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knippen en plakken
“Het zal je maar overkomen. Van de ene op de andere dag zit je in een totaal
ander land, met een andere taal, andere gewoonten en regels, zit je op een
school waar je niemand kent en ook niemand begrijpt. Misschien woonde
je in een afgelegen dorp op het platteland of in de bergen en kom je plots
in een drukke stad terecht. Misschien ben je nog nooit naar school geweest,
omdat er geen school was in de verre omtrek en je thuis hard moest mee
werken of omdat er oorlog heerste in dat land.”
Siska Van Liefferinge over 10 jaar OKAN-klas – pag. 11

“De evaluatiecommentaren van zowel ouders als leerlingen hieromtrent
liegen er niet om: ‘mijn Duits is op een paar dagen spectaculair verbeterd’,
’zo kan de in klas opgedane kennis eens echt toegepast worden’ en ‘de beste
manier om een vreemde taal echt te leren’... Doordat onze uitwisselingsgasten uit Duitsland Nederlands als vreemde taal studeren zaten we bovendien
in een comfortabele win-winsituatie, want door deze gemeenschappelijke
leersituatie konden de leerlingen taalmatig heel wat van elkaar opsteken.”
Stijn Verhaeghe over het uitwisselingsproject met het Duitse Emmerich – pag. 20

“In een vergadering vooraf – met het nodige tumult – werd de traditionele organisatie van enkele BD-acties grondig herbekeken. Studio Wadist
was na jaren aan een grondige afstofbeurt toe. Wat we willen ligt voor de
hand: het arendsnest in de balkonklas verlaten en Studio Wadist als een
‘glazen huis’ op de speelplaats herbergen, dicht bij de leerlingen.”
Fré Caulier over de metamorfose van Studio Wadist
in Het Glazen Huis tijdens de BD-actie – pag. 36

“Zonder twijfel. Bohémiens zijn kunstenaars; ze worden uitverkoren door
de kunst, ze hebben een artistiek doel, ongeacht door welke tegenslagen
ze getroffen worden. De armoede en de twijfel inspireren hen. En die stijl
van leven en werken staat ons wel aan. We willen ermee benadrukken dat
ook wij leven voor onze kunst en dat we geen schrik hebben om eigen
zinnige keuzes te maken en om maatschappijkritische verhalen te vertellen die mensen doen nadenken.”
Jeffrey De Block over zijn Bohemanian Productions – pag. 51
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VRIJDAG 12 MAART 2010

7-9 MEI 2010

100-dagenshow stal de show

Openschooldag: een succes!

Vrijdag 12 maart vierden de zesdejaars hun laatste 100-dagen. Een erg knappe show in de namiddag was een van
de topmomenten.

Vrijdagavond verwelkomden we vele honderden nieuwsgierigen voor de informatievergadering voor het eerste
jaar; zaterdag was er veel publiek voor de schooldansgroep Skairo en zondag was het druk op de openschooldag.
7-9 mei: het was een supergevuld weekend in
het College. Na het laatste belsignaal vrijdagnamiddag werd ijverig aan de slag gegaan om alle
infostands tijdig klaar te hebben. Om 19.30 uur
startte immers de informatievergadering voor
de eerstejaars: na een uitzetting in woord en
beeld over de werking en aanpak in het eerste
jaar volgde een uitgebreide rondleiding doorheen de schoolgebouwen.
De feestzaal zat eivol voor de informatievergadering. Na de rondleiding besloten reeds vele
tientallen ouders om in te schrijven. Nadat de
laatste ouders de feestzaal hadden verlaten ging
de technische ploeg van Skairo aan de slag. Ze
werkten tot in de kleine uurtjes om alle licht- en
projectie-installaties op te stellen. Zaterdagmorgen werd de laatste hand gelegd aan de technische voorbereiding.

RUBRIEKDE GRENZEN
BINNEN

BINNEN DE GRENZEN
RUBRIEK

Zaterdag: de danseressen (256) en de dansers (7) van Skairo hielden algemene repetitie,

BRUGGE MET
DE DERDEJAARS

smulden van een smakelijk broodje met beleg
en gaven om 15 uur de aftrap voor de eerste

In de infolokalen was het een drukte van jewel-

Op de speelplaats was er een heuse pannenkoe-

van twee Skairo Moves-shows. Om 20 uur zat

ste. De structuur van de school en de specifieke

kenbak en werd het aspect gezonde voeding in

de zaal afgeladen vol met ouders, sympathisanten, leerkrachten en directie en... medeleer-

aanpak in het eerste jaar werden door klassenleraars van het eerste jaar aan tientallen ou-

de praktijk gebracht aan het kraampje met fruitspiezen en aan de infostand van het ouderco-

(kan deugd doen na een korte nacht of na erg

13 uur hieven de 100-dagenvierders en de leer-

lingen. Met een denderend applaus werden de

ders deskundig toegelicht. Leerlingen van het

mité in het inschrijvingslokaal (de ouders boden

thousiaste leerlingen van het laatste jaar de kop-

vroeg opstaan) was het eerste luik van een ge-

krachten samen het glas. Aansluitend was er een

vele danseressen en in het bijzonder de leerlin-

eerste jaar gaven aan hun mogelijke opvolgers

een gezond drankje aan).

pen bij elkaar. Met een flinke dosis originaliteit,
maar ook met een erg knap staaltje van tech-

vuld programma. Omstreeks halftien wandelden
de zesdejaars naar feestzaal Ons Huis op Tereken.

smakelijke barbecue.

gen-choreografen bedankt voor zoveel inzet
en creatieve danskunst.

een woordje uitleg aan de hand van boeken en
notities. De werking van Indigo en Skairo werd

In de feestzaal zette Skairo nogmaals zijn beste

Na de krokusvakantie staken een groepje en-

eveneens in de kijker geplaatst.

Terug in
de tijd

beentje voor; daar konden de bezoekers tevens

nische vaardigheid bij het maken en monteren

Het 100-dagencomité van SJKS had voorgesteld

Omstreeks 15 uur startte de show in de feest-

van filmpjes, slaagden ze erin op vrijdagnamid-

om stand-up comedians te engageren voor de

zaal: een nieuwsuitzending met talloze grap-

Zondagmorgen werd met de hulp van het ou-

dag alle 200 zesdejaars, leerkrachten en directie
te verrassen met een schitterende, creatieve

voormiddag. De leerlingen realiseerden in samenspraak met hun leerkrachten en de directie

pige filmpjes met meer dan eens een stevige
knipoog naar de opvallende karakteristieken

dercomité hard gewerkt om de feestzaal om

In andere lokalen werd de tweede en de derde

het collegebier dat de basisschool een tijdje ge-

de plannen. Xander De Rijcke en Thomas Smith

van de leerkrachten. Een dansoptreden van de

te toveren in een aangename cafetaria; de bars
werden aangevuld. Op de speelplaats werden

graad in beeld gebracht; de richtingen economie, sportwetenschappen en humane we-

leden boven de doopvont hield).

show. Een gewaardeerd hoogtepunt van een
geslaagde 100-dagen-viering.

zorgden voor een gesmaakt optreden. Bram Van

leerkrachten, een blind date-programma en een

de laatste voorbereidingen getroffen voor de

tenschappen hadden eigen infostands. In de

De algemene sfeer, de betrokkenheid van leer-

den Broecke praatte de twee comedians vlot aan

‘dankjewel’ voor de prefect kruidden eveneens

openschooldag.

kerk evoceerde VIS, de pastorale groep, zijn ac-

lingen (meer dan 250 eerstejaars!), personeels-

Even na zevenen verkleedde een beperkte groep
leerlingen zich in een kleedruimte op school om

elkaar.

de 100-dagenshow.
Om 14 uur stond iedereen klaar. De moekes kre-

tiviteiten en werking. De wetenschappers demonstreerden proeven én... de bouwplannen

leden en oudercomité, de verzorgde infostands
én het feit dat meer dan 150 leerlingen en hun

deel te nemen aan het gooi- en smijtgebeuren

Tijdens de middagpauze was er een muziek-

’s Avonds wachtte de jongelui nog een fuif in de

gen bij het onthaal een smakelijke praline mét

(volgend schooljaar!) voor de nieuwe weten-

ouders reeds hun vertrouwen aan de school

op het Nicolaasplein. Om halfnegen waren alle

optreden in de feestzaal van de school voor

Sint-Niklase binnenstad. Een feestelijke afsluiter

Collegelogo en Leve Moeder.

schapsklassen!

schonken door in te schrijven zorgden voor erg

zesdejaars op school; een gezamenlijk ontbijt

de leerlingen van de 2de en de 3de graad; om

voor een geslaagde 100-dagen.

tevreden gezichten. Een geslaagde driedaagse!
DVR
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TWEEDE JAAR OP UITSTAP NAAR TONGEREN

Gallo-Romeinse geschiedenis
beleven

De leerkrachten geschiedenis waren de gidsen

Dit schooljaar gingen we voor de eerste keer met het tweede jaar naar
Tongeren. We bezochten ondermeer het Gallo-Romeins museum om
de geschiedenis van de oudste stad van België te ontdekken.
De uitstap bleek de moeite waard, volgend jaar
wordt het dagprogramma dan ook uitgebreid.

Leren over het verleden
“Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan
voorafging,” zei de Romeinse keizer-filosoof Marcus Aurelius. Het is niet altijd makkelijk om dit aan
jongeren van 13-14 jaar uit te leggen, daarom is
het nuttig om af en toe de leslokalen te verlaten
en de sfeer van de geschiedenis ter plekke op te
snuiven.
Het verre verleden start voor onze leerlingen
zo’n 500.000 jaar geleden en loopt tot in de
vroege middeleeuwen. Neanderthalers, de eerste homo sapiens, Kelten, Eburonen en uiteraard
Romeinen en Germanen: ze passeren allemaal
de revue. ‘Geschiedenis leren’ krijgt in Tongeren
voor één dag een heel bijzondere dimensie. Het
Gallo-Romeins museum, dat we bezochten, is
onlangs volledig vernieuwd. De leerlingen kregen niet alleen een rondleiding in het museum,
maar konden ook zelf grafschriften ontcijferen
en archeoloog van dienst zijn. Ze mochten zelfs
in de huid kruipen van een Romeinse soldaat of

Geschiedenis is niet echt weggelegd voor mij,
maar toch vond ik Brugge erg interessant. Vooral
de Heilig Bloedbasiliek vond ik boeiend omdat
we daar ‘het bloed van Jezus’ konden aanraken

Ook dit jaar brachten de leerlingen van het derde jaar een
bezoek aan Brugge. In tegenstelling tot vorig jaar – toen de
uitstap gecombineerd werd met
de tentoonstelling over Karel
de Stoute – bleef het concept
van deze uitstap beperkt tot
een historische wandeling door
de binnenstad.

terecht voor een drankje (o.a. voor een Colleken,

DVR

Leerlingpelgrimshandelaars
aan het woord

Galliër! Educatieve films, maquettes en levens-

(!). Het begijnhof was ook erg apart en het leek
net alsof we echt in de middeleeuwen waren,
toen we die begijntjes zagen...
Het belfort is mooi; het is eigenlijk wel gek als je
beseft dat het heel lang geleden zo’n belangrijk
gebouw was voor de mensen.
De gebouwen waren dus erg interessant, maar ik
vond dat we wel iets meer vrije tijd mochten krijgen om zelf nog meer de stad te verkennen.
Jehna Lovet, 3 HW
van Michelangelo en de praalgraven van de Bourgondische hertog Karel

van dienst, die de bijna onmogelijke opdracht

de Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië bewonderen. Uiteraard

kregen om de leerlingen in twee uur tijd te laten
proeven van deze middeleeuwse wereldstad.

konden we ook niet voorbij aan het Begijnhof (met de narcissen in volle
pracht) dat terecht een plaats verdient op de Unesco Werelderfgoedlijst.

maar een halve dag was. Ik was al enkele keren in Brugge geweest,

Collega Steven Van Driessche was een van de

Niet alleen pelgrims bezochten het Venetië van het Noorden. Brugge was

maar ik had Brugge nog nooit zo bekeken. Het was een heel nieuwe

immers niet voor niets het commerciële Europese hart in de 15de eeuw.

ende halve dag terug in de tijd...
Op 29 en 30 maart eindigden de lessen om

Op enkele plaatsen waanden de leerlingen zich dan ook echte middeleeuwse handelaars. Zo werd bijvoorbeeld op het Beursplein de werking

ervaring. Het mooiste van al vond ik de Burg met de verschillende stijlen van gebouwen en ook de zwanen bij het Minnewater.

11u40: leerlingen konden op school hun bo-

van de wisselbrief toegelicht. Voor het huis van de familie Van der Beurze

terhammetjes (of ‘stuutjes’ voor degenen die

(waar anders?) kropen enkele derdejaars voor even in de rol van begun-

zich al volledig ingeleefd hadden in de uitstap)

stigde, gever, betrokkene en trekker.

inspirerende omgeving krijgen de leerlingen inzicht in de reden waarom het gelopen is zoals

opeten. Bij het verzamelen aan de betonnen
afsluiting op de speelplaats zag het er op beide

het is. Een boeiende manier om iets op te steken, voor jong én oud.

dagen even miezerig en grijs uit als de afsluiting
zelf. Sommige pessimisten gingen zelfs in allerijl nog op zoek naar een paraplu en regenkledij.
Vergeefse moeite, zo zou blijken, want eens we
in Brugge uit de bus stapten, werden we verwelkomd door een fraaie lentezon.

Om de trip in de toekomst nog meer de moeite
waard te maken, gaan we volgend jaar in plaats
van een halve dag een hele dag op stap. Zo
kunnen onze leerlingen Tongeren ook buiten de
museummuren ontdekken. Wandelen langs de
oude stadswallen van Romeinen, eens echt zien
wat we alleen op foto’s zien in ons handboek,
het verhaal van Ambiorix (de legendarische
stichter van de stad) vertellen in het hartje van
Tongeren, kortom we gaan de geschiedenislessen ‘be-‘leven. En om de lange busrit te overbruggen zijn we nu alvast op zoek naar een fijne
maar interessante historische film! Alle suggesties zijn welkom!
SH

om eens te zien waarover we leren. Het was wel wat jammer dat het

enthousiastelingen. Een verslag van een boei-

echte figuren in kunsthars brengt het verleden
tot leven. Op een dynamische manier en in een

Ambiorix

Ik vond persoonlijk de uitstap zeer leuk. Ik vind dat we zeer mooie dingen gezien hebben, zoals het begijnhof. Ik vond het ook interessant

Als middeleeuwse pelgrims...
Eens we de stadsomwallingen achter ons gelaten hadden, vertoefden we als het ware 500 jaar
terug in de tijd. De derdejaars voelden zich even
een middeleeuwse pelgrim: net als honderdduizenden voorgangers kregen ze de kans om
in de bovenkapel van de Heilig Bloedkapel de
gelijknamige relikwie aan te raken. De meesten
waren toch wel onder de indruk, bij anderen
overheerste dan weer de nodige scepsis over de
echtheid. Ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk stond
op het programma. Daar konden we de Madonna

Jens Present, 3 HW
Ik vond de uitstap naar Brugge zeer geslaagd. Het is een mooi ‘stadje’
dat nog na zoveel jaren zijn middeleeuwse sfeer heeft weten te behouden. Het mooiste monument vond ik het belfort; deze toren is echt

Lekker Brugge

heel indrukwekkend. Ik vond ook de ‘romantische’ bruggetjes die door

Tijdens een (te) korte pauze kregen onze derdejaars de kans om een andere kant van Brugge op te zoeken: ook hier waren ze onder de indruk van
de chocolaterieën, winkelstraten en andere (meer moderne) toeristische
verlokkingen.
Tijdens het verdere verloop van de wandeling herkenden de leerlingen
probleemloos kenmerken van een middeleeuwse stad als houten gevels,
smalle steegjes, een belfort, stadhuis, romaanse en gotische kunstelementen... Een wandeling door Brugge spreekt dan ook duizendmaal meer aan
dan een nieuw hoofdstuk in de cursus; daarover waren de meningen duidelijk eensgezind.

heel de stad lopen leuk om over te steken en het Heilige Bloed aanraken was ook een unieke ervaring, ook al ziet het er niet meer uit als
bloed. Ik vind wel dat we wat meer vrije tijd moeten krijgen om de stad
echt te kunnen verkennen.
Casper Caluwé, 3 Wd

De smaak te pakken...
Iedereen was het er achteraf over eens dat Brugge verkennen in twee uur
tijd een vrijwel onmogelijke opdracht is. Bij momenten voelden we ons
echt wel als een opgejaagde Japanse toerist. Daarom werden er op de
busrit terug naar school bij de leerlingen al plannen gesmeed om tijdens
de vakantie Brugge nogmaals te verkennen, zij het misschien dan wel vanuit een geheel andere (shopping)invalshoek.

