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GO! Atheneum Keerbergen krijgt ruimtevaarttelescoop cadeau. De telescoop is
gesigneerd door diverse astronauten, waaronder Frank De Winne en Dirk Frimout,
en staat geïnstalleerd op de campus aan de Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen.

GO! ATHENEUM KEERBERGEN TROTSE EIGENAAR VAN
GESIGNEERDE RUIMTEVAARTTELESCOOP
GO! Atheneum Keerbergen is de trotse bezitter van een unieke, gesigneerde 90
mm BRESSER refractor telescoop. “Onze lessen aardrijkskunde, fysica en
wiskunde beloven volgend schooljaar nog interessanter te worden”, zegt Kurt
Hofman, directeur van GO! Atheneum Keerbergen. “En met een beetje geluk
mogen we volgend jaar met enkele leerlingen op bezoek gaan bij Frank De
Winne in het opleidingscentrum voor astronauten in Keulen.”
Deze genereuze gift aan GO! Atheneum Keerbergen kadert in het SSVI-programma
(Sterren Schitteren Voor Iedereen).
SSVI stelt materiaal ter beschikking om iedereen de wondere wereld van de
telescoop en astronomie te laten ontdekken. Op die manier willen astronauten die
werken aan het Europees ruimtevaartprogramma, waaronder Frank De Winne en
Dirk Frimout, astronomie toegankelijker maken voor zoveel mogelijk mensen.
SSVI is een wereldwijd succes. Op dit moment zijn er al telescopen in 64 landen
verspreid. Overal laten ze de schoolgaande jeugd kennismaken met de ruimte.
“Dankzij de tomeloze vrijwillige inzet van Jean Pierre Grootaerd van de Universiteit
Gent, meer bepaald de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien en de vakgroep
fysica en sterrenkunde, mochten we dit pakket ontvangen. We willen hierbij ook
Christophe De Beule van IMB Brugge bedanken voor het organiseren van een
benefiet om mee de kosten van het project te dragen. Dank ook aan Annemie Pupe
om ons in contact te brengen met Jean Pierre”, aldus de fiere directeur van het
atheneum in Keerbergen.

De GO! scholen van Keerbergen zijn scholen van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200
cursisten avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

