Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk dank voor uw interesse in een bezoek aan Space Expo! Met onderstaande informatie hopen
wij u een goed beeld te geven van onze mogelijkheden.
Alles over ruimtevaart is te zien en te beleven in Space Expo, het officiële bezoekerscentrum van de
Europese Ruimtevaart Organisatie ESA. U wordt meegenomen op een reis langs verre planeten en
prachtige Melkwegstelsels. Naast de rijke ruimtevaarthistorie, waaronder aandacht voor de eerste
satelliet, de eerste bemande ruimtevaarttocht en de eerste stappen op de maan van Neil Armstrong,
toont Space Expo ook de toepassingen én de techniek achter de ruimtevaart. Er is ruimschoots
aandacht voor Europa’s rol in de ruimte en de laatste ontwikkelingen en de totstandkoming van
belangrijke ruimtemissies.
Te zien zijn vele raket- en satellietmodellen, waaronder enkele echte testmodellen en een Russische
spionagesatelliet die in 1988 daadwerkelijk in de ruimte is geweest. Ook kunt u ontdekken hoe André
Kuipers heeft geleefd aan boord van het International Space Station. U kunt zelf rondlopen in het
bemanningsverblijf en het Europese ruimtelaboratorium.
Daarnaast beschikken wij over een replica van de Soyuz-capsule waarmee André Kuipers gelanceerd
is. U kunt hier zelf ook in plaatsnemen (3 personen tegelijkertijd) en een rit meemaken.
Mogelijk programma
Space Expo biedt de volgende programma onderdelen aan voor een groepsbezoek:
- Ontvangst met koffie en thee (30 – 60 minuten)
- Rondleiding door de expositie (60 minuten)
- Een ruimtelezing (60 minuten)
- Rondkijken op eigen gelegenheid (30 – 60 minuten)
- Lunch of Borrel na afloop (30 – 60 minuten)
De exacte invulling en prijs per persoon hangt natuurlijk af van uw wensen, budget en beschikbare tijd.
Openingstijden Space Expo
Wij zijn geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties zijn wij
ook op maandag geopend. Gedurende de officiële schoolvakantieperiodes draaien wij een speciaal
vakantieprogramma waardoor het niet mogelijk is boekingen aan te nemen.
Vervoer
Space Expo is goed bereikbaar met de auto én het openbaar vervoer, tevens heeft Space Expo een
eigen (gratis) parkeerterrein met ongeveer 120 plekken.
Ik hoop u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van onze mogelijkheden en kosten. Neemt u
alstublieft contact met ons op als u nog vragen heeft, een optie wilt plaatsen of een reservering wilt
maken. Uiteraard staan wij u heel graag te woord!
Met vriendelijke groet,
Olga van der Veen
Reserveringen & Evenementen
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Entreeprijzen 2019
Entree volwassenen
Groepstarief (vanaf 20 personen)

€ 12,50 p.p.
€ 11,50 p.p.

Entree kinderen (4 t/m 12 jaar)
Groepstarief (vanaf 20 personen)

€ 8,50 p.p.
€ 7,50 p.p.

Space Expo accepteert Museumkaarten. De groepskorting vervalt echter bij minder dan 20 betalende
klanten.
Rondleiding
€ 42,50 per gids, per uur.
Wij hanteren een maximum van 25 personen per gids. Bij grotere groepen zullen wij meerdere gidsen
inzetten. Er kunnen max. 4 gidsen tegelijkertijd ingezet worden.
Ruimtelezing door één van onze gidsen
Ruimtelezing door Rob van den Berg
Ruimtelezing door Joos Ockels

€ 150,00
€ 250,00
€ 500,00*

* De opbrengst gaat grotendeels naar de Stichting Happy Energy.

Koffie en thee buffetten
Space Expo kan voor groepen tot 50 personen een koffie en thee buffet verzorgen in de Foyer.
Op basis van 2 kopjes koffie of thee zijn de prijzen per persoon:
Koffie / thee met koffiekoekje
Koffie / thee met donuts en muffins
Koffie / thee met appelgebak
Koffie / thee met petit fours met opdruk
Koffie / thee met gesorteerd gebak

€ 3,50
€ 5,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 7,00

Fris kan ook geserveerd worden. Dit gebeurd altijd op nacalculatie.