Wat me het meest is bijgebleven aan Brugge, is Brugge zelf. Het is gewoon een prachtige stad. De kleine riviertjes met de bruggetjes en
banken, de smalle steegjes... Het draagt allemaal bij tot een gezellige,
gastvrije sfeer. Het mooiste plekje vond ik de Burg. Het prachtig versierde stadhuis was magnifiek. Al die gedetailleerde beelden op een rij:
indrukwekkend. De kapel van het Heilig Bloed was ook heel mooi. Het
was heel licht en vol kleur. Ik vond eigenlijk dat er geen minpunten aan
de excursie waren: prachtig weer, goed gezelschap, een goede gids . Ik
denk dat ik het eigenlijk wel zie zitten om nog een keertje naar Brugge
te gaan.
Jasper De Pauw, 3 Wd
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OLYMPIADES

cultuur in dat land. De laatste jaren reis ik in groep en/of met mijn vriend.
Naast de reisplannen help ik deze zomer in de bloemenzaak van een familielid en babysit ik op een nichtje van drie jaar. Ook een barbecue of cafébezoekje met familie of vrienden zal deze zomer niet ontbreken. Het ideale
moment om bij te babbelen en te genieten van het weer.
2 Deze zomer trek ik eerst met onze derdejaars naar de Cévennes. Daarna
heb ik een weekje de tijd voor de was, want dan trek ik met mijn vriend en
drie vriendinnen richting Cuba voor twee weken. Daarna trek ik nog voor
ongeveer drie weken door Costa Rica met mijn vriend. Tot slot eind augustus
een weekend naar Frankfurt voor een grote beurs i.v.m. de bloemenzaak!
Nele Rotty, lerares chemie

Eindelijk, een beetje tijd
1 Vakantie is voor mij eventjes ‘niets’ doen,
‘t is te zeggen, eventjes niets ‘proberen’ doen...
want dat lukt me niet altijd... Vakantie is zalig
een boek lezen (lees: verslinden; en lees: boeken...). Vakantie is genieten van de kinderen,
genieten van een glas wijn op ons terras, genieten van een barbecue, genieten van de solden-in-het-land,... Reisduif of huisduif: tja, in het onderwijs kun je natuurlijk proeven van beide gezien de negen lange weken die
ons voorgeschoteld worden. Dus zeer zeker graag een reis, maar evenzeer
zeker thuis genieten...
2 Vakantie = boeken lezen, vakantie = shoppen met mijn moeder, vakantie = genieten van mijn kindjes, vakantie = vrienden bezoeken en op bezoek krijgen. Reden van dit alles? Meer tijd (denk ik altijd...)! Concrete plannen? Kinderkamers schilderen... én genieten van de Middellandse zee voor
een tiental dagen.
Lauren Leeman, 2MWd

Familiereunie
1 Ik verkies toch om er een tijdje tussenuit te
gaan. We hebben immers een heel schooljaar
lang, hard moeten werken zodat we toch allemaal die vakantie verdienen. Twee maanden
zonder overhoringen, huistaken, proefwerken,
leraren,... dat is genieten. Op reis gaan naar een warm, zuiders land, dat
ook.
2 Deze vakantie wordt mijn opa 80 en dat gaan we met de familie vieren.
Ik zie mijn grootouders niet vaak want ze wonen in het zuiden van Spanje.
Bovendien komt onze familie die in Amerika woont ook. Daar verheug ik
me enorm op. Daarna gaan we 2 weken naar Spanje. Daarna ga ik met een
vriendin een week op zeilkamp en daarna gaan we met goede vrienden
10 dagen lang een uitstap maken met de boot. En daarna gaat het terug
naar... de schoolrealiteit. Na een deugddoende vakantie uitkijken naar het
weerzien van de vrienden.
Laura Voulismas, 4Lb

Bezige reisbij
1 Voor mij betekent vakantie in de eerste plaats geen school en examens
meer. Twee maanden rustig allerlei activiteiten beoefenen. Met vakantie

associeer ik de zon, zee en het strand. Ik ben
een echt reisduif, maar als het moet kan ik ook
een huisduif zijn. Ik zou het niet erg vinden als
ik 2 maanden thuis zou zitten, maar een dagje
aan zee zou dan wel eens mogen. Een belangrijk punt is wel in je leven dat je eens naar ergens anders kan gaan dan steeds in je eigen
land te blijven. Je moet de wereld wel een keer gezien hebben. Reizen doe
ik graag, maakt niet uit met de auto of het vliegtuig, als ik maar weg ben.
Als ik op vakantie ben, denk ik ook minder aan school.
2 Herinneringen ophalen met klasgenootjes van vroeger, naar een pretof waterpark gaan, zwemmen, rustig op de zetel liggen in de zon. Begin
juli ga ik vakantiejob doen en een beetje geld bijverdienen. Daarna ga ik
een week op volleybalstage in Italië. Eind juli ga ik 2 weken naar Knokke.
In augustus ga ik een maand naar Griekenland. Zoals je merkt, ben ik altijd
een bezige bij in de vakantie.
Veerle Loth, 4Lb

Back to my roots
1 Voor mij is vakantie een manier om even te
ontsnappen aan al die drukke schooldagen.
Even je gedachten verzetten en wegdromen.
De ‘grote vakantie’ bevat voor mij eigenlijk de
beste twee maanden van het jaar. Het moment
om je innerlijke batterij weer op te laden. In de zomer ga ik altijd naar de
Verenigde Staten. Dit is een jaarlijkse traditie om terug te keren naar mijn
‘roots’. Amerika is immers het land waar ik geboren ben en waar mijn familie woont. Dit jaar is extra speciaal, omdat er bruidsklokken zullen luiden
vanwege het aanstaande huwelijk van mijn nicht.
2 Alhoewel ik een echte ‘reisduif’ ben, breng ik toch ook een gedeelte van de vakantie thuis door. Voor ik naar Amerika vertrek, ga ik een
maandje werken om mijn portemonnee te spekken. Amerika is met z’n
vierentwintiguurseconomie een walhalla voor shoppers. Zelfs ‘s nachts
is het een winkelparadijs. De combinatie van op reis gaan en thuisblijven
zorgt ervoor dat ik in de ‘grote vakantie’ geen last heb van saaie momenten. Als het goed is, heb ik nog zo’n twee weekjes over om met mijn vrienden door te brengen.
Frederik Welvaert, 3Wc

Doen waar ik zin in heb
1 Vakantie voor mij is een tijd van ontspanning om eens te kunnen bekomen van alle
drukte. En zeker het gevoel te hebben van
vrij te zijn. Ik ben wel graag thuis, want ik heb
wel eens nood om tot mezelf te kunnen komen. Maar ik zal zeker niet nee zeggen als ik een aanbod krijg om op reis
te gaan.
2 Ik doe in de vakantie waar ik op dat moment zin in heb. Daarom is het
ook vakantie zeker. En buiten dat ik de eerste week van de grote vakantie
naar Turkije ga, heb ik nog niets concreet gepland. Maar ik ben er nu al zeker van dat het weer een leuke vakantie wordt.
Samestelling: DVR

9 LEERLINGEN BIJ TOP 100!

Kangoeroewedstrijd 2010:
topdag voor wiskunde
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Op donderdag 18 maart was het weer zover. Onze school deed met 461 (!) leerlingen uit de eerste graad mee aan
de Kangoeroewedstrijd. Het resultaat is ondertussen bekend en... het mag gezien worden!
2Ld en hun fiere wiskundejuf Tiny Torfs

De leerlingen doen mee op vrijwillige basis en
betalen € 2,50 voor hun deelname. De Kangoeroewedstrijd is een leuke ‘logisch-denken’wedstrijd die tegelijkertijd in veertig landen
wordt georganiseerd. Meer dan 4,5 miljoen
leerlingen doen hieraan mee. De Wiskunde Kangoeroewedstrijd is een initiatief van de Vlaamse
Wiskunde Olympiade.

Denkplezier
Editie WALLABIE mikt op leerlingen van de
eerste graad secundair onderwijs. De Kangoeroewedstrijd brengt originele reken-, denk- en
puzzeloefeningen onder de aandacht van honderdduizenden leerlingen wereldwijd.
Meedoen is winnen voor het onderwijs, voor de
leerlingen, voor de leerkracht, voor de scholen.
Het gaat om 24 verrassende vraagstukken, die
stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits
van inzicht vragen. Vijf antwoorden per opgave
zijn gegeven, één is er goed. Welk? De eerste
vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden
ze lastiger. Meedoen met de Kangoeroewedstrijd is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel.

De resultaten: een opsteker!
2Ld uit onze school behaalde de tweede plaats!
Er namen 21871 leerlingen deel aan de wedstrijd!
 Eerste plaats: 2GLa van het Sint-JanBerchmanscollege uit Westmalle
 Tweede plaats: 2Ld van het Sint-JozefKlein-Seminarie uit Sint-Niklaas
 Derde plaats: 2FL van het Montfortcollege
uit Rotselaar
Sofie De Souter uit 2Ld is de beste leerling
van onze school.
Met een score van 111 heeft ze een 25ste plaats.

OUD-LEERLING
9 andere SJKS-leerlingen rangschikten
zich bij de top 100!
 31ste plaats Brent Van Broeck 2MWf 110
 31ste plaats Arno Bytebier 1Ab 110
 31ste plaats Robin Depraetere 2Lc 110
 63ste plaats Tim Geerinck 2Lb 107
 84ste plaats Joren Horemans 2GL 105
 84ste plaats Stijn Lyssens 1Ad 105
 84ste plaats Juul Speleman 1Ae 105
 84ste plaats Jasper De Witte 1Ae 105
 84ste plaats Juliaan Bultinck 2Ld 105
22 van de 100 beste leerlingen van
Oost-Vlaanderen zitten op het College.
 Beelen Maarten 1Aa
 Bracke Cédric 2Lc
 Bultinck Juliaan 2Ld
 Bytebier Arno 1Ab
 De Jonghe Brent 2MWf
 De Poortere Aaron 2Ld
 De Souter Sofie 2Ld
 De Witte Jasper 1Ae
 Depraetere Robin 2Lc
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Geerinck Tim 2Lb
Hillaert Laurens 1Ag
Horemans Joren 2GL
Lyssens Stijn 1Ad
Speleman Juul 1Ae
Strobbe Senne 2GL
Thijssen Lander 2Ld
Van Broeck Brent 2MWf
Van den Berghe Jan 1Ag
Van Hoeck Jade 2Lc
Vanwelsenaers Howard 2MWa
Verstraete Hanne 2GL
Volkaert Pieter-Jan 1Ac

Aan alle deelnemers – en we benadrukken aan
álle deelnemers – een pluim voor de deelname.
Vanzelfsprekend een dikke proficiat voor de wiskundecracks die erg goed scoorden!
Dank en waardering ook voor de wiskundeleerkrachten die de leerlingen voorbereidden en
aanmoedigden en aan de coördinator van de
Kangoeroewedstrijd op SJKS, Marc Smet.
DVR
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OUD-LEERLING

Kaboel airport

geworden zijn, een groot spreker zat er niet in
mij. En nog steeds niet, eigenlijk.
Was de voorbereiding in het College op
hoger onderwijs/ op ‘het ‘leven’ oké?
Opvallend goed – minstens wat dat onderwijs betreft. Leven moet je zelf leren, buiten de
schooluren, al leende de Collegestraat zich daar
ook vrij goed toe.
Ik ben misschien wat toevallig in de economische richting terechtgekomen – via de ‘waterval’, na begonnen te zijn in de Latijnse – maar
het was een verbazend goeie voorbereiding op
mijn latere studies. Met economie, recht en geschiedenis – toch zware vakken in de politieke
wetenschappen – heb ik nooit echt last gehad,
en dat was voor een groot deel te danken aan
de voorbereiding in het middelbaar.

Ik heb een wat vreemde vraag voor u in verband met mijn grootvader, Jozef Stuer,
die een zestigtal jaar eerder dat ikzelf op de Collegebanken zat.
Geboren in 1910 in Meerdonk moet hij gedurende de jaren ’20 op het College gezeten
hebben om daarna aan de Universiteit in Gent te kunnen beginnen.
Ik probeer stukken van zijn levensverhaal weer samen te stellen, met als voornaamste
reden dat hij na zijn schooltijd in onder andere de Vlaamse beweging is terechtgekomen.
Mijn familie is niet echt op de hoogte van zijn verhaal. Ik heb me intussen, met stukken en brokken informatie, wel een vrij degelijk beeld van zijn geschiedenis kunnen
vormen en probeer daar iets van op papier te krijgen.
Uit een mail van oud-leerling Vincent Stuer ECb’94

Leraars maken het verschil
Wat blijft je vooral bij van je Collegetijd?
Leraars maken het verschil. Dat is een cliché,
maar het klopt in mijn geval volledig. (Al moet
ik daar, sinds ik zelf schoolgaande kinderen heb,
zeker ook schooldirecteurs aan toevoegen.)

Niets bijzonders aan de vraag – we speelden ze door aan onze archivaris – ware het niet dat na de naam van
Vincent het volgende stond: speechwriter van Europees Handelscommissaris Karel De Gucht.
Dat intrigeerde de redactie...

OUD-LEERLING VINCENT STUER ECB ’94, SPEECHWRITER VAN KAREL DE GUCHT

Hij leest Karels geest!
Wat heb je na je Collegetijd gestudeerd?
Hoewel ik pas veel later politiek actief geworden
ben, was het altijd al duidelijk dat ik politieke
wetenschappen zou gaan studeren in Gent. Al
wat politiek is, in de brede zin van het woord,
interesseerde me gewoon. Geschiedenislessen
waren zowat de enige waar ik graag naartoe
ging en als Elsschots gedicht over Borms of literatuur van Solzjenitsyn aan bod kwam, durfde ik
al eens opletten.
Die brede benadering van Pol & Soc – van sociologie en psychologie tot geschiedenis, recht
en politieke theorie – was toen al mijn ding en
ik ben altijd een generalist gebleven. Voor een

woordvoerder en speechwriter is dat een voordeel, bijna een evidentie, terwijl het in andere
politieke jobs ongetwijfeld een nadeel is.

Langzame groei naar
zelfstandigheid
Beantwoordde de studie aan je
verwachtingen? Waarom wel, niet?
Ja en nee. De lat lag niet erg hoog, vond ik, hoewel ik verre van een modelstudent was, en soms
miste de richting wat diepgang of originaliteit.
De leerstof leek ongeveer even oud als de proffen. Al heb ik de indruk dat er intussen, met een
nieuwe generatie professoren als Carl Devos en
Hendrik Vos, heel veel veranderd is.

Pas toen ik in Leeds, in het noorden van Engeland, ging studeren in mijn derde jaar unief
leerde ik echt zelf initiatief nemen, zelf literatuur
gaan opzoeken, analyses uitwerken en dingen
doordenken. Daar ben ik pas echt kritisch en
leergierig, en veel zelfstandiger geworden. Ik
ben sindsdien letterlijk verslaafd aan boeken,
maar ik had niet de indruk dat je dat in ons eigen onderwijssysteem veel opleverde.
Wat me ook opviel: ik had nooit in het openbaar
leren spreken. Een voordracht geven of discussiëren was in Engeland dagelijkse kost, terwijl ik
dat in Gent of op het College niet of nauwelijks
had moeten doen. Ik mag dan al speechwriter

De lessen Nederlands van het Vosken en het Vogelken (nvdr. Hugo Devos en Marcel Hellinckx)
of geschiedenis van Balthau zijn me altijd bijgebleven – zoveel parate kennis, anekdotes en belezenheid deed mij zin krijgen in meer. Of een figuur als godsdienstleraar Geert Maes, daar had je
respect voor. En door alle ‘puberigheid’ heen wisten ze jou naar waarde te schatten. Het is me pas
later duidelijk geworden hoe uitzonderlijk dat is.
Je professioneel parcours. Hoe ben je
gekomen tot de job die je nu hebt?
Ik kende vrijwel niemand in de politiek – politieke jongerenverenigingen waren niet zo mijn
ding en ik ben ook van huis uit verre van een
stamboomliberaal – maar deed toch examen
voor de VLD-studiedienst. Karel De Gucht had
ik wel eens ontmoet. Hij kwam als parlementslid
uit ons arrondissement af en toe in Sint-GillisWaas, waar ik toen nog woonde en liberalen
verder vrij dun gezaaid zijn.
Toen hij in ‘99 voorzitter werd, vond hij mijn CV
terug in de werfreserve van de VLD en zo kon ik
eindredacteur van het ledenblad worden. Ik had

wat geschreven voor een snowboardmagazine,
Freeze, en de combinatie van politiek en schrijven was toen al de rode draad.
Uiteindelijk, na een jaar of vier, ben ik woordvoerder van de partij geworden en toen Karel
Minister van Buitenlandse Zaken werd, ben ik
hem gevolgd. Eerst vooral als persverantwoordelijke, maar na verloop van tijd steeds meer als
schrijver van speeches en opiniestukken.
En dus ook toen hij Europees Commissaris geworden is, bijna een jaar geleden. Ik ben intussen de enige medewerker die alle drie de fases
van zijn politiek leven meegemaakt heeft.

Schrijven wat hij denkt
Hoe moeten we ons dat voorstellen
‘speechwriter’? Hoe worden de speeches
voorbereid? Waar blijf je met je eigen
mening in het geheel? Is de job steeds
dankbaar? Is je invloed soms niet erg groot?
Anekdotes over je werk, werksituatie...
(over the European Commissioner KDG)
Jon Favreau, de zeer jonge speechwriter van
Obama, omschrijft zichzelf als the president’s
mind reader – daar heeft het iets van. Iemand
van dat niveau heeft nu eenmaal niet de tijd
alles van naadje tot draadje zelf uit te werken
en heeft dus mensen nodig die weten hoe hij
denkt, hoe hij situaties analyseert en zijn beleid
uitstippelt. En hoe hij spreekt, want een goeie
toespraak voor Karel De Gucht is daarom nog
niet goed voor pakweg een Guy Verhofstadt of
Cathy Ashton.
Ik werk intussen bijna 11 jaar met hem samen,
zit er meestal bij als hij interviews geeft, heb een
flink stuk van zijn belangrijkste buitenlandse reizen meegedaan (gelukkig niet allemaal), ik lees
de achtergrondnota’s die hij voorgeschoteld
krijgt en zie en hoor hem dagelijks... dan voel
je iemand perfect aan. En aan een goede toespraak of een goed opiniestuk merk je dat ook.
Het is geen toeval dat zijn kabinetschef ook een
ouwe getrouwe is, die eerder al op zijn kabinet
werkte als adjunct-kabinetschef voor Europees
beleid, want die moet natuurlijk evenzeer ingeplugd zijn in zijn commissaris’ hoofd.

Ik ben altijd liever schrijver geweest dan woordvoerder. En beter, geloof ik. Je kan er meer creativiteit en inhoud in kwijt, de dagdagelijkse pers
is me wat te vluchtig.
Het blijft een speciaal gevoel als een toespraak
echt wérkt in een zaal of een mooi opiniestuk
stof doet opwaaien. Zeker voor iemand als
Karel De Gucht, die gevraagd wordt over letterlijk alles te spreken en te schrijven en die ook
intellectueel hors catégorie is, is dat onvoorstelbaar fijn werken. De ene dag schrijf je een
opiniestuk over diplomatie in Afrika, de andere
een eerbetoon aan Luc Tuymans, een toespraak
over de geschiedenis van het liberalisme of academische beschouwingen over het Europese
handelsbeleid.
Voor iemand die niet zonder moeite zijn middelbaar doorgesukkeld is, is dat nogal een uitdaging, ja (lacht).

