
MIJN BEZOEK AAN

VOLKSSTERRENWACHT 
URANIA  
IN HOVE



VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
 

Binnenkort ga ik naar de volkssterrenwacht Urania. Dit is een centrum voor sterrenkunde in Hove waar ik veel te weten zal komen over de zon, 

planeten, sterren, en zoveel meer. Veel mensen vinden een bezoek aan de volkssterrenwacht Urania leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal 

doen en zien in de volkssterrenwacht Urania. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar de volkssterrenwacht Urania om  ....................................................  (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar de Volkssterrenwacht Urania duurt ongeveer .........................................................................  (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké. 

Op  .......................................................................................................................  (datum) ga ik naar de volkssterrenwacht Urania. 

  ........................................................................................................................................................... (gezelschap) gaan met mij mee.

Op woensdag en zondag is er een namiddagvoorstelling. Dan kan ik met de telescoop kijken naar de zon als het helder weer is. Op vrijdag is er een 

avondvoorstelling. Dan kan ik met de telescoop kijken naar de maan en sterren. Naar de maan kijken kan wel alleen maar als de maan zichtbaar is, 

dus niet bij nieuwe maan of bij het laatste kwartier van de maan. Dit kan ook alleen maar bij helder weer. Als er te veel wolken zijn, zal ik de maan 

en sterren ook niet kunnen zien.



HOE GA IK NAAR DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA?

 IK GA MET DE TREIN 

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



IK GA MET DE TREIN

HOE GA IK NAAR DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA?

Ik ga met de trein naar de Volkssterrenwacht Urania. 

Ik stap op in het station van   .....................................................................................

Ik stap uit in het station van Hove. 

Als ik van de trein stap, wandel ik naar de volkssterrenwacht Urania. 

Het is ongeveer vijftien minuten stappen van het station naar de volkssterrenwacht. 

Dat is niet zo ver.



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA?

Ik ga met de auto naar de volkssterrenwacht Urania. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van de volkssterrenwacht 

Urania. 

Als we bij Urania zijn, zoeken we naar parking voor de auto. 

Er zijn twee parkings bij Urania. Er is een parking aan de Alfred Rodenbachstraat (zie foto). 

Deze parking is altijd toegankelijk. Er is ook een parking aan de Jozef Mattheessensstraat. 

Deze parking is enkel toegankelijk buiten de schooluren.  



HOE GA IK NAAR DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA?

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar de Volkssterrenwacht Urania. 

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van 

de volkssterrenwacht Urania. 



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA?

Ik ga met de fi ets naar de volkssterrenwacht Urania. 

Als ik aan de volkssterrenwacht Urania ben, zet ik mijn fi ets in de fi etsenstalling. 

Ik kan de fi etsenstalling bereiken via de Alfred Rodenbachstraat. Deze fi etsenstalling 

is altijd toegankelijk. Ik doe mijn fi ets op slot en stap naar de ingang van 

de volkssterrenwacht Urania. 



HOE GA IK NAAR DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar de volkssterrenwacht Urania.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA: WAT NU?

Ik kom aan bij de volksster-

renwacht Urania. Ik herken het 

gebouw door de foto van de maan 

die aan het gebouw hangt.

De ingang is aan de rechterkant. 

Ik ga binnen via de witte deur. 

Daarna ga ik door een houten deur. 

Ik kom in het lokaal terecht 

waar de kassa en winkel is. 

Ik koop een ticket aan de kassa 

voor de rondleiding. Ik kan kiezen 

tussen een korte rondleiding voor 

kinderen of een lange rondleiding 

voor volwassenen.  



AANKOMST

IK KOM AAN DE BIJ DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA: WAT NU?

Als ik betaald heb, krijg ik een rode 

jeton. Daarmee krijg ik korting in 

de cafetaria.

Ik ga door de deur aan de 

rechterkant van de kassa. 

Ik kom terecht in de gang. 

Ik steek de gang over en ga door 

de houten deur. 