Rondleiding door de Expo
Bij Space Expo beschikken wij over een professioneel en enthousiast gidsenteam, stuk voor stuk
geweldige mensen met heel veel kennis over satellieten, planeten, raketten en de laatste ruimtevaart
ontwikkelingen. Ze vertellen je tijdens een rondleiding graag interessante achtergrondverhalen en
leuke anekdotes. Een rondleiding duurt ongeveer een uur. De tijdsduur kan uiteraard aangepast
worden.
Laat van te voren weten waarin je eventueel extra in geïnteresseerd bent, de gidsen kunnen hier dan
rekening mee houden tijdens de rondleiding.
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Ruimtelezingen
Lezingen duren een uur, de tijdsduur kan uiteraard aangepast worden. Lezingen kunnen aangepast
worden aan u interesses.
Door onze gidsen
Onze deskundige medewerkers kunnen een leuke en interessante lezing geven op het gebied van
ruimtevaart. Op dit moment bieden wij de volgende lezingen aan:
- De Hubble ruimtetelescoop: Dankzij de Hubble ruimtetelescoop zijn we meer over het heelal
te weten gekomen dan in alle eeuwen hiervoor. In deze lezing wordt verklaard wat er voor
objecten op die mooie beelden te zien zijn en is er aandacht voor hoe de ruimtetelescoop
werkt en door astronauten is onderhouden.
- ISS: Met deze lezing krijgt u van alles te horen over astronauten, hun leven aan boord van het
International Space Station en hun voorbereiding op hun ruimtemissies.
- Het leven van een ster: Tijdens deze lezing wordt er uitgebreid gekeken naar het levensloop
van een ster en sterrenstelsels. Er wordt onder andere uitgelegd hoe een ster gevormd wordt
uit gassen van een nevel, hoe er kernfusie plaatsvindt en wat er aan het einde van het
levensloop gebeurt.
- Terug naar de Maan: Sinds 1972 is niemand meer op de Maan geweest. Voor 2030 wil NASA
weer mensen op de Maan zetten. In deze lezing worden de verschillende fases voor een
nieuwe maanlanding besproken en uitgelegd.
- Voorwaarts Mars: Alles over de missies naar Mars uit het verleden, heden en in de toekomst.
Door Rob van den Berg, directeur van Space Expo
Rob van den Berg is directeur van Space Expo. Hij is een geboren
verhalenverteller. Hij laat u in de spannende omgeving van Space Expo nader
kennis maken met een verhalen over het heelal, de ruimtevaart en evolutie. U
kunt zelf aangeven welke verdieping u graag wilt. Mogelijke onderwerpen:
- Het laatste nieuws uit het heelal
- Leven in het heelal
- De maanlandingen, echt of fake?
- Wat de Oude Grieken al wisten over het heelal
- De evolutie van de mens
Door Joos Ockels
Joos Ockels, de vrouw van wijlen Wubbo Ockels, werkt met veel toewijding als vrijwilliger bij Space
Expo. Daarnaast is zij zeer actief om het gedachtengoed van haar man voort te zetten via onder andere
de Stichting Happy Energy.
U kunt Joos Ockels inhuren voor een lezing in combinatie met een
rondleiding door Space Expo. Vanuit haar ervaring en persoonlijke
betrokkenheid geeft zij u een inzicht in ruimtevaart en de relatie met
duurzaamheid. U kunt een bijzondere ontmoeting en presentatie
verwachten. Uiteraard is er de mogelijkheid van vragen stellen.
De VIP tour van Joos Ockels duurt ongeveer een uur, de opbrengst komt
grotendeels ten goede aan de Stichting Happy Energy.
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Lunch buffetten
Space Expo verzorgt tot 50 personen een lunch in de Foyer.
Prijzen per persoon zijn:
Pluto
• 1 bolletje met ham, kaas of ham kaas
• keuze uit: krentenbol, mars of fruit
• Jus d‘orange of melk (0,25 l. p.p.)

