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Met elkaar aan het roer van ruimteschip aarde
Belangrijke spreker tijdens de 80ste ledenvergadering van Bouwend Rijnmond op
28 oktober 2010 was natuurkundige,
ruimtevaarder, piloot en hoogleraar
Wubbo Ockels. De man die in 1985
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