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Persmededeling project: Sterren schitteren voor iedereen 
23-09-2015 Signeersessie telescopen met astronaut Dirk Frimout 

UGent Volkssterrenwacht Armand Pien 
 

Het project 
Alle kinderen uit het bijzonder (speciaal) onderwijs en kwetsbare 
kinderen moeten de kans krijgen de sterrenhemel te 
bewonderen met behulp van een telescoop. Dat is het 
uitgangspunt van de Werkgroep Kijkerbouw van de 
Volkssterrenwacht Armand Pien, naar een idee van Jean-Pierre 
Grootaerd en Harrie Rutten. 

Scholen voor bijzonder (speciaal) onderwijs en instellingen voor 
kinderen met een beperking kunnen via sponsoring een 
prachtige telescoop aankopen voor een symbolisch bedrag. Het 
gaat om een refractor 80/900 zoals te zien is op de foto. De 
telescoop wordt geleverd met een eenvoudige 
zelfbouwmontering. 

Elke geïnteresseerde school of instelling, binnen bovenstaande 
doelgroep, uit België, Nederland of Duitsland kan contact opnemen met een deelnemende 
sterrenkundige vereniging uit hun buurt. Deze kan de school of instelling helpen bij het gebruik van 
de telescoop. De prijs van de complete telescoop (telescoopbuis, zoeker, zenitprisma, twee 
bijhorende oculairs en zelfbouwmontering) bedraagt amper 100 euro .Het is de bedoeling dat het 
project over meerdere jaren loopt. 

Deze bijzondere actie is mogelijk dankzij onder andere de firma BRESSER die de telescoop levert en 
een groot aantal firma’s die belangeloos educatief materiaal schenken of op één of andere manier 
het project ondersteunen. 

Het pakket 

  
Telescoop met bijhorende schenkingen    Het bouwpakket voor statief 

Internationale medewerking 
Het project werd op 15 mei dit jaar op het Europees Centrum voor opleiding van astronauten (EAC) 
in Keulen voorgesteld door Jean-Pierre Grootaerd. Daar beslisten drie astronauten om hun volle 
steun te geven aan dit project: Dirk Frimout, Frank De Winne en Duits astronaut Alexander Gerst. Zij 
zullen hun handtekening plaatsen op een 30-tal telescopen. 
Ook Nederlands astronaut André Kuipers gaf zijn toestemming en zal eveneens zijn handtekening op 
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de telescopen  plaatsen. Voor Duitsland zal dit gebeuren in september op het EAC in Keulen. Voor 
Nederland tijdens de opening van Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch op 10 oktober. Op Tivoli zal  
Patrick Janssens de Varebeke, Secretaris-generaal van de Euro Space Society, er samen met Jean-
Pierre Grootaerd en Harrie Rutten de certificaten van de echtheid van de signaturen ondertekenen. 

Voorbeeld van een certificaat: 

 

Naast de astronauten zullen volgende bekende personen ook de telescopen signeren. Het zijn voor 
Nederland de auteurs Govert Schilling en Bruno Ernst en Prof. C. de Jager. Voor België weerman 
Frank Deboosere en wetenschapsjournalist Herman Henderickx. En tenslotte voor Duitsland ook 
Wetenschap redacteur en tv-presentator Ranga Yogeshwar. 
Het project gaat door in samenwerking met de VVS voor Vlaanderen, alle Vlaamse 
Volkssterrenwachten, KNVWS voor Nederland, ESERO Belgium, Planetarium Brussel, ESO , Euro 
Space Society, Stichting Universum en BIRA. 

Signeersessie 23-09-2015: Dirk Frimout signeert de eerste telescopen 
Op 23 september om 20 uur gaat op de volkssterrenwacht Armand Pien een signeersessie door met 
Dirk Frimout. Hij zal er de eerste 10 Belgische telescopen Signeren. Dit is de officiële start van het 
project hier in ons land. 
Deze sessie wordt voorafgegaan door een lezing over de doelstelling van dit project ‘Sterren 
Schitteren voor Iedereen’ door Jean-Pierre Grootaerd. 
Programma: 

 20:00 Zaal K: Projecttoelichting Jean-Pierre Grootaerd 

 20:30 Zaal K: Signeersessie met Dirk Frimout in Pienzaal 

 21:00 Zaal Pien: Receptie 
Locatie: 
Ingang sterrenwacht via de Gezusters Lovelingstraat. Alles gaat door op de 1e verdieping. 
 
Nicky De Munster 
Stafmedewerker UGent Volkssterrenwacht Armand Pien. 
Meer info is te vinden op : http://www.vvs.be/subsite/sterren-schitteren-voor-iedereen   
 

© Nicky De Munster 

http://www.vvs.be/subsite/sterren-schitteren-voor-iedereen
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Overzicht van de astronauten die hun handtekening zullen plaatsen op de telescopen: 
Voor België: 

  
Frank De Winne   Dirk Frimout 
 
Voor Nederland:    Voor Duitsland: 

  
André Kuipers 

  
Op de tentoonstelling ‘Gateway to Space’ gaf ook ‘Moonwalker’ Charlie Duke van Apollo 16, zijn 
medewerking en was bereidt enkele maankaarten te signeren. 

Alexander Gerst 