AANKOMST

IK KOM AAN DE BIJ DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA: WAT NU?

Het kan zijn dat er nog andere 

mensen meegaan met de gids. 

Dat is mijn groep. Ik zorg altijd 

dat ik bij de groep blijf. 

Ik ben in de tentoonstellingsruimte. 

Daar wacht ik op de gids die ons 

komt halen. 

Ik kan ondertussen rondkijken 

in de tentoonstellingsruimte. 



IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

 RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

 

VOLG

 

DE

 

IK



IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

De volledige rondleiding duurt 

ongeveer 1 uur. 

Dat is zo lang tot de grote wijzer 

helemaal rond gedraaid is. 

Het kan zijn dat mijn bezoek langer 

duurt als ik het zeer leuk vind. 

Het kan ook zijn dat mijn bezoek 

minder lang duurt als ik het minder 

leuk vind. 

De kinderrondleiding bestaat uit 

drie verschillende delen. 

Het eerste deel is een bezoek 

aan de tentoonstellingsruimte. 

Dit stuk doe ik zonder gids. 

Daarna komt de gids me halen 

en gaan we naar het planetarium. 

Ik volg de gids.

We gaan naar de gang. 

Op het einde van de gang gaan we 

door de witte deur naar buiten.



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Buiten gaan we naar rechts. 

Ik wandel tot ik links deze deur zie. 

Daar ga ik binnen.

Dan mag ik door de opening 

naar binnen gaan. 

Ik ga zitten op een stoel.

Daar is het planetarium. 

Dat is een grote tent waar de gids 

zal vertellen over de sterren, zon, 

maan en zoveel meer. 

De gids geeft eerst wat uitleg 

buiten de tent.



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

In het midden van de tent staat een 

grote machine. 

Ik doe mijn best om op mijn stoel 

te blijven zitten en er niet aan 

te komen. 

De gids zit of staat achter 

een groot paneel vol knoppen. 

Alleen de gids mag aan de 

knoppen komen.

Als de voorstelling begint, wordt 

het donker in de tent. 

Dan kunnen we beter kijken naar 

de voorstelling over de sterren. 

De gids geeft ondertussen uitleg.

Ik doe mijn best om fl ink te 

luisteren. Als ik een vraag heb, 

mag ik die stellen aan de gids. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Op de schermen onder de machine 

kan ik soms wat meer informatie 

zien over wat de gids vertelt. 

Soms zal de gids de sterrenbeel-

den tonen op de binnenkant 

van de tent. 

Door de bolle vorm van de tent kan 

het zijn dat ik de mensen die aan 

de andere kant van de tent zitten 

zeer goed hoor praten. 

Dat wil ook zeggen dat zij mij goed 

kunnen horen. 

Dat is normaal. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Het deel in het planetarium 

is gedaan. Ik ga door de opening 

uit de tent.

Ik ga door de bruine deur naar 

binnen. 

Ik stap op de trap naar boven. 

Eerst is er een trap binnen 

in de toren. 

We gaan door de deur weer 

naar buiten en stappen naar 

de waarnemingstoren. 

Als het heel slecht weer is, 

kan het zijn dat we niet naar de 

waarnemingstoren gaan. 

Anders worden we helemaal nat. 

Dat is oké. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Als ik helemaal naar boven wil, 

moet ik ook nog met een trap 

aan de buitenkant van de toren. 

Het dak van de waarnemingstoren 

kan open. 

Dan kan ik naar buiten kijken. 

Dit maakt een beetje lawaai. Soms 

zal het dak uit zichzelf een beetje 

draaien. Zo kan de telescoop 

gericht blijven naar de sterren. 

Dat maakt ook een geluid. 

Dat is normaal. 

Aan de muur van de toren kan ik 

afbeeldingen zien van de sterren-

beelden, zon en maan.  

De gids geeft uitleg over wat 

we zullen zien. 

Daar staat de grote telescoop. 

Hiermee kan ik kijken naar de 

sterren en de maan. 