€ 8,50

Mars
€ 9,50
• 2 bolletjes met ham, kaas of ham kaas
• Mars (te vervangen door fruit of krentenbol)
• Jus d’orange of melk
Neptunus
€ 12,00
Mooie schaal met zachte, luxe belegde bolletjes (wit en bruin / 2,5 p.p.). De broodjes zijn royaal belegd
en worden gegarneerd met een bijpassend garnituur waaronder bijvoorbeeld: beenham met
roomkaas, extra belegen Goudse kaas met zongedroogde tomaten, gerookte zalm met kappertjes en
rode ui, boerenbrie met balsamico siroop en walnoten, geitenkaas met honing en pijnboompitten,
carpaccio met pesto en parmesan, serranoham met tomaten-tapenade, salami met cornichons. Met
jus d’orange en melk.
Saturnus
€ 12,00
Mooie schaal met een assortiment aan luxe harde broodjes (2,5 p.p.) zoals pistolets, molenaarsbrood,
milano broodjes, ciabatta’s, Kaiser broodjes, Waldkorn broodjes, pompoenbrood en polderbrood, met
vier soorten beleg; beenham met roomkaas, Goudse kaas met zontomaatjes, boerenbrie met
balsamico siroop en walnoten en gerookte kip met guacamole. Met jus d’orange en melk.
Mix Neptunus / Saturnus
€ 12,00
Een mix van luxe harde broodjes met eenvoudig beleg (zoals omschreven bij Saturnus) en zachte
bolletjes met luxe beleg (zoals omschreven bij Neptunus). Met jus d’orange en melk.
Jupiter
€ 18,00
Voor deze luxe broodjeslunch gebruiken wij onder meer de volgende broodsoorten; pistolets,
molenaarsbrood, milano broodjes, ciabatta’s, Kaiser broodjes, Waldkorn broodjes, pompoenbrood en
polderbrood. De broodjes zijn royaal belegd en worden gegarneerd met een bijpassend garnituur
waaronder bijvoorbeeld: beenham met roomkaas, extra belegen Goudse kaas met zongedroogde
tomaten, gerookte zalm met kappertjes en rode ui, boerenbrie met balsamico siroop en walnoten,
geitenkaas met honing en pijnboompitten, carpaccio met pesto en parmesan, serranoham met
tomaten-tapenade, salami met cornichons. Met jus d’orange en melk, koffie en thee.
De lunchpakketten zijn uit te breiden met (prijzen per persoon):
Per doosje verpakt (met pakjes drinken)
€ 1,00
Fruit
€ 1,00
Mars
€ 1,00
Krentenbol
€ 1,00
Mesje & boter, bij de krentenbol
€ 0,50
De aangeboden lunches kunnen daarnaast ook worden uitgebreid met bijvoorbeeld verse fruitsalade,
melk, verse jus d’orange en diverse zoetigheden als brownies of petit fours, of met warme items zoals
soep of quiche.
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Buffetten vanaf 50 personen
Lunches en koffie/thee buffetten voor groepen groter dan 50 personen is zeker mogelijk. In verband
met de grote van de groep wordt de catering dan in de tentoonstellingsruimte verzorgt in plaats van
de Foyer. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
Een mogelijke lunch of borrel locatie is bijvoorbeeld het Space Station Square. Hier bevindt u zich te
midden van modellen van het International Space Station, een nagebouwd Maanlandschap en onze
schatkamer waarin zich allerlei voorwerpen bevinden die werkelijk in de ruimte zijn geweest. Ook staat
hier de Soyuz-capsule.

Een grotere locatie is in en rondom de Central Core, in het centrum van onze expositieruimte. Hier
bevindt u zich letterlijk tussen de raketten en satellieten, en u heeft zicht op prachtig fotomateriaal.
Ook deze ruimte kan prachtig ingericht worden met tafels en/of statafels.
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Borrel
Naast de mogelijkheid van de lunch is er ook de optie voor een borrel na afloop. Voor maximaal 50
personen verzorgen wij zelf de borrel. Voor € 24,00 per persoon krijgt u dan een borrel met Heineken
bier, verschillende soorten frisdranken (Cola (zero), Fanta, Lipton Ice tea enz.), rode en witte wijn,
zoutjes en nootjes op tafel en plakjes kaas en worst worden uitgeserveerd.
Wilt u een borrel voor een grote groep of een luxere borrel? Dan kan dat via een externe cateraar.
Onze preferred supplier is Kok & Butler. Kok & Butler kent onze locatie en de mogelijkheden goed. Ook
kunnen zij hip of traditioneel meubilair zoals stoelen, krukken en tafels voor u organiseren. Wij horen
graag uw wensen zodat wij bij Kok & Butler een offerte kunnen opvragen. U heeft op deze manier maar
één aanspreekpunt.
Contactgegevens Kok & Butler catering:
Smederij 3a
2211 SM Noordwijkerhout
0252 24 11 12
www.kokenbutler.nl
Wilt u liever zelf de catering verzorgen? Dan kan dat in overleg met onze afdeling events, wellicht
wordt er een commissie doorberekend in verband met de extra assistentie en begeleiding voorafgaand
aan het evenement.
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