Waarom Europa belangrijk is
Overtuig ons – onze leerlingen en lezers –
Vincent, met enkele stevige argumenten
waarom Europa zó belangrijk is. Wat zijn de
speerpunten van het beleid van jouw ‘baas’?
De specifieke kenmerken van zijn aanpak?
Ken je die uitspraak: “No matter how great your
triumphs or how tragic your defeats – approximately one billion Chinese couldn’t care less”?
Wij beseffen, denk ik, nog steeds niet hoe onbetekenend, of beter: hoe relatief we geworden
zijn. Niet dat onze rijkdom of ons maatschappijmodel of zelfs onze internationale politieke rol
achterhaald zijn of op korte termijn zullen worden. Maar we nemen ze zo vanzelfsprekend – en
dat zijn ze alsmaar minder.
Als wij onze welvaart willen behouden, zullen
we daaraan moeten wérken. En dat betekent
grotendeels in Europees verband daaraan werken, ja. Het is voor een groot deel dankzij het
wegvallen van de grenzen binnen Europa dat
we economisch staan waar we nu staan. En we
zullen alleen verder groeien als we dat economisch blok van 550 miljoen mensen verder aan
mekaar smeden.
En als we mee willen spreken over Russisch gas,
Chinese uitvoer of mensenrechten in Afrika,
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LIEF EN LEED
LUCAS Hallo hier ben ik (al)!
Donderdag 1 april besloot Lucas 5 weken vroeger
dan verwacht dat het welletjes was geweest in
de buik van mama. Hoewel hij toch al 47 cm mat
en 2,470 kg woog, moest hij nog even groeien
in de couveuse onder het toeziend oog van de
verpleegsters. Na twee ongeduldige weken was
de grote dag aangebroken: op 16 april mochten
we ons Lucasje eindelijk thuis verwelkomen en
konden de grootouders, overgrootouders, tantes
en ooms hem eens van dichtbij inspecteren. Ook
Lucas zelf was blij dat hij naar huis mocht, want
zo kon hij kennismaken met zijn neefje Seb, die
op 3 april geboren werd. De twee hebben samen
al fijne momenten beleefd in de box en worden
ongetwijfeld dikke vriendjes! Lucas is nu ruim
twee maanden oud en doet het heel goed: hij
eet flink (hij weegt al 4,8 kilo), slaapt goed en af
en toe kan er al eens een lachje af.
mama Lien Verniers

SEB Naar Bordeaux
en naar Brugge
Seb is geboren op 3 april, woog 3300g en was
49cm lang. Hij heeft bruin haar. Na twee dagen in de materniteit doorgebracht te hebben
bij tante Lien en neefje Lucas, vond Seb dat
het tijd was zich aan de wereld te laten zien.
Op de eerste dag van de paasvakantie werd
onze kleine jongen eindelijk geboren. Hij is het
al goed gewoon op deze wereld en geniet van
de verwennende zorgen van ouders en grootouders. Ondertussen is het al een flinke jongen van meer dan 5kg en kijkt hij samen met
mama en papa uit naar zijn eerste vakantie in
Bordeaux en zijn nieuwe huisje in Brugge!
mama Katrijn Verniers

Sepple kondigt aan: ELIZE
Mijn zusje is een baby’tje met kleine roze handjes. Als ze lacht, dan kijk je in een mondje zonder
tandjes. ‘Jammer’, denk ik iedere keer..., ‘ze zijn de
tandjes vergeten’. Dat is toch niet te doen om zo
een boterham te eten! Met dit korte tekstje werd
de geboorte aangekondigd van Elize, dochtertje
van Tony Cannaerts en Kelly Dom. Ze werd geboren op 28 februari 2010 om 17.01 uur. Bij de geboorte woog ze 3.280 kg, was ze 50 cm groot en
had ze blonde haartjes en blauwe oogjes. Seppl,
ondertussen 4 en een half jaar, heeft er een lief
klein zusje bij! Hopelijk wordt het een flinke meid.
papa Tony Cannaerts
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STIEN Koningswens
Stientje is geboren op 21/01/2010. Ze woog
3640g en was 50 cm groot. Ze sliep al bijna
onmiddellijk door en is een heel vrolijke meid.
Stientje is nu 4 maanden oud en een flinke baby
van bijna 6 en een halve kilo. Zij eet en slaapt
heel goed, een heel verschil met de broer. Voor
ons gaat er een nieuwe wereld open.
Ze lacht naar iedereen en wordt door iedereen
verwend, vooral door haar grote broer Tuur. Als
een volleerd aapje doet hij mama na. Vooral
zoentjes geven en het zinnetje ‘awel Tien’ immiteert hij tientallen keren per dag. Ook wast

hij samen met mama haar buikje en haartjes,
oefent hij de woordenschat van de lichaamsdelen op haar (met de oogjes moeten we altijd
wat oppassen), wipt hij haar relaxje, soms wel
wat hevig, geeft haar tutjes, ook al wil ze niet
en geeft haar speelgoed a volonté en pakt het
ook af.. en Stientje, die vindt dit allemaal goed!
Het leven is voor ons zo mooi, we hadden het
niet beter kunnen dromen! Wij hebben nu een
koningswens en wij voelen ons alle dagen de
koning te rijk!
mama Nele Van Hoegenbergh

BIRGER Kampioen in spe

VIC
Zo mogen er nog volgen...
Drie, is dit het eindgetal? Voor mijn man en mij
wel, maar de grote zus Lore denkt daar anders
over. Onlangs zei ze het volgende: “Mama, ik
heb nu wel twee broers, Vic en Kobe maar ik
heb wel nog geen zus. Dus de volgende baby in
je buik, wordt mijn zus.” Zo denkt zij er alleszins
over, maar wij niet. Voor ons is het gezinnetje
compleet. Lore, Kobe en Vic.
Hoewel ze een zus wil, zorgt ze heel goed voor
haar broer. Mag ik hem pakken? Mag ik zijn tuutje geven? Mag ik hem een propere pamper
aandoen? Heel wat vragen die ze dagelijks stelt.
Ze mag me zeker en vast helpen, maar ze wil
het eigenlijk alleen doen, want ik kan dat, zegt
ze dan, maar uiteindelijk blijft ze zelf nog klein.
Ze is net vier jaar geworden.
Kobe daarentegen ziet de komst van zijn kleine
broer anders. Hij is eerder wat jaloers. Wanneer
ik bijvoorbeeld Vic aan het eten geven ben, dan
moet hij ook op mijn schoot zitten en iets eten.
Gezonde jaloersheid!
Rustig, alert, een goeie eetlust, goeie slaper, zo
kan je Vic het best omschrijven. Zo mogen er
nog volgen, neen, 3 was het eindgetal, of...
mama Katja Roggeman

Twee jaar na de geboorte van onze Kobe is Birger
geboren.
Alweer zo een flinke zoon. Opeens is je kleine uk
een ‘grote’ broer geworden. Een speciale ervaring voor broer, papa en mama.
Eigenaardig genoeg kom je tot het besef dat je
van je eerste kindje al een heel aantal zaken was
vergeten. Natuurlijk komen de herinneringen
snel terug. Voor Birger is alles nog gloednieuw.
Twee jongens, uiteraard wordt er vergeleken.
Kraamafdeling, familie, vrienden; ze hebben allemaal wel een of andere gelijkenis klaar. Toch
is Birger een totaal andere jongen. Precies wat
stiller, ‘ingetoomder’. De eerste dagen hoorden
we hem helemaal niet. Voor mij was dit een zeer
aangename, rustige periode.
Intussen laat hij steeds meer van zich horen en
kiest hij er zo zijn momenten uit...’s Avonds, bij
voorkeur als we aan het eten zijn, laat hij duide-

ELLIN
Een ‘vrouw van mijn leven’

lijk merken dat hij ook aanwezig is. Bij mama op
de arm is lekker knus, denkt hij bij zichzelf. Liefst
nog de hele avond. En eigenlijk... heeft hij groot
gelijk. Trouwens als je dat kleine ukje dan in je
armen hebt, verleidt hij je zo weer met zijn gulle
lachjes en zijn gekir.
En Kobe? Die zou Birger al niet meer kunnen
missen. Hij praat er honderduit over: Birger wenen, Birger slapen, Birger blokken spelen (dan
krijgt het ventje een hoop duplo’s over zich
heen), Birger patatjes eten?... Wat Birger zelf betreft, die laat alles gebeuren en geniet van de
aandacht. Hoe meer, hoe beter. Hij zit trouwens
op het moment van dit schrijven gezellig naar
‘De Kampioenen’ te kijken. En tof dat hij het
vindt! Als het maar beweegt en geluid maakt.
‘t Maakt niet uit wat. En wij? Het was weer even
wennen, maar ’t is toch gezellig met z’n vieren.
mama Ilse Heyndrickx

Eerste week van de paasvakantie, nog een aantal klussen in huis te doen,... maar dat plan ging
helemaal niet door. Op 6 april is ze geboren,
onze dochter, een tweetal weken voor de uitgerekende datum. Niet dat we er rouwig om waren. Integendeel, we waren volledig vervuld van
blijdschap omdat ze gezond geboren was en
omdat het wachten van de grote broers afgelopen was. Gedaan met de vaak herhaalde vraag
‘Maar wanneer komt dat baby’tje nu toch?’. Hun
gedwongen wachten werd beloond. Ze waren
enthousiast omdat het precies geworden was
wat ze wilden: een prinsessenzus. Vraag ons
niet hoe ze het wisten, maar ze hadden het toch
maar gezien! En het gevoel is oprecht, want ze
wordt nog steeds bijna dagelijks aangesproken

door Joren (op 5 cm van haar oor) met ‘Lieve
Ellin, lieve Ellin, lieve Ellin,...’ en bewierookt door
Lander met ‘Ik vind Ellin de mooiste’. Met wie
vergeleken wordt, vragen we ons dan steeds af.
Ook wij vinden de komst van Ellin een verrijking
voor het gezin. De zachte kant van onze zonen
komt meer naar boven tegenwoordig. Er zijn wat
meer roze kleuren te bespeuren in ons huis. En
het voelt toch anders aan, zo een dochtertje. Zeker voor mij als papa. En dat heeft alles te maken
met het feit dat ik ben opgegroeid in een nest
met drie broers en dat mijn mama heel jong is
gestorven. Persoonlijk mag ik mezelf dus een ‘de
vrouw van mijn leven’ rijker noemen. Wees gerust, er zijn er nog hoor. Maar ze zijn met weinig.
papa Wim Maes
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Verbondenheid
Leerlingen en hun ouders verwachten van de school een degelijke
opvoeding en voorbereiding op latere studies. Een aangename, respectvolle omgang tussen leerlingen en personeel is daarbij van groot
belang.
In talrijke reacties merken we dat leerlingen de deskundige, en zorgvolle aanpak van hun leerkrachten waarderen.
Verregaande conflicten zijn een uitzondering. Bovendien, indien er
een conflict of probleem is dan staan de ouders vrijwel steeds samen
met directie en leerkrachten aan dezelfde kant: samen trachten bij te
sturen wat niet goed is. Een open, eerlijke dialoog – zelfs in delicate zaken – met respect voor eenieders positie is dé sleutel tot ‘verbetering’.
De betrokkenheid van leerlingen bij de openschooldag, het Indigoproject, het schooltoneel, de SVS-sportactiviteiten, Skairo, de olympiades,... bewijzen dat leerlingen ook – en met graagte – creatief leren op
vrijwillige basis buiten het lessenrooster.
Al deze initiatieven zorgen voor een bijzondere vertrouwensband tussen leerlingen en leerkrachten. Het verstevigt en verbreedt de basis
om in allerlei opzichten te kunnen groeien.
In verbondenheid werken aan eenzelfde project.
*
Tijdens het voorbije schooljaar werd de collegegemeenschap jammer
genoeg ook meer dan eens door elkaar geschud door slecht nieuws.
Een vernietigende hartstilstand bij onze collega en topsporter Patrick
Meersschaert maakt moedeloos. De zorgwekkkende resultaten van
medische onderzoeken bij collega’s of hun gezinsleden, het onverwachte definitieve afscheid van een oud-leraar,... Ze zorg(d)en voor
een gevoel van grote verbondenheid tussen personeelsleden én tussen leerlingen en hun leerkrachten. De vele spontane reacties van
leerlingen en oud-leerlingen aan personeelsleden (of/en hun familieleden) die het zwaar hebben, beteken(d)en voor de betrokkenen een
échte steun.
*
Verbondenheid kreeg dit jaar op een expliciete wijze vorm in de werking van de PAG, de pastorale groep. PAG herdoopte zich tot ’t VISke:
vriendschap, inspiratie en spiritualiteit.
‘Visser’ Frederik De Ridder (6LWIa) bewerkte een snapshot van de actie
die de geboorte van ’t VISke vergezelde: de leerlingen die op de speelplaats een reuzegrote vis vormden. Het ‘geboortekaartje’ van ’t VISke
werd een reuzefoto (1,5 x 1m). De foto bevat driemaal de foto’s van alle
leerlingen van de humaniora! In totaal meer dan 4000 fotootjes!
De fotomozaiëk (zie cover) krijgt een opvallende plaats in ons schoolgebouw. Verbondenheid in beeld.
Deze Ic Hou wil daar ook van getuigen.
DVR
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blikvanger
Vanaf 1 september onder een ander schoolbestuur

Het ga je goed, Jonatan!
Jonatan? Wie bedoel je? En gaat die weg?...
Misschien ken je wel een leerkracht met de voornaam Jonathan, maar die gaat niet weg!

Jonatan, zeemeeuw!
Omdat ‘Jonatan Zeemeeuw’
voor mij geen boek is, geen verhaal, geen film,
maar een werkelijkheid. Jonatan, dat ben ik!
Omdat ik echt hoog wil leren vliegen.
Omdat mijn ouders willen dat ik
verder studeer, zo lang mogelijk.
Omdat Jonatan niettegenstaande vele mislukkingen de kunst
van het vliegen leert door zoeken, ontdekken, oefenen en
volhouden.
Omdat Jonatan ondervindt dat leren steeds boeiender wordt,
en dat hij er nooit genoeg van krijgt eens er succes is.
Omdat Jonatan zo aantrekkelijk wordt dat anderen hem gaan
navolgen en bewonderen.
Omdat het beeld van Jonatan mijn leerkrachten bezielt.
Omdat de echte Jonatan in ons allemaal leeft.
Omdat de Grote Zeemeeuw, die ons schiep, ons elke dag
opnieuw al die mogelijkheden geeft.
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Jonatan!
Jonatan is de naam van de school van buitengewoon lager onderwijs in de
Kasteelstraat. Op 1 september 1985 ging zij van start als type 8-school. Zo’n
school richt zich tot normaal begaafde kinderen die leerstoornissen vertonen. In het tijdschrift van de toenmalige Bisschoppelijke Normaalschool,
de ‘Kasteelgalm’, lezen we in de herfst van 1985 dat Zeereerwaarde heer
E. De Witte, voorzitter van de inrichtende macht van de Regenboog, eind
juni 1985 besloot de type 1-school Buitengewoon Lager Onderwijs om te
vormen tot een type 8-school. De dienst statistiek en planning van het Nationaal (!) Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (sinds 1989 niet langer
Nationaal, maar Vlaams) had daar samen met de Diocesane Plannings- en
CoördinatieCommissie om verzocht.
Merkwaardig om te lezen is het volgende zinnetje: “Vooraleer tot een omvorming over te gaan werd met de inrichtende macht van type 1 BLO Berkenboom overleg gepleegd.” Dat is merkwaardig omdat op 1 september
2010 Jonatan begint onder een ander schoolbestuur, inderdaad: onder het
schoolbestuur van de Berkenboomscholen.

Hoe het allemaal begon
In de Kasteelgalm van de herfst van 1968 lezen we dat het Buitengewoon
Lager Onderwijs voor jongens al een tiental jaren ‘in de diaspora’ leefde
in Sint-Niklaas voor de school in 1968 definitief onder de vleugels van de
Normaalschool gebracht werd.
De Kasteelgalm vertelt: “Ook hier in het Waasland heeft het Bijzonder Lager Onderwijs de laatste jaren een felle opgang gekend. Vooral onder impuls van inspecteur Schelfhout, die bij zijn inspectietochten in de lagere
scholen het ernstige probleem van kinderen met leerproblemen van nabij
kende, werd een tiental jaren geleden door het Schoolcomité van de stad
Sint-Niklaas beslist deze tak van Bijzonder Lager Onderwijs ook hier op te
richten. Het begon toen heel bescheiden met een drietal klassen (meisjes en jongens samen): een in de Berkenboom, een in de Mercatorstraat
en een in de Nijverheidsstraat. Ieder jaar kwamen er een paar klassen bij,
zodat in ’t jaar ’66 de afdeling voor jongens een zelfstandig bestuur kreeg
met 5 klassen, waarvan de heer Tersago directeur werd. Terwijl de meisjes
van B.L.O. in de Berkenboom al gedeeltelijk in een nieuwbouw waren ondergebracht, zaten de jongens nog erg primitief en verspreid gehuisvest.
(...) Dankzij de onverhoopte financiële steun van ons bisdom werd onder
directeur Stuyts beslist een volledige nieuwe bouw op te richten van elf
klassen...”

blikvanger
2 februari 2010

Smakelijke verrassing!
Op dinsdag 2 februari – LICHTMIS – kregen alle
leerlingen een bonnetje om tijdens de middag
speeltijd een pannenkoek af te halen aan een van
de twee kraampjes onder de luifel. Een erg drukke,
maar vooral een smakelijke aangelegenheid.
Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de ‘Opdracht van de
Heer in de Tempel’ en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na
de geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Op deze dag worden traditioneel kaarsen gewijd (het lengen van de dagen!) en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam Lichtmis. Het is tevens
de traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden.
Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm,
of ze maakt haar pannetje warm. (Wikipedia)

En waarom nu terug naar Berkenboom?
Onze vorige minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke, had (te) ambitieuze plannen om de leerzorg in het basisonderwijs grondig te hervormen. Het buitengewoon onderwijs zou moeten afslanken en meer kinderen met leerzorg zouden in het gewone onderwijs opgevangen moeten
worden. Bovendien zouden de verschillende types in het buitengewoon
onderwijs vervangen worden door een andere opdeling. Een van de kwalijke gevolgen zou zijn dat de twee basisscholen in het buitengewoon onderwijs in Sint-Niklaas, de Mozaïek en Jonatan, mekaars concurrent zouden
worden. Als zij onder één schoolbestuur kwamen, dan zouden ze samen
de nieuwe situatie beter kunnen aanpakken. Zo kwamen gesprekken tussen het schoolbestuur van de Berkenboomscholen en ons schoolbestuur
op gang. Uiteindelijk ging het decreet leerzorg niet door, maar de plannen
tot samenwerking van de twee scholen binnen één schoolbestuur bleven
overeind. Beide scholen blijven als zelfstandige entiteiten bestaan, maar
het is één schoolbestuur dat zorg zal dragen voor dit buitengewoon lager
onderwijs.

SJKS wil deze traditie in ere houden en bood aan alle leerlingen en
personeelsleden een pannenkoek aan. De leerkrachten van het 3de
jaar zorgden voor de organisatie: een krachttoer! 1300 leerlingen en
meer dan 100 personeelsleden een pannenkoek aanbieden op anderhalf uur is niet eenvoudig. Soms was de wachtrij lang en een erg klein
aantal miste zelf zijn pannenkoek. Globaal gezien verliep alles echter
erg vlot. De leerkrachten werkten zich uit de naad om de smulpapen
te bedienen. Het was voor de noeste werkers een opsteker dat sommige leerlingen hen expliciet bedankten voor dit initiatief.
DVR

De overstap van onze Jonatanschool naar de Berkenboomscholen werd
de voorbije maanden zorgvuldig voorbereid: financiën, boekhouding, verzekeringen...

Uitzwaaien!
Op het korpsfeest van 26 juni zwaaien wij onze collega’s van de Jonatanschool feestelijk uit. Wij wensen hen het allerbeste voor de volgende
schooljaren.
Walter Roggeman
algemeen directeur
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blikvanger
vrijdag 12 maart 2010

100-dagenshow stal de show
Vrijdag 12 maart vierden de zesdejaars hun laatste 100-dagen. Een erg knappe show in de namiddag was een van
de topmomenten.

