
Overzicht van vereniging

Vanaf 1992 tot heden



De eerste tentoonstelling in 1993 
na een jaar van voorbereiding.



Tentoonstelling in 1996 in de aula van de Hoeksteen



Elk jaar werd er een grote tentoonstelling 
opgezet van ruim 1000 vierkante meter 

in de aula van het Martinuscollege



Tentoonstelling in 2004 in de aula van het Martinuscollege



Hier een overzicht van een tentoonstelling
in 2005 die Orion organiseerde.



Replica maanwagen op ware grote was ook 
aanwezig op de tentoonstelling 

van Orion in 2006.



Tentoonstelling in 2007 in de aula van het Martinuscollege



Orion was elk jaar aanwezig op een symposium 
dat door de NVWS werd georganiseerd.



Orion was aanwezig op een symposium 
bij de KNMI in de Bilt.



Diverse kijkavonden op verschillende plekken.



Of bijvoorbeeld in een achtertuin.



Diverse zonnekijkmiddagen



Zonnekijkmiddag bij de Gouwe Stek in Bovenkarspel.



Orion regelmatig te gast bij Space Expo zoals hier 
voor een Venusovergang.



Orion regelmatig te gast bij Space Expo zoals hier 
voor een Mercuriusovergang.



Eerste opzet voor de 
plek waar het 

Streekbos Paviljoen 
zou komen te staan.



Het ontwerp in 2008 van het Streekbos Paviljoen waar 
ook Orion wordt in gehuisvest op de eerste verdieping.



Naar aanleiding van de tekeningen heeft Orion een 
maquette gebouwd.



Met deze maquette 
gingen we langs 
bedrijven e.d. om 
materiaal of geld op 
te halen.
Formaat 60 x 200 cm



Tekeningen uit een animatie die gemaakt is
door Han van Gelderen



Tekeningen uit een animatie die gemaakt is
door Han van Gelderen



Tekeningen uit een animatie die gemaakt is
door Han van Gelderen



Tekeningen uit een animatie die gemaakt is 
door Han van Gelderen



De eerste paal was al geslagen zonder een feestje????
Enkele leden van Orion hebben toen zelf maar 

een klein feestje van gemaakt.



Het storten van het beton in de fundering 
in december 2009.



Het Streekbos Paviljoen gezien vanaf het water.
Hier kun je een stuk van de staalconstructie nog 

goed zien.



Vanaf de voorkant kun je al aardig goed zien hoe 
het uiteindelijk gaat worden.



De eerste verdieping wordt voorzien van 
grote houten schotten.



De eerste verdieping wordt voorzien van 
grote houten schotten.



Hier zijn ze bezig met de ring waar uiteindelijk de 
koepel op komt te staan.



Het geheel wordt nu waterdicht gemaakt.



De koepel waar de grote telescopen in komen te staan.



De koepel wordt op zijn plek gereden om klaar gemaakt 
te worden om op zijn plaatst gehesen te worden.



Klaar om geplaatst te worden.



Nog even en de koepel staat op zijn plek.



Het vervaardigen van een model hoe groot de 
vitrinekasten moesten worden.

Onder de verrijdbare vitrinekasten werden tijdelijk 
waxinelichtjes gebruikt.



Het op maat zagen van de diverse stukken voor de 
vitrinekasten



De lange planken werden op maat gezaagd ter 
voorbereiding voor de vandiktebank.



Alles werd op de grond uitgelegd voor het in elkaar lijmen.



Enkele verrijdbare vitrinekasten staan al klaar.



De wandvitrinekasten krijgen ook al vorm.



Alles is nu verhuisd naar een opslagloods 
i.v.m. de verdere afwerking.



Het schilderen van de vitrinekasten



Uitreiking van de sleutels op 8 juli 2010.



Verhuizing van de vitrinekasten naar het 
Streekbos Paviljoen



Aankomst bij het Streekbos Paviljoen.
Nu nog alles uitladen.



Alles staat klaar om de lift in te gaan 
naar de eerste verdieping.



Eerste inrichting.
Maar eerst moesten de wanden nog geschilderd worden.



Even bijkomen van al dat gesleep.



Vitrinekasten worden langzaam aan gevuld met 
diverse schaalmodellen.



En wordt steeds mooier met al die 
schaalmodellen in de vitrinekasten.



Inmiddels waren we ook gestart met het bouwen 
van de inwendige koepel voor het planetarium.



Inwendige koepel planetarium krijgt al aardig een vorm.



Het laatste stukje nog bekleden.



Planetarium is eindelijk klaar.
De voorstellingen kunnen nu beginnen



Ondertussen was Orion ook gestart met het 
vervaardigen van de zeer unieke montering.

Hier het onderstuk de tube.



Hier wordt een gedeelte van de kop gefreesd uit een 
groot stuk aluminium.



De kop die net uit de freesmachine kwam.



Het monteren van de drukveren in de centrale as.



De as die in de kop van de montering komt te 
zitten is nu bijna helemaal in elkaar gemonteerd.



Het geheel is nu klaar om aan elkaar gemonteerd 
te worden.



Het trekken van draden door de kop van de montering.



De voet van de montering staat bij de spuiter.



De zware voetplaat voor de montering wordt 
klaar gemaakt om naar zijn gedragen te worden.



De voorbereidingen worden getroffen om de 
montering op zijn plek te hijsen.



De montering past ook maar net door de 
opening van de koepel. 

Aan elke kant was amper nog maar 10 cm over.