Ik kan ook naar de zon kijken 

met een kleinere telescoop die 

vasthangt aan de grote telescoop. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

 De gids zorgt dat de telescoop 

goed staat. 

Dat kan even duren. 

Ik wacht geduldig. 

Het is mijn beurt. Ik stap op de trap 

tot ik bij de telescoop ben. 

Ik kijk door de telescoop. 

Als ik door de telescoop kijk, zal ik 

de zon, sterren of maan niet zien 

zoals ze op de foto’s staan. 

Dat is normaal. 

Als de gids klaar is, mogen we om 

de beurt door de telescoop kijken. 

Ik wacht geduldig tot het mijn 

beurt is. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR KINDEREN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Als de telescoop te hoog is 

voor mij, kan ik op de trap staan 

of vragen aan mijn begeleiders dat 

ze me opheffen. 

Ik ga via de twee trappen 

naar beneden. 

Eerst met de trap aan 

de buitenkant, dan met 

de trap binnen. 

Dan gaan we terug naar binnen 

in het gebouw waar de kassa 

en tentoonstelling is.

Als de gids klaar is met de uitleg 

en iedereen heeft gekeken, gaan 

we weer naar buiten. 

Ik ga door de witte deur.



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

De volledige rondleiding duurt 

ongeveer anderhalf uur. 

Dat is ongeveer zo lang als een 

fi lm. Het kan zijn dat mijn bezoek 

langer duurt als ik het zeer leuk 

vind. Het kan ook zijn dat mijn 

bezoek minder lang duurt als 

ik het minder leuk vind. 

De rondleiding voor volwassenen 

bestaat uit vier verschillende delen. 

In het eerste deel bekijken we 

een korte fi lm over het heelal. 

Deze fi lm wordt afgespeeld in 

de zaal links van de kassa. 

Ik ga zitten op een van de stoelen 

en kijk naar de fi lm.



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Het tweede deel is een bezoek 

aan de tentoonstellingsruimte. 

Daar geeft de gids uitleg over de 

sterren, planeten, zon en maan. 

Hierna gaan we naar het 

planetarium. We gaan naar 

de gang. 

Op het einde van de gang gaan 

we door de witte deur naar buiten.

Buiten gaan we naar rechts. 

Ik wandel tot ik links deze deur zie. 

Daar ga ik binnen.

Daar is het planetarium. 

Dat is een grote tent waar de gids 

zal vertellen over de sterren, zon, 

maan en zoveel meer. 

De gids geeft eerst wat uitleg 

buiten de tent.



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Dan mag ik door de opening naar 

binnen gaan. 

Ik ga zitten op een stoel. 

In het midden van de tent staat 

een grote machine. Ik doe mijn 

best om op mijn stoel te blijven 

zitten en er niet aan te komen. 

De gids zit of staat achter 

een groot paneel vol knoppen. 

Alleen de gids mag aan de 

knoppen komen. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Als de voorstelling begint, 

wordt het donker in de tent. 

Dan kunnen we beter kijken naar 

de voorstelling over de sterren. 

De gids geeft ondertussen uitleg. 

Ik doe mijn best om fl ink te luiste-

ren. Als ik een vraag heb, mag ik 

die stellen aan de gids. 

Op de schermen onder de machine 

kan ik soms wat meer informatie 

zien over wat de gids vertelt. 

Soms zal de gids de sterrenbeel-

den tonen op de binnenkant 

van de tent. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Door de bolle vorm van de tent kan 

het zijn dat ik de mensen die aan 

de andere kant van de tent zitten 

zeer goed hoor praten. 

Dat wil ook zeggen dat zij mij goed 

kunnen horen. Dat is normaal. 

Het stuk in het planetarium is 

gedaan. Ik ga door de opening 

uit de tent.

We gaan door de deur weer 

naar buiten en stappen naar 

de waarnemingstoren. 

Als het heel slecht weer is, 

kan het zijn dat we niet naar 

de waarnemingstoren gaan. 

Anders worden we helemaal nat. 

Dat is oké. 