Na de krokusvakantie staken een groepje enthousiaste leerlingen van het laatste jaar de koppen bij elkaar. Met een flinke dosis originaliteit,
maar ook met een erg knap staaltje van technische vaardigheid bij het maken en monteren
van filmpjes, slaagden ze erin op vrijdagnamiddag alle 200 zesdejaars, leerkrachten en directie
te verrassen met een schitterende, creatieve
show. Een gewaardeerd hoogtepunt van een
geslaagde 100-dagen-viering.
Even na zevenen verkleedde een beperkte groep
leerlingen zich in een kleedruimte op school om
deel te nemen aan het gooi- en smijtgebeuren
op het Nicolaasplein. Om halfnegen waren alle
zesdejaars op school; een gezamenlijk ontbijt
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(kan deugd doen na een korte nacht of na erg
vroeg opstaan) was het eerste luik van een gevuld programma. Omstreeks halftien wandelden
de zesdejaars naar feestzaal Ons Huis op Tereken.
Het 100-dagencomité van SJKS had voorgesteld
om stand-up comedians te engageren voor de
voormiddag. De leerlingen realiseerden in samenspraak met hun leerkrachten en de directie
de plannen. Xander De Rijcke en Thomas Smith
zorgden voor een gesmaakt optreden. Bram Van
den Broecke praatte de twee comedians vlot aan
elkaar.

13 uur hieven de 100-dagenvierders en de leerkrachten samen het glas. Aansluitend was er een
smakelijke barbecue.

Tijdens de middagpauze was er een muziekoptreden in de feestzaal van de school voor
de leerlingen van de 2de en de 3de graad; om

’s Avonds wachtte de jongelui nog een fuif in de
Sint-Niklase binnenstad. Een feestelijke afsluiter
voor een geslaagde 100-dagen.
DVR

Omstreeks 15 uur startte de show in de feestzaal: een nieuwsuitzending met talloze grappige filmpjes met meer dan eens een stevige
knipoog naar de opvallende karakteristieken
van de leerkrachten. Een dansoptreden van de
leerkrachten, een blind date-programma en een
‘dankjewel’ voor de prefect kruidden eveneens
de 100-dagenshow.

blikvanger
7-9 mei 2010

Openschooldag: een succes!
Vrijdagavond verwelkomden we vele honderden nieuwsgierigen voor de informatievergadering voor het eerste
jaar; zaterdag was er veel publiek voor de schooldansgroep Skairo en zondag was het druk op de openschooldag.
7-9 mei: het was een supergevuld weekend in
het College. Na het laatste belsignaal vrijdagnamiddag werd ijverig aan de slag gegaan om alle
infostands tijdig klaar te hebben. Om 19.30 uur
startte immers de informatievergadering voor
de eerstejaars: na een uitzetting in woord en
beeld over de werking en aanpak in het eerste
jaar volgde een uitgebreide rondleiding doorheen de schoolgebouwen.
De feestzaal zat eivol voor de informatievergadering. Na de rondleiding besloten reeds vele
tientallen ouders om in te schrijven. Nadat de
laatste ouders de feestzaal hadden verlaten ging
de technische ploeg van Skairo aan de slag. Ze
werkten tot in de kleine uurtjes om alle licht- en
projectie-installaties op te stellen. Zaterdagmorgen werd de laatste hand gelegd aan de technische voorbereiding.
Zaterdag: de danseressen (256) en de dansers (7) van Skairo hielden algemene repetitie,
smulden van een smakelijk broodje met beleg
en gaven om 15 uur de aftrap voor de eerste
van twee Skairo Moves-shows. Om 20 uur zat
de zaal afgeladen vol met ouders, sympathisanten, leerkrachten en directie en... medeleerlingen. Met een denderend applaus werden de
vele danseressen en in het bijzonder de leerlingen-choreografen bedankt voor zoveel inzet
en creatieve danskunst.
Zondagmorgen werd met de hulp van het oudercomité hard gewerkt om de feestzaal om
te toveren in een aangename cafetaria; de bars
werden aangevuld. Op de speelplaats werden
de laatste voorbereidingen getroffen voor de
openschooldag.
Om 14 uur stond iedereen klaar. De moekes kregen bij het onthaal een smakelijke praline mét
Collegelogo en Leve Moeder.

In de infolokalen was het een drukte van jewelste. De structuur van de school en de specifieke
aanpak in het eerste jaar werden door klassenleraars van het eerste jaar aan tientallen ouders deskundig toegelicht. Leerlingen van het
eerste jaar gaven aan hun mogelijke opvolgers
een woordje uitleg aan de hand van boeken en
notities. De werking van Indigo en Skairo werd
eveneens in de kijker geplaatst.
In andere lokalen werd de tweede en de derde
graad in beeld gebracht; de richtingen economie, sportwetenschappen en humane wetenschappen hadden eigen infostands. In de
kerk evoceerde VIS, de pastorale groep, zijn activiteiten en werking. De wetenschappers demonstreerden proeven én... de bouwplannen
(volgend schooljaar!) voor de nieuwe wetenschapsklassen!

Op de speelplaats was er een heuse pannenkoekenbak en werd het aspect gezonde voeding in
de praktijk gebracht aan het kraampje met fruitspiezen en aan de infostand van het oudercomité in het inschrijvingslokaal (de ouders boden
een gezond drankje aan).
In de feestzaal zette Skairo nogmaals zijn beste
beentje voor; daar konden de bezoekers tevens
terecht voor een drankje (o.a. voor een Colleken,
het Collegebier dat de basisschool een tijdje geleden boven de doopvont hield).
De algemene sfeer, de betrokkenheid van leerlingen (meer dan 250 eerstejaars!), personeelsleden en oudercomité, de verzorgde infostands
én het feit dat meer dan 150 leerlingen en hun
ouders reeds hun vertrouwen aan de school
schonken door in te schrijven zorgden voor erg
tevreden gezichten. Een geslaagde driedaagse!
DVR
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blikvanger
mei en juni 2010

Sorteer, NATUURlijk!
Afval sorteren is belangrijk om recyclage mogelijk te maken. De werkgroep Kruid zit niet stil en zet een heuse
campagne op het getouw.
Een volgende stap in het SJKS-afvalverhaal gaat
van start: zal er tegen eind mei in de refters
van leerlingen en leerkrachten een verbetering
merkbaar zijn bij de afvalscheiding? Misschien
zijn de verwachtingen te hoog, maar elke verbetering is een stap in de goede richting.
In de laatste College-Info kon je reeds lezen dat
drie leerlingen uit 5 HWb in het kader van hun
seminariewerk een enquête hadden afgenomen bij enkele leerkrachten i.v.m. afvalsortering.
Deze leerlingen werden ook bereid gevonden
iets soortgelijks voor leerlingen te doen. De resultaten kunnen zij dan ook gebruiken voor hun
seminariewerk.
Veel verpakkingsmateriaal is gemaakt van plastic, en dus van olie. Olie is uitputbaar en raakt de
komende decennia op. Door goed en grondig
te sorteren verbruiken we minder olie: gesorteerd afval kan nl. gerecycleerd worden zodat er
minder olie nodig is om nieuwe verpakkingen
te maken.
Daarom ging in de week van maandag 26 tot
vrijdag 30 april de infocampagne door. Op ludieke wijze legden de leerlingen kort uit welke
afvalresten in welke afvalbak horen. In de daaropvolgende weken ging een jury van leerlingen
en Kruidleerkrachten na in welke refters een
verbetering merkbaar is. Ook de refter van de
leerkrachten valt onder dit systeem. Tussentijdse
evaluatiemomenten zullen aantonen waar de
pijnpunten liggen.

En de winnaar is...

Begin juni worden de leerlingen (of leerkrachten!) van de refter waar het beste resultaat werd
behaald fotografisch vereeuwigd. Zij ontvangen deze foto, maar die zal ook decennialang
de wandelgangen van de school verfraaien. De
eerste foto van een reeks die bij soortgelijke acties zal gemaakt worden. De basis van een milieumuur is gelegd.

Rekening houdende met de tussentijdse evaluatiemomenten is gebleken dat de leerlingen die
in de Calfac eten tot het betere sorteerpubliek kunnen gerekend worden. Een tweede plaats is
weggelegd voor de leerkrachten in de leraarskamer, op de voet gevolgd door de eters uit de
kleine refter. Op de voorlaatste plaats volgen opnieuw de leerkrachten die gebruik maken van de
boterhammenrefter (ofwel Zaal Cécile). De laatste plaats wordt gedeeld door de eters uit de warme refter en de Ontmoetingsruimte.
DVR
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Tijdens de campagne bleek dat het niet altijd even duidelijk was welke afvalfractie nu weer in
welke afvalbak thuishoorde. Vooral het plastic zorgde al eens voor twijfel. Ook werd duidelijk
waar de pijnpunten bij het sorteren lagen, zodat hiervan volgend schooljaar werk kan gemaakt
worden.
Globaal kan toch gesteld worden dat het sorteren van afval, geproduceerd tijdens de middagpauze, redelijk goed verloopt. Maar enkelingen kunnen er toch voor zorgen dat door onzorgvuldigheid of gemakzucht een hele afvalzak afgekeurd kan worden, ook door de ophaaldiensten.

blikvanger
4GL organiseerde

‘De slimste mens @ the college’
Het begon met een gewone les Nederlands, en het eindigde met een quiz.
Iets wat niet iedereen van zijn les Nederlands kan zeggen. We zijn dan
ook heel blij dat we deze kans gekregen hebben.
Als opdracht moesten we in groepjes quizvragen opstellen rond het thema ‘mythe’. Maar
toen dat gebeurd was, vonden we het zonde als
daar verder niets mee zou gebeuren. En wat doe
je dan al met die vragen? Juist, een quiz maken.
Het klinkt misschien allemaal gemakkelijk, we
hadden immers al vragen. Maar dat was nog
maar een begin. We kozen voor een eigen versie
van ‘De slimste mens ter wereld’, met een mengeling van mythologische en actuele vragen. Bij
de organisatie zorgde vooral de technische kant
voor moeilijkheden. Maar samen met Jonathan
Peck en geholpen door de technische ploeg
van de school vonden we voor elk probleem
een oplossing.
Natuurlijk waren er nog veel meer dingen die
geregeld moesten worden: we moesten kandidaten zoeken, een presentator vinden, een datum en een plaats afspreken en ook publiciteit
maken. Lange tijd hebben we ons als leerlingen
van 4GL hiermee beziggehouden.

Alles liep op wieltjes
Dinsdag 27 april was het eindelijk zo ver. Alles
en iedereen was klaar voor de quiz. Nu was het
enkel nog wachten tot het publiek de AvW-zaal
binnenkwam. We waren best zenuwachtig. We
hadden er immers veel moeite in gestoken en
we wisten niet hoeveel toeschouwers we mochten verwachten. Uiteindelijk kwamen er meer
dan zeventig leerlingen en leerkrachten kijken.
Met mevrouw Snoeck, meneer Verougstraete
en meneer Van Looy als kandidaten kon het niet
anders dan een leuke namiddag worden, en dat
was ook de mening van de toeschouwers. Meerdere keren stond iedereen versteld van de kennis
van de leerkrachten, maar meermaals werd er ook
gelachen om de minder goede antwoorden. Alles
verliep zoals gehoopt, en zo werd het een middag
om nooit te vergeten, misschien wel een die voor
herhaling vatbaar is. Maar zo ver is het nog niet. Tot
een volgende editie is het meneer Van Looy die
zich ‘de slimste mens @ the college’ mag noemen.
Jeroen Hermans – 4GL

Decorum

Werken en
aankopen
in SJKS:
januari-juni 2010
Aankoop en plaatsen van:
< beamers, computers en geluidsinstallaties
in 5 lokalen van de lagere school
< peuterwastafel in peuterklas
< extra verrolbare 16-zitstafel voor
de kleuterrefter
< nieuwe brede trap met leuning voor
de toegang van de kleuterrefter
< vaste beamer in feestzaal
< nieuwe stoelen voor de spreekplaats
< 10 nieuwe vuilnisbakken voor
de speelplaatsen
< diepvriezer voor het biolokaal
< 4 extra picknicktafels voor de speelplaatsen
< nieuwe stoeldoppen voor de stoelen
in de Calfac
< nieuwe verduisteringsgordijnen voor
de Anton van Wilderodezaal met bediening
op zonne-energie
< 6 draagbare cd-spelers

Renovatie
< schilderen van 2 bureau’s voor de school
gemeenschap van de lagere school en
de humaniora
< herschilderen van een deel van de gang
aan de drukkerij
< schilderen van zaal Esther aan de binnentuin
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blikvanger
Tweede editie

Ic ontHou: gevarieerd vragenmenu
Op vrijdag 26 februari stond de tweede editie van de Ic ontHou-quiz op stapel. Aangezien de eerste editie
een succes gebleken was, werd er door de organisatoren tijdens de mise-en-place weinig gesleuteld aan het menu.
Tien rondes, die bestonden uit verschillende schoolvakken, vormden opnieuw de hoofdmoot van het quizfestijn, terwijl er tussendoor ook twee
rodedraadrondes geserveerd werden.
Tijdens de eerste gang, geschiedenis, bleek al meteen dat de organisatoren geopteerd hadden voor pittige schotels. Gelukkig waren er meer dan
voldoende drankjes aanwezig om al te pikante passages te blussen. Ook
de verzachtende brokjes kaas en salami vormden meer dan eens een welkome gelegenheid om de smaakpappillen weer helemaal op scherp te
zetten voor iets nieuws.

Behoorlijk op smaak!
Naast de klassieke bereidingen als aardrijkskunde, wiskunde en wetenschappen, werden ook minder gemakkelijke hapjes als economie, humane
wetenschappen en klassieke talen aangeboden. Delicatesses zonder twijfel, maar toch ook zaken die je nog niet altijd lust wanneer je het genoegen krijgt om er de eerste keer van te proeven. Ondanks dat gegeven wa-

Ic
ont

ren er toch bijna dubbel zoveel jeugdige eters als vorig jaar die een tafeltje
gereserveerd hadden.
Tijdens het verteren van de vragen toonden de teams ‘Carpe Diem’ en
‘Schaak en Mat’ zich afwisselend de twee grootste slokoppen. Tegen het
einde van de service bewees ‘Carpe Diem’ echter de beste fijnproevers in
huis te hebben. Zij mochten dan ook meer dan terecht als eerste aanschuiven aan het prijzenbuffet.
De slotcommentaren van de aanwezigen waren na afloop overwegend
positief. Vrijwel iedereen sprak over een geslaagde avond, al werd hier en
daar toch opgemerkt dat bepaalde gerechten iets te gepeperd waren. De
chefs laten alvast weten dat zij bij de komende editie rekening zullen houden met dit advies.

Twee puzzels uit de quiz
Vind het fictieve Waalse dorpje uit de roman ‘Mevrouw Verona daalt de
heuvel af’ van Dimitri Verhulst door de familienaam van de auteurs van
volgende werken in het rooster in te vullen.
Schuld en boete
De helaasheid der dingen
De aanslag
Het portret van Dorian Gray
De vrek
Heer der vliegen
Kartonnen dozen
Honderd jaar eenzaamheid

Gegeven is een cirkel met zijn ingeschreven en omgeschreven vierkant.
Binnen het ingeschreven vierkant is door de middens nog een kleiner vierkant getekend. Welk vlakdeel (wit, lichtgrijs of donkergrijs) heeft de grootste oppervlakte?

Maarten Van Looy
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blikvanger
Omdat ieder mens telt

OKAN Sint-Niklaas blaast 10 kaarsjes uit
Het zal je maar overkomen. Van de ene op de andere
dag zit je in een totaal ander land, met een andere
taal, andere gewoonten en regels, zit je op een school
waar je niemand kent en ook niemand begrijpt.
Misschien woonde je in een afgelegen dorp op het
platteland of in de bergen en kom je plots in een
drukke stad terecht. Misschien ben je nog nooit naar
school geweest, omdat er geen school was in de verre
omtrek en je thuis hard moest meewerken of omdat
er oorlog heerste in je land. Misschien heb je zelfs
vreselijke ervaringen meegemaakt zoals het overlijden van je vader of moeder, of is je huis verwoest.
Maar ook als het niet zo erg is, mag je de overstap
niet onderschatten.
Alvorens een leerling uit een ander land naar het reguliere onderwijs gaat,
komt hij een jaartje in de OKAN-klas te zitten.
Zoals jullie in de vorige Ic Hou al konden lezen, staat ‘OKAN’ voor ‘onthaalklas
voor anderstalige nieuwkomers’ en werd OKAN opgericht om anderstalige
leerlingen te helpen zich in te passen in het Vlaamse secundair onderwijs.

Jubileum
Dit jaar heeft het OKAN-onderwijs in Sint-Niklaas 10 kaarsjes mogen uitblazen. En dit ging niet voorbij zonder festiviteiten, ook niet op onze school
waar één OKAN-klasje van 13 leerlingen met maar liefst 10 verschillende
nationaliteiten is gehuisvest.

Je schrift is Latijns,
je cijfers zijn Arabisch,
je democratie is Grieks,
je wagen is Duits,
je stereoketen is Japans,
je pizza is Italiaans,
je koffie is Braziliaans,
je Sinterklaas is Turks,
je vakanties zijn Spaans,
je wijn is Frans,
je kaas is Hollands,
je sportzender is Engels,
je geliefde restaurant is Thais,
je cola is Amerikaans,
je tapijt is Perzisch,
je Christus is Joods,
je dromen zijn exotisch.
Alleen ik ben een vreemdeling!
Auteur onbekend.
Uit: de Druivelaar

Een van de doelen van de viering van het 10-jarig bestaan van OKAN was
om de reguliere leerlingen en leerkrachten op een positieve manier te laten kennis maken met OKAN. En dit is aardig gelukt op onze school!
Zo werd er een reizende tentoonstelling georganiseerd over okanners en
ex-okanners in de verschillende scholen waarin een OKAN-klas gevestigd
is. Deze tentoonstelling werd gekoppeld aan een aantal workshops. Zo namen op onze school 2 klassen uit het eerste jaar deel aan een workshop
die georganiseerd werd door de OKAN-leerlingen zelf, samen met hun
leerkrachten. Hierin kwamen verschillende dingen aan bod, zoals speeddating en een stukje les volgen in een vreemde taal. Verder maakten onze
leerlingen kennis met een ander schrift om zo hun eigen naam te leren
schrijven in een andere taal. Aan beide kanten was dit een zeer positieve
en leerrijke ervaring. De OKAN-leerlingen kregen een forum om hun verhaal te doen en hun expertise uit te wisselen, terwijl onze leerlingen aan
den lijve het leven van ‘een vreemdeling’ konden ervaren.

Ten stadhuize
De festiviteiten werden afgesloten met een academische zitting op vrijdag
21 mei in de feestzaal van het stadhuis van Sint-Niklaas en met een toneelstuk op zaterdag 22 mei in zaal Antigone van de Presentatie.
Anderstalige nieuwkomers stonden er samen op de planken om te vertellen over hun ervaringen in dit land. Ze werden onder meer begeleid door
Vik en Bram Noens, 2 leerkrachten uit het College.
‘Iedereen mag zijn eigen ding doen en zeggen hoe hij zich hier voelt’,
vertelt Vik Noens. Zowel mime, toneel als dans kregen hun plekje in de
voorstelling, die een uurtje in beslag nam. Een rode draad had de voorstelling niet. Het enige wat de scènes met elkaar gemeen hadden, was dat de
spelers in een wachtkamer zaten, uitkijkend naar een nieuwe toekomst en
een ander leven. ‘Het leven zoals het is’, zeg maar, voor zovele mensen en
jongeren om ons heen.
Siska Van Liefferinge
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RUBRIEKde grenzen
binnen
Brugge met
de derdejaars

Terug in
de tijd

Tweede jaar op uitstap naar Tongeren

Gallo-Romeinse geschiedenis
beleven
Dit schooljaar gingen we voor de eerste keer met het tweede jaar naar
Tongeren. We bezochten ondermeer het Gallo-Romeins museum om
de geschiedenis van de oudste stad van België te ontdekken.
De uitstap bleek de moeite waard, volgend jaar
wordt het dagprogramma dan ook uitgebreid.