De montering met zijn telescopen 
staat eindelijk op zijn plaats.



Jarenlang veel storingen gehad in de besturing 
van de montering. 

Regelmatig brandde alles door.



Duizenden manuren en heel veel financiële schade.



En maar blijven proberen tegen beter weten in.
De aardlekschakelaars waren namelijk zeer slecht.

Gemeente bleef maar volhouden van niet.





Het slopen van de oude montering



Het slopen van de oude montering



Na 8 jaar ellende en heel veel financiële schade 
eindelijk nieuwe aardlekschakelaars.

Zo zagen de aardlekschakelaars er van binnen uit.



Na 8 jaar ellende en heel veel financiële schade 
eindelijk nieuwe aardlekschakelaars.

Zo zagen de aardlekschakelaars er van binnen uit.



Gelukkig konden we snel een nieuwe opbouwen.



Hier wordt de montering omhoog gehesen.



Het geheel wordt op zijn plaatst gezet.



De telescopen staan weer te pronken.



Het eerste ontwerp van de heliostaat.



Het in elkaar monteren van de heliostaat.



Het uitmeten van de heliostaat.



Het uit testen van de heliostaat met de fijn afstelling.



Eerste zondag kijkmiddag nog vanaf het dakterras. 
Er was namelijk nog reling in de koepel.



Eerste kijk zondag vanuit de koepel. 
Reling was inmiddels geplaatst.



Lezingen 1x per maand in de expositieruimte.



Zondagmiddag openstelling.



Het ontvangen van klassen.



Schenking van een telescoop met handtekening 
van Andre Kuipers aan Palet in Grootebroek

Gekoppeld aan het project SSVI



Skype uitzending met Egypte.



Star Wars figuren op bezoek bij Orion.



In 2012 vierde Orion zijn 20 jarig jubileum.



Hier wat uitleg met burgemeester 
mevr. Goldschmeding tijdens het 20 jarig bestaan.



In 2012 vierde Orion zijn 20 jarig jubileum.



In 2011 kreeg Orion zijn 15.000 bezoeker binnen.



In 2014 kreeg Orion zijn 50.000 bezoeker binnen.



In 2017 kreeg Orion zijn 100.000 bezoeker.
Toevallig was het een groepje uit Amerika.



Het eerste lustrum 5 jaar in het Streekbos Paviljoen



Het eerste lustrum 5 jaar in het Streekbos Paviljoen



Orion was aanwezig op de Sail Den Helder in 2017.



Orion was aanwezig op de Sail Den Helder in 2017.



Orion was aanwezig op de Sail Den Helder in 2017.



Orion was aanwezig op de Sail Den Helder in 2017.



Brandoefening bij vereniging Orion.



Brandoefening bij vereniging Orion.



Oefenen met een brancard.



Brandoefening bij vereniging Orion.



8 jaar strijd om brandveiligheid. Hier de openingen 
die volgens de tekening dicht had moeten zijn.



Eind 2018 is nu eindelijk alles dicht gemaakt volgens 
de voorschriften in het bouwbesluit.



Jaren bezig geweest met de aanvraag voor rookmelders.
Eind 2018 zitten ze in het hele gebouw.



Soms op een heel vreemde 
plek en zelfs met een 
gevaarlijke punt op oog 
hoogte voor de jeugd. 
Gelukkig mochten we dit 
zelf veranderen.



Je kunt natuurkundige proefjes doen bij Orion.



Ouderwets elektrospel met 
10 losse panelen. 

Elk paneel heeft totaal 24 
vragen.



Een planeetwijzer waarop je kunt zien wat je 
bijvoorbeeld weegt op een bepaalde planeet. 

Of hoe snel de planeet wel draait om zijn eigen as.



Het raden van 
sterrenbeelden.

Je steekt je handen door 
de openingen en probeer 
dan te raden welk 
sterrenbeeld je voelt.

Voorbeeld sterrenbeeld 
staat er bovenop.



Rad van fortuin 
Met ruim 150 vragen over astronomie.

Je kunt er punten mee winnen. 
Wie de meeste punten heeft is de winnaar.



Orion heeft enkele nieuwe bordspellen en 
andere spellen ontwikkeld.

Hieronder
Twee educatieve bordspellen samen in 1 doos.



Zuidelijke sterrenhemel met 88 sterrenbeelden kaarten.
Hiermee kun je per maand bekijken welk 

sterrenbeeld waarneembaar is met de ronde schijf.

Hier boven een voorbeeld 
van zo’n kaart



Noordelijke sterrenhemel met 88 sterrenbeelden kaarten.
Hiermee kun je per maand bekijken welk 

sterrenbeeld waarneembaar is met de ronde schijf.

Hier boven een voorbeeld 
van zo’n kaart



Een model om diverse maan fases mee te kunnen 
demonsteren e.d.



Regelmatig worden er 
nieuwe schaalmodellen 
vervaardigd en in 
gespeeld op de nieuwste 
ontwikkelingen of 
gebeurtenissen.



Diverse tv uitzendingen



Bezoekers staan soms in de rij. 
Hier in 2011 om een bezoek te brengen 

bij Orion na de plaatsing van de 
montering met zijn telescopen.



Hier de uitleg over de valproef  “wet van Newton”



Telescopen klaar zetten voor de nacht.



Kijken naar de zon met de spectrograaf



Kijk het haar van de Barbie gaat omhoog.



De belangrijkste vrouw achter de schermen.