Ik ga door de bruine deur naar 

binnen. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Ik stap op de trap naar boven. 

Eerst is er een trap binnen 

in de toren. 

Als ik helemaal naar boven wil, 

moet ik ook nog met een trap aan 

de buitenkant van de toren. 

Daar staat de grote telescoop. 

Hiermee kan ik kijken naar 

de sterren en de maan. 

Ik kan ook naar de zon kijken 

met een kleinere telescoop die 

vasthangt aan de grote telescoop. 

Het dak van de waarnemingstoren 

kan open. 

Dan kan ik naar buiten kijken. 

Dit maakt een beetje lawaai. 

Soms zal het dak uit zichzelf een 

beetje draaien. Zo kan de telescoop 

gericht blijven naar de sterren. 

Dat maakt ook een geluid. 

Dat is normaal. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Aan de muur van de toren kan 

ik afbeeldingen zien van de 

sterrenbeelden, zon en maan.  

De gids geeft uitleg over wat 

we zullen zien. 

De gids zorgt dat de telescoop 

goed staat. Dat kan even duren. 

Ik wacht geduldig. 

Als de gids klaar is, mogen we om 

de beurt door de telescoop kijken. 

Ik wacht geduldig tot het mijn 

beurt is. 

Het is mijn beurt. Ik stap op de trap 

tot ik bij de telescoop ben. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Ik kijk door de telescoop. 

Als ik door de telescoop kijk, 

zal ik de zon, sterren of maan niet 

zien zoals ze op de foto’s staan. 

Dat is normaal. 

Als de telescoop te hoog is voor 

mij, kan ik op de trap staan of 

vragen aan mijn begeleiders 

dat ze me opheffen. 

Als de gids klaar is met de uitleg 

en iedereen heeft gekeken, gaan 

we weer naar buiten. 

Ik ga door de witte deur.

Ik ga via de twee trappen naar 

beneden. Eerst met de trap aan 

de buitenkant, dan met de trap 

binnen. 



 IK VOLG DE RONDLEIDING VOOR VOLWASSENEN

IK BEZOEK DE VOLKSSTERRENWACHT URANIA

Dan gaan we terug naar binnen 

in het gebouw waar de kassa 

en tentoonstelling is.



  HET TOILET

Als ik naar het toilet moet, ga ik 

terug naar de gang. 

Enkele stappen verder in de gang 

kan ik het toilet vinden. 

Ik vraag altijd aan mijn begeleiders 

of ik naar het toilet mag. 

WAAR VIND IK HET TOILET?



  DE CAFETARIA

Na ons bezoek gaan we iets drin-

ken in de Astrobar. 

Hier kan ik met de rode jeton die 

ik in het begin kreeg korting 

krijgen op een drankje. 

WAAR KAN IK IETS DRINKEN?



 DE SOUVENIRWINKEL

 IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

 IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL



  IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

DE SOUVENIRWINKEL

In de volkssterrenwacht Urania is een souvenirwinkel. 

In die winkel mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ……………………… euro is. 



  IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

DE SOUVENIRWINKEL

In de volkssterrenwacht Urania is een souvenirwinkel. 

Ik zal niets kopen in de winkel. 



 EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan de volkssterren-

wacht Urania is gedaan. Ik ga via 

de deuren langs waar ik binnen 

kwam naar buiten. Eerst via de 

houten deur en dan de witte deur.



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer  .............................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. 

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 



IK GA MET DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik stap naar het station. 

Het is ongeveer vijftien minuten stappen van de volkssterrenwacht naar het station.

Dat is niet zo ver.

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte    .................................................................................................



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van de volkssterrenwacht 

Urania naar de parking waar onze 

auto geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar   ...................................................................................................  (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van de Volkssterrenwacht Uranianaar de bushalte van de bus 

met nummer   ...................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fi etsenstalling. 

Ik zoek mijn fi ets. 

Ik doe mijn fi etsslot open.  

 Ik ga met de fi ets naar   .................................................................................................. (activiteit).  



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. 

Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fi jne dag van. 