Leren over het verleden
“Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan
voorafging,” zei de Romeinse keizer-filosoof Marcus Aurelius. Het is niet altijd makkelijk om dit aan
jongeren van 13-14 jaar uit te leggen, daarom is
het nuttig om af en toe de leslokalen te verlaten
en de sfeer van de geschiedenis ter plekke op te
snuiven.
Het verre verleden start voor onze leerlingen
zo’n 500.000 jaar geleden en loopt tot in de
vroege middeleeuwen. Neanderthalers, de eerste homo sapiens, Kelten, Eburonen en uiteraard
Romeinen en Germanen: ze passeren allemaal
de revue. ‘Geschiedenis leren’ krijgt in Tongeren
voor één dag een heel bijzondere dimensie. Het
Gallo-Romeins museum, dat we bezochten, is
onlangs volledig vernieuwd. De leerlingen kregen niet alleen een rondleiding in het museum,
maar konden ook zelf grafschriften ontcijferen
en archeoloog van dienst zijn. Ze mochten zelfs
in de huid kruipen van een Romeinse soldaat of
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Galliër! Educatieve films, maquettes en levensechte figuren in kunsthars brengt het verleden
tot leven. Op een dynamische manier en in een
inspirerende omgeving krijgen de leerlingen inzicht in de reden waarom het gelopen is zoals
het is. Een boeiende manier om iets op te steken, voor jong én oud.

Ambiorix
Om de trip in de toekomst nog meer de moeite
waard te maken, gaan we volgend jaar in plaats
van een halve dag een hele dag op stap. Zo
kunnen onze leerlingen Tongeren ook buiten de
museummuren ontdekken. Wandelen langs de
oude stadswallen van Romeinen, eens echt zien
wat we alleen op foto’s zien in ons handboek,
het verhaal van Ambiorix (de legendarische
stichter van de stad) vertellen in het hartje van
Tongeren, kortom we gaan de geschiedenislessen ‘be-‘leven. En om de lange busrit te overbruggen zijn we nu alvast op zoek naar een fijne
maar interessante historische film! Alle suggesties zijn welkom!
SH

Ook dit jaar brachten de leer
lingen van het derde jaar een
bezoek aan Brugge. In tegenstelling tot vorig jaar – toen de
uitstap gecombineerd werd met
de tentoonstelling over Karel
de Stoute – bleef het concept
van deze uitstap beperkt tot
een historische wandeling door
de binnenstad.
De leerkrachten geschiedenis waren de gidsen
van dienst, die de bijna onmogelijke opdracht
kregen om de leerlingen in twee uur tijd te laten
proeven van deze middeleeuwse wereldstad.
Collega Steven Van Driessche was een van de
enthousiastelingen. Een verslag van een boeiende halve dag terug in de tijd...
Op 29 en 30 maart eindigden de lessen om
11u40: leerlingen konden op school hun boterhammetjes (of ‘stuutjes’ voor degenen die
zich al volledig ingeleefd hadden in de uitstap)
opeten. Bij het verzamelen aan de betonnen
afsluiting op de speelplaats zag het er op beide
dagen even miezerig en grijs uit als de afsluiting
zelf. Sommige pessimisten gingen zelfs in allerijl nog op zoek naar een paraplu en regenkledij.
Vergeefse moeite, zo zou blijken, want eens we
in Brugge uit de bus stapten, werden we verwelkomd door een fraaie lentezon.

Als middeleeuwse pelgrims...
Eens we de stadsomwallingen achter ons gelaten hadden, vertoefden we als het ware 500 jaar
terug in de tijd. De derdejaars voelden zich even
een middeleeuwse pelgrim: net als honderdduizenden voorgangers kregen ze de kans om
in de bovenkapel van de Heilig Bloedkapel de
gelijknamige relikwie aan te raken. De meesten
waren toch wel onder de indruk, bij anderen
overheerste dan weer de nodige scepsis over de
echtheid. Ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk stond
op het programma. Daar konden we de Madonna
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Leerlingpelgrimshandelaars
aan het woord
Geschiedenis is niet echt weggelegd voor mij,
maar toch vond ik Brugge erg interessant. Vooral
de Heilig Bloedbasiliek vond ik boeiend omdat
we daar ‘het bloed van Jezus’ konden aanraken
(!). Het begijnhof was ook erg apart en het leek
net alsof we echt in de middeleeuwen waren,
toen we die begijntjes zagen...
Het belfort is mooi; het is eigenlijk wel gek als je
beseft dat het heel lang geleden zo’n belangrijk
gebouw was voor de mensen.
De gebouwen waren dus erg interessant, maar ik
vond dat we wel iets meer vrije tijd mochten krijgen om zelf nog meer de stad te verkennen.
Jehna Lovet, 3 HW
van Michelangelo en de praalgraven van de Bourgondische hertog Karel
de Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië bewonderen. Uiteraard
konden we ook niet voorbij aan het Begijnhof (met de narcissen in volle
pracht) dat terecht een plaats verdient op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Niet alleen pelgrims bezochten het Venetië van het Noorden. Brugge was
immers niet voor niets het commerciële Europese hart in de 15de eeuw.
Op enkele plaatsen waanden de leerlingen zich dan ook echte middeleeuwse handelaars. Zo werd bijvoorbeeld op het Beursplein de werking
van de wisselbrief toegelicht. Voor het huis van de familie Van der Beurze
(waar anders?) kropen enkele derdejaars voor even in de rol van begunstigde, gever, betrokkene en trekker.

Lekker Brugge
Tijdens een (te) korte pauze kregen onze derdejaars de kans om een andere kant van Brugge op te zoeken: ook hier waren ze onder de indruk van
de chocolaterieën, winkelstraten en andere (meer moderne) toeristische
verlokkingen.
Tijdens het verdere verloop van de wandeling herkenden de leerlingen
probleemloos kenmerken van een middeleeuwse stad als houten gevels,
smalle steegjes, een belfort, stadhuis, romaanse en gotische kunstelementen... Een wandeling door Brugge spreekt dan ook duizendmaal meer aan
dan een nieuw hoofdstuk in de cursus; daarover waren de meningen duidelijk eensgezind.

De smaak te pakken...
Iedereen was het er achteraf over eens dat Brugge verkennen in twee uur
tijd een vrijwel onmogelijke opdracht is. Bij momenten voelden we ons
echt wel als een opgejaagde Japanse toerist. Daarom werden er op de
busrit terug naar school bij de leerlingen al plannen gesmeed om tijdens
de vakantie Brugge nogmaals te verkennen, zij het misschien dan wel vanuit een geheel andere (shopping)invalshoek.

Ik vond persoonlijk de uitstap zeer leuk. Ik vind dat we zeer mooie dingen gezien hebben, zoals het begijnhof. Ik vond het ook interessant
om eens te zien waarover we leren. Het was wel wat jammer dat het
maar een halve dag was. Ik was al enkele keren in Brugge geweest,
maar ik had Brugge nog nooit zo bekeken. Het was een heel nieuwe
ervaring. Het mooiste van al vond ik de Burg met de verschillende stijlen van gebouwen en ook de zwanen bij het Minnewater.
Jens Present, 3 HW
Ik vond de uitstap naar Brugge zeer geslaagd. Het is een mooi ‘stadje’
dat nog na zoveel jaren zijn middeleeuwse sfeer heeft weten te behouden. Het mooiste monument vond ik het belfort; deze toren is echt
heel indrukwekkend. Ik vond ook de ‘romantische’ bruggetjes die door
heel de stad lopen leuk om over te steken en het Heilige Bloed aanraken was ook een unieke ervaring, ook al ziet het er niet meer uit als
bloed. Ik vind wel dat we wat meer vrije tijd moeten krijgen om de stad
echt te kunnen verkennen.
Casper Caluwé, 3 Wd
Wat me het meest is bijgebleven aan Brugge, is Brugge zelf. Het is gewoon een prachtige stad. De kleine riviertjes met de bruggetjes en
banken, de smalle steegjes... Het draagt allemaal bij tot een gezellige,
gastvrije sfeer. Het mooiste plekje vond ik de Burg. Het prachtig versierde stadhuis was magnifiek. Al die gedetailleerde beelden op een rij:
indrukwekkend. De kapel van het Heilig Bloed was ook heel mooi. Het
was heel licht en vol kleur. Ik vond eigenlijk dat er geen minpunten aan
de excursie waren: prachtig weer, goed gezelschap, een goede gids . Ik
denk dat ik het eigenlijk wel zie zitten om nog een keertje naar Brugge
te gaan.
Jasper De Pauw, 3 Wd
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DE GROOTE OORLOG:
bijgestuurde strategie, nieuwe allianties
Het was de tiende editie van DE GROOTE OORLOG, het project rond vrede in het vijfde jaar, en dat mocht wel even
anders zijn dan gewoonlijk. Niet dat we niet langer tevreden waren, maar het kon ook ànders – kwestie van niet
te veel te verstarren.

Een mooi, maar moeilijk onderdeel van het project was jarenlang het Eindoffensief. Mooi omdat
het twee lesuren durende programma over oorlog volledig door creatieve en gedreven leerlingen in elkaar werd gestoken, moeilijk omdat we
altijd maar zeer laat konden weten of het jonge
volkje met een voldoende interessant aanbod
zou komen aandraven – twee lesuren offer je
niet zomaar op, nietwaar? Van dat dubbeltje op
zijn kant wilden we af, dus veranderden we het
geweer van schouder: we vervingen het eind
offensief door een openingsschot, Het schot
van Sarajevo. Bij het begin van het project, vlak
na de paasvakantie, stuurden we de leerlingen
‘over the top’ naar de Anton van Wilderodezaal
om daar twee uur lang geïnformeerd te worden
over die Eerste Wereldoorlog.
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Het schot...
vanuit meer dan één standpunt
Het historische schot van Sarajevo werd toegelicht en gekaderd, de inval van het Duitse leger in
België werd geschetst aan de hand van een tekst
uit Fort Europa van Tom Lanoye, een collega-germanist hunkerend naar een moment om zijn uitmuntende maar op deze school vrij overbodige
kennis van het Zweeds te demonstreren, kon zich
daarna uitleven in het relaas van de Scandinavische neutraliteit, het Kerstbestand werd plots een
deelaspect van de Duitse voetbalgeschiedenis en
de Britse bijdrage stelde de ontzettende gevolgen van het verwoestende ‘shell shock’ centraal.
Toegegeven, dat was allemaal lerarenwerk, maar
een voorzet tot wat Het schot moet worden (zo
veel mogelijk het werk van leerlingen, zoals het
vroegere Eindoffensief) werd op deze eerste

uitgave gegeven door leerlingen uit een viertal
klassen die twee filmpjes hadden gedraaid: informatief en licht-ironiserend materiaal over de wereldramp, met enkele knappe vondsten.

Alfred gestrikt
Toeval steekt soms ook een handje toe. Zo kwam
ik vorig jaar na een gidsbeurt op Tyne Cot Cemetery na meer dan dertig jaar weer Alfred Den Ouden tegen. Hij was in mijn jeugd een Nederlander
op weg naar de Provençe, die in de streek van
Ieper is blijven hangen. Het was de tijd van de
folk revival uit de jaren zeventig en hij zou even
later het Folk Festival van Dranouter uitvinden.
Hij was op Tyne Cot in een van de op bunkers
gebouwde paviljoenen een bagpipe tune aan
het spelen voor een groepje leerlingen uit de
buurt. Waarom zou hij ook dat niet voor onze

binnen de grenzen
RUBRIEK

leerlingen doen? Een beetje sfeerschepping kan
op zo’n confronterend bezoek aan het grootste
Britse militaire kerkhof geen kwaad. Maar Alfred
wist beter: als hij nu eens een mini-concert met
anti-oorlogsliederen bracht? Maar wel ergens
binnen, want instrumenten als gitaar en trekzak
houden niet van vochtig weer. Piet Chielens van
het In Flanders Fields Museum zorgde ervoor dat
de Ieperse gemeenteraad het Kruitmagazijn op
de Ieperse Esplanade, uit de tijd van Napoleon,
helemaal gratis ter beschikking stelde. En Alfred
stelde een programma samen met anti-oorlogsmuziek uit verschillende tijden en streken. En wij
gingen luisteren.

Tweede editie

De klassiekers

De smokende pektonnen en het vuurwerk
ontbraken weliswaar op 12 februari jongstleden, maar toch hadden de vijfdejaars van het
Sint-Jozef-Klein-Seminarie alles in het werk gesteld om het vurig en kleurrijk spektakel van
destijds zo goed mogelijk te proberen evenaren tijdens hun versie van het landjuweel.

Een moment van rust was dat in een drukgevulde dag, want wij deden ook de vele vaste stekken aan: het IFF museum, het Memorial Museum
Passchendaele 1917 in Zonnebeke met de gereconstrueerde dugouts, de al vernoemde Britse
begraafplaats, maar uiteraard ook het sombere
en zo mogelijk nog indrukwekkender Studentenkerkhof in Langemark. De fietsers hielden
onder meer halt op Essex Farm, waar John McCrae zijn gedicht ‘In Flanders Fields the poppies
blow...’ schreef en waar Rifleman Valentine ‘Joe’
Strudwick ligt, op 14 januari 1916 voor eeuwig 15
jaar oud geworden, en de bustoeristen bezochten de gereconstrueerde Duitse loopgraven van
Bayernwald in Wijtschate, waar koerier Adolf Hitler in november 1914 licht gewond raakte.

Getuige zijn
Zo’n dag moét je afronden met de Last Post onder de Menenpoort. Hoe dubbelzinnig zo’n oorlogsmonument ook mag zijn, niemand die de
dagelijkse ceremonie bijwoont (wij waren getuige van de 28107de en 28109de editie) ontsnapt
aan het besef van de gruwel en de zinloosheid
gebeiteld in de vorm van 55.000 namen op de
muren van de toegangspoort tot de moordende Salient. The intolerably nameless names...
Het bezoek aan The Ypres Salient, de vertel
theatervoorstelling ‘Ontploft’ van Begijn Le Bleu
én de bijdragen over WO1 in verscheidene lessen kunnen dat besef enkel maar versterken.
Dirk Hennebel

SJKS-landjuweel
voor ‘De rode Roos’
In 1561 stond Antwerpen meer dan tien dagen op zijn kop tijdens
het grootste toneelspektakel dat ooit plaatsvond in de Nederlanden.
Het Brabants landjuweel bracht rijk en arm op de been voor een mix
van moraal, humor, spijs, drank, kleur en vuurwerk.

Zes kamers dongen mee naar de oppergaai,
die ook dit jaar uitgereikt zou worden door
prince Walter Roggeman. Om in aanmerking
te komen, dienden de kamers elk een toneelstuk, drie gedichten, een tableau vivant en
een blazoenpresentatie naar voren te brengen, beslist geen sinecure wanneer je maar
vijf weken gekregen hebt om je hierop voor
te bereiden.

Groepsprestaties
Al van bij het eerste optreden werd duidelijk
dat het resultaat er mocht wezen. Af en toe
was het te merken dat wat extra repetitietijd
de optredens geen kwaad gedaan zou hebben en dat het geen vanzelfsprekende klus is
om zonder hulp van een microfoon te praten
voor een publiek van honderdtwintig leerlingen en leerkrachten, maar toch zijn vooral
de positieve elementen blijven hangen: een
breed spectrum van humor dat aangeboord
werd, fraai getekende en gekleurde blazoenen en een sterke groepsgeest binnen de
deelnemende klassen.

’Rozenoorlog’?
Zowel bij de jury als bij het publiek leefde de
overtuiging dat er twee kamers waren die in
aanmerking kwamen voor het winnen van de
hoofdprijs. Als was het een voorteken dat hun
gelijkheid in prestaties benadrukte, hadden de
twee concurrenten geopteerd voor de namen
‘De roos’ en ‘De rode roos’.
Na een spannende nek-aan-nekrace won
uiteindelijk ‘De rode roos’ met minder dan
een halve procent verschil. De leerlingen uit
5HWa/EMTb mochten dan ook de prijs verdelen.
Volgens de jury een logische overwinning die
te danken was aan een sterk collectief, gecombineerd met een zeer opvallende prestatie op
het gebied van de gedichten, die uiteindelijk
de doorslag gegeven heeft.
Concurrent ‘De roos’ moest echter niet geheel met lege handen naar huis, want Conner
Rousseau uit 5 EMTa werd omwille van zijn
scherpe en grappige performance als nar gekroond tot beste acteur.
Maarten Van Looy
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Pilootproject met leerlingen van het eerste jaar

Geslaagde uitwisseling met Brusselse Jean XXIII
Na een eerste kennismaking in november, met verkenning ter plaatse, bracht een Brusselse delegatie een tegenbezoek in december. 0nder andere de vele nationaliteiten en de vier uur Nederlands die de leerlingen krijgen
maken Jean 23 heel interessant.
Algemene indruk: een goedgevulde dag, vlot contact met de multiculturele
groep ondanks het aarzelend Nederlands. Erg enthousiaste 1Ai. Overdonderde
collega’s uit Brussel: “Zulke actieve leerlingen!”

4 mei: Jean XXIII ontvangt SJKS

In het voorjaar was er een eerste kennismakingsmail tussen de leerlingen
in de vreemde taal, enkele weken later een antwoord in de eigen taal met
wat meer info over de hobby’s.
We beperkten dit piloot-uitwisselingsproject met de school uit de Brusselse rand tot 2 dagen: zij een dag naar ons en wij een dag naar hen.

