige tijd geleden of ik, samen met hem, ook een 
astro-presentatie wilde verzorgen voor eigen leden. 
Hij wist dat er bij hen voldoende leden zijn met belangstelling 
voor de sterrenkunde. Het e.e.a. heeft geleid tot de volgende 
afspraak i.o.m. het BAV-bestuur: 
Op 26 Nov. a.s. geven we een gezamenlijke astro-presentatie en 
demonstratie,  Onder de titel: 
 

“Een kosmisch avontuur met beide benen op de grond”.“Een kosmisch avontuur met beide benen op de grond”.“Een kosmisch avontuur met beide benen op de grond”. 
 
Deze keer echter niet in ons BAV-gebouw, maar zijn we uitgenodigd in de eveneens prachtige club-
accommodatie van de B.W.V “De Eem” aan de August Janssenweg 42. (links naast de oude badinrichting 
met parkeermogelijkheid) 
I.v.m. een beperking van het aantal te ontvangen personen moeten we helaas een inschrijvingslimiet han-
teren. Het max. totaal aantal personen per voordrachtavond is ca. 36. (dus ca 18 per vereniging). De leef-
tijdsgrens voor inschrijving is: 12 jaar en ouder. Om toch iedereen tevreden te stellen zal bij eventuele over-
schrijding van de limiet tijdens de inschrijvingsperiode een tweede avond op een nader te bepalen datum in 
jan. 2011 worden georganiseerd als de overschrijding totaal minimaal 10 personen bedraagt. De plaatstoe-
wijzing geschiedt in chronologische aanmeldingsvolgorde. Aanmeldingen na limietbereik krijgen hiervan 
bericht. 
 

De aanvangstijd is 20.00 uur. 
 

Het programma bestaat uit vijf delen: 
 
1. Korte inleiding. 
2. Verkenning van de hemel met collage van unieke beelden. 
3. Pauze ca. 15 min, gelegenheid voor vragen. 
4. Ruimte-uitstapje met ruimteschip “Celestia”. 
5. Demonstratie met twee telescopen waarvan één GPS ge-

stuurd; Bij helder weer buiten waarnemingen. 
 

Einde van het programma ca. 22.30 uur. 
 
De inschrijvingen uitsluitend schriftelijk vóór 20 nov. a.s. sturen naar: 
 
Dik Riphagen, Schaepmanlaan 23,  3741 VA    Baarn, of 
per E-mail: d.riphagen@casema.nl 
 
Eventuele nadere inlichtingen in de volgende Baviaan en op de BAV-Website. 