1 april: SJKS ontvangt Jean XXIII
Nederlands is de voertaal. We ‘speeddaten’ met een doorschuifsysteem,
enkele meegebrachte foto’s vergemakkelijken het gesprek.
De rondleiding in onze school gebeurt in kleine groepjes. Onze leerlingen
gidsen in het Nederlands. Het internaat kan op veel interesse rekenen van
alle leerlingen.
Alle leerlingen ontdekken dat er véél trappen zijn in het College! Daarna
volgt een bezoek en een woordenzoektocht op de Grote Markt: het is immers donderdag! Op de trappen van het stadhuis wordt een groepsfoto
gemaakt. Daarna volgt een bezoek aan het stadhuis. We lunchen met zijn
allen in de Calfac. De leerlingen worden getrakteerd op een drankje.
Vooraf konden de leerlingen kiezen aan welke middagactiviteit ze willen
deelnemen. De keuzemogelijkheden: voetbal (de Brusselaars kunnen goed
voetballen!), dans en crea (met marsepein!).
Vervolgens naar de klas. In een beurtrolsysteem bezoeken de leerlingen
twee lessen tijdens één lesuur: Latijn, wiskunde,... Het volgende lesuur
worden 1Ai en de Brusselse klas verwacht in het OLC. In kleine groepjes
verkennen de leerlingen de websites van beide scholen en beantwoorden
ze vragen. Een quiz met vragen over de voorbije dag sluit het gevulde programma af.
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Nu is vanzelfsprekend Frans de voertaal. Met de bus reizen we doorheen
de ochtendspits naar Brussel. We startten met een beetje vertraging. De
groep wordt in 2 verdeeld.
De leerlingen starten met een zoektocht in Jean 23 onder begeleiding
van hun correspondent. Ze krijgen tekstjes waarin ze schoolwoordenschat
moeten aanvullen (in het Frans en in het Nederlands) Daarna worden we
verwacht in een technologieles. We maken een kapstok: plank uittekenen,
uitzagen, gaten boren voor potloodhaakjes. De leerlingen vinden dit heel
fijn, helemaal anders. Een beetje zwoegen in het atelier. Er is gelukkig ook
een woordenlijstje voorzien. Aansluitend is er een wetenschapsles: allerlei
visuele proefjes worden getoond en uitgelegd. Ook nu weer met een bijpassend woordenlijstje. De leerlingen van Jean 23 begeleiden telkens hun
correspondent. De aanpak is origineel. De eenvoudige uitleg met aangepast tempo door de lerares ‘Sciences’ wordt gesmaakt.
Tijdens de middagpauze wordt er geluncht in de feestzaal van de school.
Het drankje en een muffin worden aangeboden.
Na de middag gaan we met openbaar vervoer (tram en metro) naar Brussel. In de hoofdstad wacht een zoektocht in kleine groepjes. De klassiekers komen aan bod: de kathedraal, galeries des Rois, Beenhouwersstraat,
Jeanneke Pis, de Beurs, de grote Markt, Manneke Pis, stripfiguurmuur
<<<
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Uitwisseling met
Zelden Rust
in Terneuzen
Het programma van deze uitwisseling is erg degelijk: door de jaren
beproefd en bijgestuurd. Het jeugdboek Koning van Katoren staat
centraal. Op een creatieve manier gaan de Nederlandse en Belgische
leerlingen daarmee aan de slag.
Tijdens het project zag je leerlingen openbloeien; anderen ondervonden dat niet alles en iedereen is zoals zij denken/het zouden willen.
De evaluatiebladen van leerlingen en ouders waren erg positief! Zinvol, leerrijk, goed voorbereid, ‘zo dichtbij en zo anders’,... Een werkpunt
is de (tijdige) communicatie met de ouders.
Bij de evaluatie van de uitwisseling door de begeleiders werd de erg
goede samenwerking met de Nederlandse collega’s benadrukt. Er
werd ook aangestipt dat we bij een volgende editie het programma
‘bij ons’ (in SJKS) iets minder ‘vol’ moeten plannen.
An De Wilde en Marita Van Overtvelt

Uitwisselingsproject
van 3Lb met Ermelo

Even het noorden
kwijt...
op weg naar Ermelo
Een uitgebreide ploeg leerkrachten uit het derde jaar
(allemaal dames) maakte werk van het uitwisselingsproject met het Nederlandse Groevenbeelkollege
in Ermelo. Vier van hen reisden (per tweeën) naar
Nederland. Hieronder hun verslag.

tekeningen,... De tocht eindigt aan het koninklijk Paleis. Onderweg zijn
de leerlingen druk in de weer: vraagjes beantwoorden, de voorgevel van
de Beurs tekenen, enz.
Algemene indruk: gevarieerde, gevulde en leerrijke dag.

Onze buschauffeur, een sympathieke Hollander uit Hulst (neen, dit is geen
contradictio in terminis), bracht ons meteen in de juiste stemming: luidkeels zong hij mee (reeds voor we ons dierbaar vaderland verlaten hadden) met wijlen André Hazes ‘Zij gelooft in mij’ en ‘Een beetje verliefd’.
Onze leerlingen van 3Lb gingen helemaal uit de bol toen hij uit volle borst
‘Kalverliefde’ meezong van Robert Long zaliger. Voor we het goed en wel
beseften, waren we na 2.5 uur rijden nabij het strand van Horst, waar we
onze leerlingen even lieten kennismaken met de plaatselijke Mac Donald’s
voor een sanitaire stop.

Broodje kroket met melk
Uit de evaluatiebladen die de ouders en leerlingen invulden blijkt dat (op
één na) zowel de leerlingen als de ouders erg positief zijn over de uitwisseling. De collega’s zijn ook opgetogen. De goede samenwerking met de
Brusselse collega’s speelt daarin zeker een rol.
Voor herhaling vatbaar dus.
Nicole De Cnyf

De wereld van verschil drong pas goed tot ons door toen we ’s middags
in Ermelo allen een broodje kroket met een groot glas melk voorgeschoteld kregen. Ook het qwerty-klavier speelde ons parten toen we aan het
thuisfront verslag wilden uitbrengen over de ‘platte os’ die we aan het IJsselmeer in Harderwijk aten, over de niet-aflatende zadelpijn (het gevolg
van 35 km fietsen met tegenwind) en over het genadeloze torpedo-remsysteem van de Hollandse fietsen.
<<<
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We (Leen Verhelst en Hilde Van den Berghe) logeerden niet zoals de leerlingen bij
lieve gastgezinnen, wel bij een eminente oud-collega van het Groevenbeekcollege
en zijn vrouw, die ons verwende met vooroorlogse washandjes en badhanddoeken
(met gratis peeling bij gebruik) en een paar ‘zelfgekozen’ geitenwollen sokken om
de koude nacht te trotseren. Maar geen gejammer: ons Nederlands dreigde er van
dag tot dag op achteruit te gaan en met ons Hollands ging het ‘hartstikke’ goed.

Op een avond...

Gorkum en omgeving...
Woensdagmiddag kwamen 2 collega’s ons aflossen, na een avontuurlijke tocht
richting Eindhoven. Gelukkig konden Sonja Suij en Greet Valckx onze collega, Tony
Cannaerts, en zijn gps na lang aandringen overtuigen om de sightseeingtour te beperken tot de ruime regio Gorinchem. “Waarom mannen niet luisteren en vrouwen
niet kunnen kaartlezen” was ons meteen duidelijk. Bij aankomst in Ermelo bleek helaas dat het bijwonen van lessen niet zo evident was: de flexibele timing en planning van de activiteiten zorgde telkens voor een kink in de kabel. Maar onze leerlingen voeren er des te beter bij: zij waren al klaar met hun opdrachten en mochten
zich van de Nederlandse leraars Sjaak en Matthijs ondertussen uitleven op de pc:

Programma SJKS in Ermelo 19 april tot 23 april 2010
Thema: Nederland & Water
Dag
Maandag 19 april

Dinsdag 20 april

Woensdag 21 april

Donderdag 22 april

Vrijdag 23 april
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gamen, mails checken en facebookberichten werden ‘ijverig’ de
grens over gestuurd. Als de Belgische leraars in de buurt kwamen,
moest er even gewerkt worden... De verschillen in aanpak verbaasden ons: de leerlingen die 3 uur vroeger dan voorzien klaar
waren met hun taak, mochten... naar huis!

Tijd
8.30-12.10

Activiteit
Lessen voor H33

12.10-12.30

Laatste instructie H33

12.30

Aankomst in Ermelo van onze gasten

12.30-13.30

Lunch met zelf meegebrachte broodjes

13.30-14.30

Informatie over het programma
Informatie over Groevenbeek

14.30-16.30

Rondleiding door Ermelo en/of Putten

16.30

Einde programma.
Naar de gastgezinnen.

8.30-9.20

Workshops

10.10

Fietsen naar Harderwijk

11.00

Puzzeltocht

13.30

Onderzoek Harderwijk

15.30

Terug naar Ermelo fietsen

16.15

Terug naar de gastgezinnen

19.00

Filmavond op school

21.00

Einde programma
Terug naar de gastgezinnen

8.30-10.10

Gasten volgen Nederlandse lessen

10.10-15.00

Uitwerking presentatie en onderzoek

15.00

Einde programma
Terug naar de gastgezinnen

8.30-10.00

Workshop Amsterdam

10.00

Vertrek naar Amsterdam

20.00

Terug in Ermelo, einde programma.
Naar de gastgezinnen.

8.30-10.00

Afronden presentaties

10.00-12.00

Presentaties

12.00-13.00

Afsluitende lunch

13.30

Afscheid van onze gasten

Vreemd genoeg werd Sonja plots een ‘Belg’: van ‘die Ollandse
op ’t College’ werd zij spontaan getransformeerd tot een van
de Belgen uit Sint-Niklaas. Niemand hoorde enig verschil tussen haar uitspraak en die van de leerlingen en/of collega’s. Wel
fijn dat Sonja toch nog ergens mocht bijhoren. Bijna ontheemd,
fietsten we (Sonja Suij en Greet Valckx) op onze eerste avond
vrolijk pratend de oprit van onze B&B op. Wat schrokken we
toen we merkten dat deze woning niet over een moestuin beschikte... Prompt kregen we de slappe lach en we probeerden
ons eruit te praten toen de vrouw des huizes zich een hoedje
schrok met 2 vreemde dames met fiets in de tuin. Even verder
vonden we het huis van onze echte gastheer en gastvrouw. Het
huis met de twee poezen op tafel. We keken toe hoe de twee
katers ’s avonds hun warme maaltijd verorberden (= in de magnetron warmgemaakte whiskasbrokjes!)

Naar A’dam
De volgende dag vertrokken we na de workshop een half uurtje
eerder dan gepland meteen naar Amsterdam. We reden over de
bodem van de vroegere Zuiderzee (4 meter onder de zeespiegel!)
en ontdekten een prachtige stad en zelfs de rosse buurt. Op de
terugweg hebben we de praktische ingesteldheid van de Nederlandse leerlingen mogen ervaren: als zij dachten in de buurt
van hun huis te komen, stopte de buschauffeur en stapten zij af.
Bij aankomst op school hadden wij zo dus al heel wat leerlingen
‘afgeleverd’. Na de geslaagde presentaties van onze leerlingen op
vrijdagochtend, aten we nog een ‘Ollands’ broodje met kaas en/of
pindakaas. Daarna namen we afscheid.

Zo anders
Na een verblijf van 5 dagen in Nederland, waren we niet alleen
wijzer geworden: – het gras aan de overkant is niet àltijd groener –, maar wisten we bovendien met zekerheid dat ‘domme Belgenmoppen’ ons voortaan nooit meer uit ons lood kunnen slaan.
Moe maar voldaan keerden we huiswaarts met dezelfde vrolijke
buschauffeur als bij de heenrit!
Het uitwisselingsproject was boeiend in vele opzichten. We ervaarden dat dichtbij toch helemaal anders kan zijn en we leerden
elkaar en onze Nederlandse collega’s beter kennen. De leerlingen
en hun ouders vulden de evaluatiebaden nauwgezet in. Veel enthousiaste reacties, maar ook kritische bedenkingen.
Sonja Suij, Greet Valckx, Leen Verhelst en
Hilde Van den Berghe

over de grenzen
RUBRIEK
Reinaert de Vos ou Le corbeau et le renard

Vossenstreken over de taalgrenzen heen
Van 17 tot 23 januari 2010 organiseerden het SJKS en het Collège-Christ Roi (CCR) uit Ottignies voor de tweede
maal een taaluitwisseling met leerlingen uit het vierde jaar.
Het CCR heeft een lange traditie van taaluitwisselingen met Vlaamse scholen.
De school blinkt uit in haar progressief taalbeleid. De leerlingen krijgen er immers de mogelijkheid om vanaf de tweede graad les te volgen
in ‘immersieklassen’. Dit zijn klassen waar, naast
de uren Nederlands, ook algemene vakken in
het Nederlands worden onderwezen. Dat dit
beleid het niveau van het Nederlands positief
beïnvloedt, werd al gauw duidelijk uit de eerste
voorzichtige sms/mail/Facebook/Netlog/MSN/
Skype…-contacten.

Verhalen van bij ons
“Mevrouw, sommige leerlingen spreken vlotter
Nederlands dan wij Frans...” Enkele hardnekkige
stereotypes over de talenkennis van onze Waalse buren werden spoedig bijgespijkerd. Wellicht
om die reden moesten enkele leerlingen in het
begin van de uitwisseling enige koudwatervrees
overwinnen.
Dit jaar werd gewerkt rond het thema ‘verhalen
van bij ons’. Verhalen en meerbepaald de klassieke verhaalgenres vormen een vast onderdeel
van het programma Nederlands van het vierde
jaar. De uitwisseling vormde een uitgelezen kans
om de theorie even aan de praktijk te toetsen.
Het Prins Filipsfonds beloonde dit initiatief met
een bescheiden subsidie.
Het project bracht enige uitdagingen met zich
mee. Want hoe kan je Waalse adolescenten
warm maken voor verhalen uit het zoete, maar
voor hen toch vooral onbekende en onbetreden Land van Waas? Het uitgangspunt werd
het populaire – maar in Wallonië totaal onbekende – programma ‘Man bijt hond’. In een
originele presentatie gaven onze leerlingen,
vakkundig bijgestaan door hun leerkracht Nederlands J. Ongena, een korte inleiding op het
programma. De relatief nieuwe rubriek ‘Het
dorp’, waarin een inwoner de kijker rondleidt in
zijn dorp, werd breedvoerig uiteengezet. Op dezelfde manier stelden onze leerlingen hun ‘dorp’
– ahum, ‘stad’ – Sint-Niklaas voor. De komende

dagen zouden ook Beveren, Sint-Gillis-Waas,
Sinaai, Stekene en Temse aan bod komen.
Voor Sint-Niklaas startten de leerlingen, in ware
Man-Bijt-Hond-stijl, op de Grote Markt, waar
verborgen verhalen voor het rapen liggen
(denk maar aan het beeld van Sint-Nikolaas, de
Reynaertgalerij, de raap, het Hemelrijk,…). Elke
groep leerlingen had zich vooraf verdiept in
één specifiek verhaal dat ze aan de Waalse gasten vertelden. Velen onder hen waren verrast
te vernemen dat het hen onbekende Waasland
de thuishaven was van de befaamde protagonist uit ‘Le Roman de Renart’! Die sluwe vos,
blijkbaar ruim bekend aan beide kanten van
de taalgrens, werd na de middag verder onder
de loep genomen tijdens een (taal!) intensieve
stadszoektocht.

Vlaams-Waalse quiz
De volgende dag werden de leerlingen in kleine
groepjes verspreid over het Waasland met de
opdracht een eigen creatieve rubriek ‘Het dorp’
te creëren. Ze werden hierbij begeleid door
vakleerkrachten en stagiaires van de Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven (Sint-Niklaas). Dadelijk
verschenen Sint-Amelberga, Drieske Nijpers, de
klokkenlappers, den Ossaart en vele andere volksfiguren (tot Kabouter Wesley toe!) op het toneel.

Het bezoek aan Sint-Niklaas werd afgerond
met een gezellige bijeenkomst in de Anton van
Wilderodezaal, die eindigde met een muzikale
Vlaams-Waalse quiz.

Naar Ottignies
Na de presentaties van de groepswerken werd
deel twee van de taaluitwisseling ingezet: het
vertrek naar Ottignies – onder begeleiding van
klassenleraar Thomas Van Meir en mijzelf – en
het onthaal in de Waalse gastgezinnen. De aanvankelijke bezorgdheid om (alleen, mevrouw!) in
een gastgezin te verblijven, bleek al gauw ongegrond. Enkele eerste reacties uit 4Wc:
“C’était un accueil chaleureux. On a joué beaucoup
et on a mangé de la pizza!”
“Chez mon correspondant on a mangé des crêpes!”
“Avant nous pensions que les Wallons n’étaient pas
agréables, mais maintenant je les trouve très gentils
et sympas. On a fait beaucoup d’amis!”
“J’aime les filles wallonnes…”
“Fais comme chez toi, 4Wc liet het zich welgevallen.”
Op donderdag maakten de leerlingen op school
kennis met de Fables de la Fontaine: Le corbeau
et le renard, La grenouille et le rat, La mouche
<<<
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et la fourmi,… De Waalse leerlingen fleurden op nu ook zij als tolk konden optreden.
Tijdens diverse ateliers werden de verschillende personages onder de loep genomen,
dierenfabels werden herschreven én op
scène gezet. Het koude water liet zich weer
even voelen, maar de Waalse correspondenten overtuigden onze leerlingen om het
beste van zichzelf te geven, in het Frans én
voor (een kritisch) publiek. Faut le faire!
De laatste dag van de uitwisseling stond in
het teken van de wereldberoemde striptekenaar Hergé. Onlangs pas opende de stad
Louvain-la-Neuve de deuren van het prachtige Musée Hergé.
Na de middag maakten ze, bij wijze van
afsluiter, de studentenstad onveilig tijdens
een spannende Geocoaching. Jammer dat
enkelen het spel niet eerlijk speelden en er
heimelijk met de schat vandoor gingen. Of
was dit misschien één of andere sluwe vossenstreek?

Doelstellingen bereikt

De volgende ochtend volgde het onvermijdelijke afscheid en... werden plannen
gesmeed voor Vlaams-Waalse reünies. Deze
zomer, bijvoorbeeld, gaan enkele leerlingen
samen op surfkamp. Fantastisch om vast te
stellen hoe op slechts één week tijd zulke
hartelijke contacten zijn kunnen ontstaan.
En het ziet er naar uit dat we onze samenwerking met het CCR ook volgend jaar kunnen
verder zetten. De uitwisseling zou, anders dan
dit jaar, in het vijfde jaar plaatsvinden. Voor
onze vierdes staan er taalateliers en culturele
uitstappen van één dag op stapel.
Anne-Mie Verbeke
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Uitwisselingsproject
met Emmerich
am Rhein smaakt
naar meer
Begin juni: de lessen van het schooljaar 2009-2010 zitten er zo goed als
op en de stresserende examenperiode is nog net niet begonnen. Bij het
terugkijken naar de voorbije ‘lesgeefmaanden’ denk ik terug aan wat
goed en fout ging. Daarbij kom ik spontaan bij het internationaal uitwisselingsproject van 5MWia/MWe met Emmerich am Rhein terecht.
Over het opzet van ons project en ons bezoek
aan Emmerich van begin februari kon u in vorige Ic Hou-nummers al lezen, net zoals over
de voorbereidingen van het bezoek van onze
Duitse partners aan België. Dat tegenbezoek
vond begin mei plaats en zit er ondertussen
dus op. Het waren intense internationale dagen,

waarbij de leerlingen met een eigenhandig georganiseerde, ambiancerijke barbecueavond en
een ‘smakelijk’ stadsspel in Antwerpen zich niet
onbetuigd lieten.
Over dat laatste bezoek en ons project in het algemeen hebben we naar goede gewoonte ou-

over de grenzen
RUBRIEK
ders en deelnemende leerlingen om een korte
evaluatie gevraagd en de resultaten van deze
evaluatie vervullen ons met tevredenheid.
We hadden bij het opstarten van dit project namelijk verschillende doelen voor ogen.

Taalbad
Het meest voor de hand liggend waren de taalkundige doelen. De evaluatiecommentaren van
zowel ouders als leerlingen hieromtrent liegen
er niet om: ‘mijn Duits is op een paar dagen
spectaculair verbeterd’, ’zo kan de in klas opgedane kennis eens echt toegepast worden’ en
‘de beste manier om een vreemde taal echt te
leren’...
Doordat onze uitwisselingsgasten uit Duitsland
Nederlands als vreemde taal studeren zaten we
bovendien in een comfortabele win-winsituatie,
want door deze gemeenschappelijke leersituatie konden de leerlingen taalmatig heel wat
van elkaar opsteken.

Vriendschapsbanden smeden

daglicht en verdiepte de ervaring, zoals ook
uit de gemeenschappelijke nabespreking wel
bleek.

Gymnasium uit Emmerich. We hopen er in de
komende jaren een mooie ‘internationale roman’ van te kunnen maken.

Ook werd er druk gediscussieerd over de verschillen tussen de schoolsystemen in Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. (Onderwijs is in
Duitsland immers, net zoals in België, een deelstaatbevoegdheid. SV) De verschillen zijn er wel
degelijk en het blootleggen ervan was een eyeopener die voor beide partijen zuurstof voor
nieuwe ideeën kan bieden.

Geslaagde start

Aan het einde van deze eerste uitwisselingsrit zijn we in ieder geval erg blij dat we samen
met enthousiaste leerlingen en heel positieve
(gast)ouders onze doelen goed hebben kunnen
realiseren. Ook verheugen we ons erover dat
deze uitwisseling aan leerlingen, ouders en collega’s nogmaals de onmiskenbare meerwaarde
van een internationaal project duidelijk heeft
gemaakt, waardoor het enthousiasme voor komende projecten nog kan groeien.

Intercultureel

Uiteraard stonden er ook kritische bemerkingen
in de evaluatiecommentaren: de informatieverdeling kon nog tijdiger, de vrije tijd kwam volgens sommigen door een té intens programma
in de verdrukking en er werd zelfs geopperd dat
het misschien beter is de uitwisselingsbezoeken
langer dan drie dagen te laten duren...

Maar naast dit alles vormt dit project hopelijk
ook een fijne herinnering waardoor de deelnemende leerlingen tijdens de komende vakantie
op een of ander zonnig strand met een glimlach
aan het voorbije schooljaar kunnen terugdenken...

Tenslotte waren we zelfs zo ambitieus om nog
een derde doelstelling na te streven, met name
een (inter)cultureel doel. Hierbij speelde het bezoek aan Ieper en omgeving een belangrijke rol.
Het feit dat we samen met de vroegere ‘vijand’
het strijdtoneel van de Eerste Wereldoorlog bezochten, zette het hele gebeuren in een ander

Het zijn opmerkingen die zeer waardevol zijn
en waar we in de mate van het mogelijke zeker rekening mee zullen houden. Want, zoals
het ernaar uitziet is dit eerste uitwisselingsjaar
nog maar het eerste hoofdstuk in het verhaal
van onze uitwisseling met het Sankt Willibrord-

Een tweede doel dat we met dit project wilden
realiseren lag op het sociale vlak. Door de opdrachten die we onder het jaar verdeeld hadden moesten Duitse en Belgische leerlingen
via mail met elkaar zien samen te werken. Ook
tijdens de wederzijdse bezoeken zijn sociale
vaardigheden noodzakelijk. Natuurlijk passen
niet alle persoonlijkheden altijd samen, maar
het enthousiasme van de persoonlijke reacties
na het afloop van het project stelden ons, samen met de positieve evaluatiecommentaren,
meer dan gerust. In klas werd er zelfs al hardop
gedroomd van een reüniebezoek in het najaar.
Mijn Duitse collega’s lieten bovendien weten
dat hun leerlingen op de terugweg naar de
boorden van Rijn er maar niet over konden ophouden hoezeer ze genoten hadden van het
voorbije bezoek aan ons land.

Stijn Verhaeghe
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Eindreis met
vele hoogtepunten
...
en zitten in de kerk van San Clemente,
en bij de echo’s van een springfontein,
en luisteren naar de blinkende Najaden,
en in een kloostertuin gelukkig zijn,
en door Rome zonder tijd bewegen,
en als een pelgrim in de warme nacht,
en in de kokers van het Colosseum kijken.
En leven in een staat van overmacht.
Anton van Wilderode
Die ervaringen, die zalige momenten die Cyriel
Coupé zo mooi beschrijft hebben wij, die al vaak
de kans gekregen hebben om onze leerlingen te
begeleiden op Italiëreis, al zo dikwijls mogen beleven en daar zijn wij zo dankbaar voor!
De San Clemente (waar je op een uurtje tijd van
de ene eeuw in de andere tuimelt) staat natuurlijk altijd op het programma van onze reis, maar
de kloostertuin waar de dichter naar verwijst is
vermoedelijk die van Santi Quattro Coronati en
daar zijn dit jaar slechts een aantal leerlingen
binnengeraakt en ik weet zeker dat dit bezoek
een onuitwisbare indruk op hen gemaakt heeft.

Voortreffelijke groep
Bij uitbreiding durf ik zeggen dat deze editie
bijzonder goed is meegevallen en dit hebben
wij op de allereerste plaats aan onze leerlingen
te danken: deze groep jongens en meisjes heeft
zich gewoonweg schitterend gedragen en dan
maakt het eigenlijk niet uit of je nu met 50 of
– zoals het dit jaar het geval was – met 110 adolescenten door Italië trekt. Het blijft boeiend en
ook voor de begeleiding verrijkend om steeds
weer een nieuwe generatie jongeren in contact
te brengen met een land waar je niet op uitgekeken raakt.
Maar... lopen wij niet gevaar om telkens weer
hetzelfde te gaan bekijken? Of veel gevaarlijker:
krijgen wij niet de foutieve indruk dat wij niet
alleen het stukje Rome uit het gedicht van Van
Wilderode, maar ook Firenze en Venezia zo goed
kennen dat verrassingen zijn uitgesloten?
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Niets nieuws onder zon?
Dat dacht je maar

Met de gondel
op Venetiaanse kanalen

Verrassingen uitgesloten? Toch niet! Elk jaar opnieuw mogen we ontdekken dat er nog zoveel
verrassingen zijn. Sommige daarvan trachten
we zelf in te bouwen, zoals dit jaar ons bezoek
aan de ambassadeur van de Heilige Stoel. Dit
konden we geregeld krijgen dankzij Z.E.H. Dirk
Smet, een oud-leerling van onze school die
op dit ogenblik president is van het Belgisch
College in Rome en adviseur van de ambassadeur. Zo kwamen wij niet alleen in contact met
een diplomaat en werd ons een fijne receptie
aangeboden in een prachtige villa met enkele
topwandtijpen van Vlaamse meesters, maar we
leerden ook dat in de tuin van deze ambassade
onze koning zijn Paola voor het eerst heeft gezien...

Van Bologna naar Venezia is nog anderhalf
uur met de bus en als we bij valavond op het
Canal Grande richting ons hotel varen, dan
weten wij dat we weer een boeiende verkenning tegemoet gaan en waarschijnlijk, net zoals de vorige jaren, wel even verloren zullen
lopen in de wirwar van steegjes en straatjes.
De volgende avond, als de leerlingen vrij zijn
en wij met de begeleiders naar ons traditioneel restaurantje trekken (met veel dank aan
collega Jo Hermans die mij ooit eens influisterde dat het daar méér dan de moeite is om
eens te gaan eten), wordt het een beetje lastig als we moeten toegeven dat we niet meer
precies weten wat de kortste weg is en het
wordt pijnlijk wanneer onze collega Jonathan
Beyaert (die nota bene voor de allereerste
keer meeging op eindreis) het initiatief moet
nemen om – weliswaar geholpen door een
goede plattegrond – te zorgen dat we snel
over het juiste bruggetje geraken.

Maar soms ben je ook iets minder gelukkig: zoals bij ons bezoek aan de universiteit van Bologna – waar onze verwachtingen misschien iets te
hooggespannen waren – want het verhaal dat
men ons daar vertelde was eigenlijk niet wat wij
ervan verwacht hadden.
Gelukkig hebben onze leerlingen hierdoor toch
geen negatief beeld gekregen van Bologna
want dankzij onze stadsrally kregen zij de kans
om op eigen initiatief op verkenning te gaan,
waardoor veel leerlingen ongetwijfeld straatjes
en pleintjes hebben ontdekt die voor ons nog
onbekend zijn.

En als je dacht dat een gondelvaart voor onze
groep niet haalbaar is, dan heb je het grondig
verkeerd voor, want een traghetto brengt ons
voor een belachelijk bedrag met plezier in de
buurt van het ghetto en daar krijgen onze gidsen weer de gelegenheid om de leerlingen verhalen te vertellen die veel verder reiken dan het
opsommen van historische feiten of kenmerken
van bouwstijlen: als je alle boeken die de begeleiders doorworsteld hebben bij de voorberei-
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Más por favor!
Komt er een tweede editie of niet? Slaat het concept
aan? Heeft de positieve reclame van vorig jaar iets
opgeleverd? Was de voorstelling wervend genoeg?
Dergelijke vragen spookten begin september door
de hoofden van de Spanjeploeg.
Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar de
Italiëreis is daar één van, een instituut van meer
dan vijftig jaar oud. Maar of een nieuw initiatief
als de Spanjereis stand zou houden, was bang
afwachten. In de week vóór het afsluiten van de
inschrijvingen van de eindreizen circuleerden
de meest absurde cijfers. Het aantal gegadigden
voor de Italiëreis bleef maar stijgen. Na enkele dagen werden al recordcijfers opgetekend, terwijl er
nagenoeg niemand toehapte voor de alternatieven Spanje en Griekenland. Enkele dagen voor de
deadline hadden de Italiëgangers de kaap van de
100 deelnemers vlotjes overschreden, Griekenland kon een magere twee geïnteresseerden verleiden en ook Spanje bleef verweesd achter met
een vijftal vermetelen op de deelnemerslijst. Veel
te weinig om te kunnen vertrekken.

ding van de reis op een weegschaal zou leggen, dan overtreft dit zonder
enige moeite mijn gewicht!

Volgend jaar...
En volgend jaar? Hopelijk lees je hier dan een kleurrijk verslag van de reis
naar Griekenland, die dit jaar jammer genoeg niet kon doorgaan omdat er
te weinig inschrijvingen waren. Onbegrijpelijk eigenlijk, want ‘de Grieken’
konden terugblikken op een erg geslaagde editie 2008 met 58 deelnemers
die erg tevreden waren over hun eindreis.
Collega Inge Callewaert zal volgend jaar ook wel te strikken zijn voor een
sappig relaas van ‘haar’ Spanjereis, die ondertussen ook stilaan een traditie
aan het worden is en waarover je niets dan lof hoort: de beperkte groep
leerlingen die dit jaar meegeweest is naar o.a. Madrid, Toledo en Avila
heeft al laten weten dat hun eindreis super was!
Marc Buytaert

Stel je voor: drie begeleiders en vijf leerlingen – dat zou me een luxereisje
zijn. Ik wist dat als de cijfers deze kant uit zouden gaan, ik door de Rometroepen van Marc Buytaert opgeëist zou worden. Ik stelde me al de lange
avonden voor – gebogen over kunstboeken over de renaissance of het net
afgrazend naar wondere wetenswaardigheden over deze of gene kerk in
Firenze – om toch maar iets zinnigs te kunnen vertellen. Vol onzekerheid
zou ik me op het Forum Romanum begeven en tweedehands feitjes debiteren voor een apathisch publiek dat zijn desinteresse en slaapogen achter
een gigantische zonnebril zou verbergen. Over Italië weet ik omzeggens
niets!

Met een select groepje op stap
Gelukkig was er een groepje slinkse leerlingen dat zijn Spanje-interesse tot
het allerlaatste verborgen had weten te houden. Hun grote droom – met
een select groepje op eindreis kunnen – mocht niet in het gedrang komen.
Net bij het sluiten van de inschrijvingslijsten diende een negental extra leerlingen zich alsnog aan. Spanje kon doorgaan en deze leerlingen kregen waar
ze stiekem op hoopten: een exclusieve eindreiservaring met zijn veertienen.
Groot was de opluchting bij de Spanjeploeg: de voorbereidingen konden
een versnelling hoger en de boekingen mochten bevestigd worden. Tijd
om een paar maanden verder te shuffelen, richtig Madrid, voor een culturele
queeste in vier staties: Madrid, Escorial, Salamanca en Toledo.
<<<
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Statie 1: afwisseling en grootsteedse flair
per strekkende meter
Madrid blijft een stad waar je van moet houden. Met weinig echte publiekstrekkers op de bezienswaardighedenlijst en zonder noemenswaardig historisch centrum om buitenlandse toeristen te verleiden, kan het
enkel zijn charmes en branie in de weegschaal gooien en dat doet de stad
met verve. Eens de eerste Castilliaanse zonnestalen de winterse kilheid
over de Sierra de Guaderrama gejaagd hebben, koesteren de Madrileense
boulevards en pleinen zich in wat de voorbode lijkt voor alweer een lange
en hete zomer. Uitgerekend op dit ogenblik zette onze selecte College
patrouille voet op Spaanse bodem.
Bij valavond, het moment waarop de modale Madrileen zijn werkplek
ontvlucht om zich te laven aan een glas Mahoubier (of twee, drie) en de
ober te sommeren enkele raciones tapas te laten aanrukken. Het moment
waarop het echte Madrid de rug recht – want veel meer dan Barcelona,
hoofdstad van het toeristische Spanje, leeft de stad op het ritme van de
echte Spanjaard. Nachtraven en toogtijgers hebben altijd een zwak gehad
voor deze vitale metropool in de desolate Spaanse hoogvlakte.
In een eerste verkennende wandeling openbaarde Madrid by night zich
meteen. Idyllisch verlicht maar niets verhullend: de dagjesmensen hadden
zich uit de voeten gemaakt en de stad aan zijn inwoners teruggeschonken,
terwijl de straatmadelieven van onder de plavuizen gekropen kwamen en
de modale Madrileen nog een laatste portie tapas naar binnen werkte.
De toon was gezet: in de koele lucht voelde je meteen dat deze reis al niet
meer stuk kon. En ook met ons kleine groepje hadden we het meer dan
getroffen: al van in het begin bleek dat ze hun vertier liever bij elkaar zochten dan in het verzetten van aanzienlijke hoeveelheden alcohol. Zo zien
we het graag. Is het voor ons ook een beetje vakantie.
Gevarieerder dan in Madrid kan een eindreis niet zijn. Met het naar gewoonte karige Spaanse ontbijt nog niet goed en wel achter de kiezen
– geen wonder dat ze daar de hele dag door eten – stonden we al voor
het standbeeld van Don Quijote voor een eerste groepsfoto. In een tijdsspanne van een uur passeerden de wondere verhalen van deze letterlijk
en figuurlijk dolende ridder, een prachtig panorama aan een authentieke
Egyptische tempel en een resem verhalen over het Spaanse koningshuis
de revue. Een potige les geschiedenis en cultuur in een panorama van
360° gecomprimeerd. Madrid op zijn scherpst. Wat Spaanse flair en flaneren langs de Puerta del Sol, geografisch middelpunt van Spanje, en de fiere
Plaza Mayor en de vakantiestemming zat meteen een paar graden hoger.
Ondertussen zat ik me al te verkneukelen op de eerste rondleiding die ik
zelf mocht geven: het onvolprezen Prado. Het was wel even zweten: na
mijn doortocht vorig jaar hadden de museumcuratoren zowat alle bekende schilderijen van een nieuw plaatsje voorzien en gulpten golven (zeer)
luidruchtige Spaanse scholieren door de statige galerijen. Er zijn betere
omstandigheden om te genieten van de imposante werken die ze hier bijeen gespaard hebben (Bosch, Rubens, Velazquez, Titiaan, ze hangen er allemaal, al was de vraag vooral: waar?). Koelbloedig trotseerde ons College
squad de zondvloed topwerken. Om daarna wat te gaan spelevaren of de
toerist uit te hangen in de stadsoase van het Parque del Retiro.
Ook de volgende dag was afwisseling het codewoord. Omdat je kunst best
consumeert op het moment dat je geest daar het meest voor open staat,
togen we ’s morgens naar een andere artistieke pleisterplaats: Centro de
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Arte Reina Sofia, het imposante schrijn waarin hét kunsticoon van de 20ste
eeuw duizenden bezoekers per dag kippenvel bezorgt: Picasso’s Guernica. Dit werk alleen al maakt het museum tot een absolute must voor elke
Madridganger. Telkens je dit werk ziet, grijpt het je onverminderd naar de
keel (waarvan akte: voor de tweede keer op rij had ik prijs). Er onbewogen
voorbijschuifelen is geen optie. Een sterker artistiek anti-oorlogsstatement
bestaat niet. Verder vergaapten we ons aan de artistieke capriolen van Salvador Dalí, wiens fratsen niet alleen enkele straffe kunstwerken, maar ook
een rijke verzameling smeuïge anekdotes opleverden.
Deze indrukken werden afgetopt met een bezoek aan het Atochastation,
een stationshal genre Antwerpen Centraal die door clevere urbanisten
omgebouwd werd tot een gigantische tropische plantenkas die de stress
van de gehaaste treinreiziger wegmasseert, en tevens een kolonie van enkele honderden fotogenieke waterschildpadjes herbergt. Een plaats ook
die een vuile zwarte rand kreeg toen honderden pendelaars er de dood
vonden toen terroristen er op 11 maart 2004 midden in de ochtendspits
enkele treinstellen opbliezen. Ook deze verhalen krijgen binnen het eindreizenplaatje een plaats.
Van daaruit zetten we koers naar een ander Madrileens kroonjuweel en
thuishaven van het stedelijke exportproduct nummer één: het Bernabeustadion van Real Madrid. Als exploot van de gecommercialiseerde
sportcultuur van de 20ste eeuw kent deze club haar gelijke niet. Speciaal
om ons te plezieren tastte de Koninklijke diep in zijn buidel (waar blijven
ze het geld toch vandaan halen?) om absolute voetbalsterren als Kaká
en Ronaldo naar Bernabeu te lokken. Om er zeker van te zijn dat we de
Galacticos volgend jaar opnieuw met een bezoekje zullen vereren, werd
zelfs sterrencoach Mourinho weggeplukt om de bank warm te houden in
afwachting van onze komst. Het werd in elk geval een beklijvend bezoek
en de natte droom van iedere voetballiefhebber...

Statie 2:
levend verleden en megalomanie in het kwadraat
Spanje is nog niet helemaal klaar met zijn (recente) verleden. De schaduw
van Franco – hoe klein en middelmatig de man in kwestie ook was – hangt
nog steeds over het land. Onder de oppervlakte zweert Franco’s puist nog
steeds verder. Zijn laatste rustplaats geldt als een bedevaartsoord voor zijn
aanhangers, die er nog dagelijks verse bloemenkransen komen neerleggen. Geïntrigeerd door deze weinig frisse bladzijden uit Spanjes recente
geschiedenis hadden we Franco’s eresaluut aan zichzelf en zijn regime, de
Valle de Los Caidos, het protserige monument dat hij door dwangarbeiders uit de Castilliaanse rotsen liet hakken, op het reisprogramma gezet.
Nog steeds gaan vele Spanjaarden, jong én oud, met een wijde boog om
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deze plaats heen, wat haar des te markanter maakt. Met de nodige nuance
hadden we onze ‘volgelingen’ voorbereid op het bezoek aan deze wat lugubere plek. Maar dat was buiten de Spaanse regering gerekend. Onder
het mom van herstellingswerken had men de hele site vergrendeld. De
aanhoudende Francoverering was al jaren een doorn in het oog van de
socialistische regering. Het moest maar eens gedaan zijn met die onzin.
Met de nodige overtuigingskracht probeerde mevrouw Verbeke – in het
Spaans bijwijlen niet meer of minder dan een echte furie – de guardia civil
aan de poort nog te vermurwen. Tevergeefs.
Dan maar de plannen omgegooid en koers gezet naar het nabijgelegen
kloosterpaleis van El Escorial. Qua megalomanie in hetzelfde bedje ziek als
de Valle de Los Caidos, maar dan enkele eeuwen ouder. De in onze streken
beruchte en gevreesde Filips II liet dit stulpje optrekken als oord voor contemplatie én epicentrum van zijn machtsimperium, in een tijd waarin kerk
en staat nog innig met elkaar verstrengeld waren.
Vooral het granieten interieur en de verstilde grandeur van de basiliek
(Filips II kon vanuit zijn bedstee de missen in deze kerk rechtstreeks volgen!) van het complex maakten indruk, net als de staalblauwe met bergen
afgeboorde hemel en de heidens lekkere paella die we na afloop voorgeschoteld kregen. Op weg naar onze volgende afspraak strekten we nog
even de benen in het pittoreske Avila, dat liefhebbers van de Vuelta ongetwijfeld wel zullen kennen. Om even later de skyline van Salamanca in de
verguldende avondzon te zien opdoemen.

Statie 3: Don Leo en Salamanca, die Scone
Salamanca is een stad die de harten sneller doet slaan. Niet alleen stromen
er horden studenten toe, die er het enige echte officiële Cervantes-Spaans
accentloos onder de knie proberen te krijgen, ook toeristen en vooral ooievaars vinden er een leutig plekje om te verpozen.
Toch dreigde ons bezoek in eerste instantie op een sisser uit te draaien.
We waren sinds vorig jaar al een beetje beducht voor de povere kwaliteit
van veel Spaanse eetgelegenheden, maar wat men ons hier durfde voorschotelen, sloeg echt wel alles. Wat op papier een escalop heette te zijn,
zag eruit als een in overjaars vet gefrituurde koeienmaag met een garnituur van gifgroene sla in een bad van ranzige azijn. Het voorgerecht: half
opgewarmde pastaprut zonder enige smaak. De ‘professores’ kregen er
ook nog een flesje wijn bovenop dat men zelfs bij extreme droogte door
de gootsteen zou spoelen. Bovendien kregen we het gezelschap van een
zootje luidruchtige en ongemanierde Fransen. Tijd voor mevrouw Verbeke
om ten tweeden male in een furie te ontsteken en de ober op een tirade
te trakteren die hij van zijn leven niet zal vergeten.
Deze valse start werd echter snel uitgewist door het (alweer) prachtige
weer dat Ciudad de Oro Salamanca nog feller deed stralen dan het in de
toeristische gidsjes al doet. Op een zakdoek liggen enkele prachtige uit
zandsteen gehouwen pareltjes die je voortdurend omhoog doen kijken.
Bovendien kan de stad bogen op het prachtigste plein van heel Europa,
waar je bovendien nog tapabars vindt die tegen een schappelijke prijs
plaatselijke lekkernijen serveren Dat je door de vuile servetten en andere
rommel die Spanjaarden zo graag op de grond kieperen moet waden om
tot aan de toog te geraken, moet je er maar bijnemen.
Oud-collega en medebegeleider Leo Vereecken, misschien wel met pensioen maar allerminst op rust en niet van plan zich door de jonge garde

te laten doen, besliste de proef op de som te nemen. Uit de rijke baaierd
aan tapas viste hij er de meest markante uit. Iets met vlees, probeerde hij
de barman diets te maken. Die duikelde op zijn beurt een ondefinieerbaar
stukje gefrituurd vlees op. Don Leo, immer voorop in de strijd, zette er
prompt zijn tanden in. Niet meteen een voor de hand liggende opgave:
de textuur had iets van die plastic soepkippen waar honden uren op kunnen sabbelen. Bovendien kraakte het heerlijk tussen de tanden en wel op
zo’n manier dat wij disgenoten met volle teugen mee konden genieten.
De vraag die me echter het meest bezighield was de herkomst van dit curieuze vlees. Mijn eerste gok, gefruite varkensneuzen, bleek er niet eens zo
ver naast. Het bleek hier te gaan om een regionale delicatesse: varkensoren
die rijkelijk in het frituurvet gebaad hebben.
Don Leo verkeerde in bloedvorm, zoveel was duidelijk. Onverdroten leidde
hij ons van kathedraal naar kloostergang naar Romeinse brug, terwijl hij
elke bezienswaardigheid uitgebreid becommentarieerde. Tot hij, volledig
in extase gebracht door een uiteenzetting over de Sint-Jacobsroute, een
herberg in de smiezen kreeg die als officiële standplaats voor pelgrims
dienst deed. Vol goede moed om het gewijde sanitair aldaar met een
bezoekje te vereren, ging hij in onvervalste Don Quijotestijl in duikvlucht
tegen de Salamancaanse vlakte. Waarna enig reparatiewerk vandoen was
om Don Leo op te lappen.

Statie 4: de orde van Toledo
De vakantiestemming die zich onmiskenbaar in onze gelederen genesteld
had, werd naar een hoogtepunt gedreven door de zomerse temperaturen
die hier zo vroeg in het jaar al zalig met de 25° flirten. Dat de toeristenindustrie deze magnifieke stad gestaag aan het inpalmen is, was hier ook niet
vreemd aan. De smalle steegjes, die op figuren als Dalí en Garcia Lorca een
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenden, zijn er echter nog even
authentiek als toen. Bovengenoemde heren waren zo ingenomen door
het labyrintachtige stratenplan, dat ze het dronken door de Toledaanse
straten dwalen tot een kunstvorm verhieven en de Orde van Toledo stichtten. Ook qua accommodatie wist de stad ons te verleiden: een kraaknet,
modern maar modest hotel met een schitterend zicht op het centrum.
Wat ons bovendien geweldig plezierde, was het feit dat onze volgelingen
ondertussen hun eigen orde gesticht hadden en een hechte bende geworden waren, die liever samen naar de voetbalhoogmis Real-Barcelona
keek dan de plaatselijke horeca fors te sponsoren. Dat onze ongetwijfeld
geweldig interessante uitleg niet altijd even veel bijval meer kende, vonden we eigenlijk niet eens zo erg. De sfeer zat snor en Spanje had er een
schare trouwe fans bij.
Enige nadeel: een week is snel om als je je amuseert en dat was voor deze
reis niet anders. Met lichte tegenzin zakten we weer af richting Madrid, om
onderweg nog een laatste keer te proeven van het overheerlijke hart van
Spanje in het onooglijke maar oer-Spaanse Chinchón. Het was stil op het
vliegtuig. Op de bus naar huis werd nog een laatste poging gedaan om middels een paar Vlaamse schlagers de vlam een laatste keer in de pijp te krijgen,
maar tevergeefs: met ons hart zaten we nog op de Castilliaanse hoogvlakte...
Mijmerend over die schone week ergens in het begin van de paasvakantie,
schiet me maar één woord te binnen, ongetwijfeld geïnspireerd door die
vreselijke schlager die tegenwoordig de radio teistert: MÁS!
BO
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Plankenkoorts

ROCKRALLY:
dé winnaar!
Maandag even na 13 uur In de
ontmoetingsruimte: bekendmaking van de winnaar van
de SJKS-Rockrally editie 2010.
Met gevoel voor podium
en show proclameerden de
heren Verhaeghe en De Geest
het juryverdict.
Vooreerst prezen ze alle deelnemende
groepen. Allemaal winnaars én de olympische gedachte – deelnemen is belangrijker dan winnen – waren onderdeel van de
voorspelbare intro. De spanning steeg toen
de top drie (in willekeurige volgorde uiteraard) naar voren werd geroepen. Dan volgde het bekendmaken van de tweede plaats:
Elien en Niels! Fiere en lachende gezichten
bij de zilveren medaillewinnaars.
Na het applaus volgende een korte toelichting van de jury: het was een weekend
zwoegen geweest om tot een beslissing te
komen; het is zo moeilijk om intimistische
met meer ritmische muziek te vergelijken,
maar er moest een winnaar zijn en...
dames en heren, de winnaar is...

Nicely Dressed!
Applaus op alle banken, de laureaten (Hellas werd derde, Elien en Niels zoals reeds
gemeld, tweede) wisselden kussen en felicitaties uit: stralende gezichten.
Stevige proficiat voor Nicely Dressed!
De gouden winnaarsplaat krijgt een plaatsje
in hun repetitiekot, zo vernamen we.

Winnaars van Collegerockrally 2010

Nicely Dressed geeft zich bloot
‘Nude is the superlative of Nicely Dressed’
Ergens halverwege maart loop ik lustig fluitend en neuriënd door een
lege lange-Collegegang: ‘If I could be the one who’s h-hm, hm hm hm
hmmm hm h-hmmm...’ Het zijn niet mijn woorden, niet mijn melodie.
Iemand anders heeft ze bedacht, en nu zitten
ze in mijn hoofd. Dagen al. Het is een liedje van
Nicely Dressed dat ik vorige week voor het eerst
hoorde, een van die licht bedwelmende popdeuntjes waarmee dit stijlvolle drietal de jury
en het publiek charmeerden. Het is een van de
songs waarmee Laura, Anton en Tim de terechte winnaars werden van onze Collegerockrally
2010.

No stress, please
Waardering ook voor alle andere groepen
die deelnamen en die stuk voor stuk meer
dan verdienstelijk voor de dag kwamen!
Chapeau eveneens voor de rockrally-leerkrachten die alles in goede banen leidden!
Op naar de volgende SJKS-Rockrally: schooljaar 2011-2012!
DVR
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Wat waren jullie podiumvast, zeg, daar voor
het 200-koppige publiek in de AvW.
Tim Vanderbeke (6LWia): Ik was nochtans heel
zenuwachtig; het was ons eerste optreden. Ik
kreeg er klamme handen van en voelde mijn
hart kloppen.
Laura Deschepper (6HWa): Ik ook, maar blijkbaar
hebben we die zenuwen goed onder controle

kunnen houden. Niemand lijkt er wat van te
hebben gemerkt.
Anton De Boes (6EMT): Vreemd, ik heb eigenlijk
nooit zenuwen op het podium, en van zodra
we opkomen verdwijnt alle stress. Ik vind een
spreekbeurt voor de klas erger. Misschien komt
het doordat we live met ons drieën zijn. Dat
helpt natuurlijk.
Laura: Toen we onlangs op de opening van het
CC Vrasene voor een zittend publiek speelden,
bovendien vooral 65+’ers had ik de indruk, was ik
nog een pak zenuwachtiger. Ik vond het staande
publiek in de AvW al met al een stuk plezanter.
Wat vonden jullie zelf van jullie optreden?
Dachten jullie meteen dat jullie een kans
maakten
Anton: Ik vond ons optreden best ‘ça va’. We
hebben wel wat fouten gespeeld die we anders
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op de repetities nooit spelen, maar dat kon ook
weer niet zoveel kwaad. Het blijft live. Wie zich
daar trouwens aan stoort, kan beter naar de cd
luisteren. We waren wel heel blij met de enthousiaste reacties van het publiek.
Laura: We hebben ons zeker niet ingeschreven
om te winnen. We vonden het gewoon leuk om
mee te doen. Sinds mijn vorige groepje Boetie
Caul (deelnemer Collegerockrally 2008, nvdr) is
opgedoekt, mis ik wel de optredens. Ik was dus
blij dat we nog eens een podium opkonden.
Toen de reacties tijdens en na ons optreden zo
positief waren, begonnen we er stilaan in te geloven.

ly Dressed dan toch weer gitaar. Daarom zijn we
eigenlijk een beetje op zoek naar een drummer
en misschien ook nog naar een extra gitarist, zodat ik kan bassen. Een vollediger bezetting zou
vooral live een meerwaarde zijn.

Sterke concurenten

Een plezante uitlaatklep

Welke andere deelnemende groep heeft
indruk gemaakt op jullie?
Tim: Elien en Niels (die heel nipt tweede eindigden, nvdr) vond ik geweldig. Ik ken hen goed;
samen met hun zangeres Janice spelen ze ook
in The Real Change. Ik ben niet zo dol op die
groep, maar voor de rockrally hadden Elien en
Niels hun nummers herwerkt voor een driemansbezetting. En opeens vond ik hen wél straf
klinken. Vooral de stem van Janice is indrukwekkend, en het arrangement voor viool en piano
vond ik een meerwaarde voor hun nummers.
Anton: Ja, ik was ook onder de indruk van Elien
en Niels. Ik had niet verwacht dat hun nummers
zo zouden ‘werken’ in die kleine bezetting. De
groep is trouwens heel leuk om bezig te zien.
Een andere band die ik best wel goed vond was
Hellas (goed voor brons, nvdr). Alleen vind ik
dat hun présence niet helemaal klopt, wellicht
omdat hun drummer de zanger is. Ik vermoed
dat hij beter zou zingen óf drummen zodat hij
zich maar op een van beide moet concentreren.
The Jive kon ik ook wel pruimen – hun zangeres Ellen is trouwens mijn lief – maar doordat de
monitoring niet helemaal op punt stond, ging
er hier en daar wat mis. Jammer, want hun optreden was in ideale omstandigheden wellicht
beter geweest.

Hoe gaan jullie te werk bij het schrijven
van jullie nummers?
Laura: Meestal schrijft Anton een basisstructuur
uit: wat akkoorden voor de strofe en een refrein.
Daarop bedenken we dan een zanglijn. Naarmate we het nummer meer repeteren en het
telkens een weekje laten bezinken, krijgen we
nieuwe ideetjes en begint de song te groeien.
De meeste teksten heb ik samen met Anton geschreven.
Anton: We zijn nu enkele nummers aan het
opnemen. Dat wil zeggen dat we ze afwerken
zoals we ze eigenlijk willen hebben: ze worden
nog beter uitgewerkt en we nemen veel meer
sporen op dan we live kunnen spelen. Daardoor
klinken de opnames een stuk rijker en ook avontuurlijker. Het is nu eenmaal plezant om allerlei
geluidjes en effectjes uit te proberen en ermee
te experimenteren in onze nummers.

Over drummers gesproken: jullie treden
op zonder! Terwijl jij, Anton, een drummer
bent... Waarom speel je bij Nicely Dressed
dan gitaar?
Anton: Wel, ik vind mezelf niet goed genoeg om
echt uit te blinken op de drums. Ik voel me eigenlijk meer een bassist, ook al speel ik bij Nice-

Klopt het trouwens dat Nicely Dressed zijn
bestaan dankt aan onze rockrally?
Laura: Yep! Zonder de Collegerockrally waren we
er wellicht niet geweest. We hadden in september wel eens wat gejamd, gewoon voor de lol.
Maar pas toen bekend raakte dat er weer een
rockrally kwam, zijn we werk beginnen te maken
van enkele nummers en zijn we gaan repeteren.

Waarover maken jullie het meeste ruzie
terwijl jullie nummers schrijven?
Tim en Anton: we hebben nog nooit ruzie gemaakt! We voelen elkaar goed aan en zitten
doorgaans volledig op dezelfde lijn.
Wat willen jullie kwijt in jullie muziek?
Tim: Het gaat vooral om het plezier. We willen
gewoonweg onze eigen muziek maken en ons
daarmee amuseren.
Laura: Voor mij is Nicely Dressed ook wel een
uitlaatklep. Wanneer ik me niet erg happy voel,
grijp ik naar de pen en de gitaar.
Anton: Ik vind het leuk om te experimenteren
met onze nummers, poppy arrangementen te
bedenken en er aan te sleutelen tot alles perfect

zit. Doorgaans houden we de structuur overigens vrij eenvoudig en de melodie best toegankelijk.
Hebben jullie een favoriet eigen nummer?
Laura: Ik hou wel van jouw nummers, Anton. Ik
vind Richard III heel goed en ik blijf een enorme
fan van If I Could Be The One; dat nummer word
ik werkelijk nooit beu!
Anton: Ik vind onze tweestemmige samenzang
in Island For Sale heel mooi.
Tim: Island For Sale is ook mijn favoriet; het gitaarriffje heeft veel schwung.

A funny hat
In hoeverre zijn jullie met jullie imago bezig?
Jullie heten overigens Nicely Dressed, jullie
treden op met een hoedje en jullie myspace
werd al meer dan 2000 keer bezocht...
Anton: Onze naam Nicely Dressed komt uit een
kortverhaal dat ik aan het schrijven ben. Het is
een verhaal over twee bluesmuzikanten die elkaar in Gent tegenkomen en samen beginnen
te spelen. Zij noemen zichzelf Nicely Dressed
Stone, een verwijzing naar The Rolling Stones.
We vonden dat Nicely Dressed wel leuk klonk en
daarom hebben we onszelf ook zo genoemd.
Trouwens, we willen er qua kledij toch ook wel
een beetje uitspringen.
Laura: Dat hoedje, bijvoorbeeld, is echt wel belangrijk. Tijdens ons optreden in het CC Vrasene
droeg ik het niet en ik voelde me heel naakt. Mét
het hoedje voel ik me meer muzikant. Ik heb er
trouwens al een hele collectie van gekocht, tot
zelfs een speelgoed kartonnen hoedje toe, omdat het er zo ‘cheap’ uitziet. Heel grappig!

We wagen onze kans
Welke muzikale ambities hebben jullie
met Nicely Dressed?
Anton: Ik droom ervan om later iets met muziek
te gaan doen. Na mijn studie Taal- en Letterkunde zou ik graag nog conservatorium volgen,
maar misschien is dat ook niet meer dan een
jongensdroom... We zien wel.
Laura: In een groepje spelen is gewoon een leuke hobby. Meer hoeft het ook niet te zijn. Ook ik
wil Taal- en Letterkunde gaan studeren en daarnaast onze muziek blijven maken.
Tim: Het zou wel leuk zijn als Nicely Dressed een
intensieve hobby wordt, maar ik zou er niet mijn
beroep van willen maken. Natuurlijk willen we
<<<
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‘groot’ worden, mocht dat ooit gebeuren. Maar
mijn studie Handelsingenieur komt toch op de
eerste plaats.
Laura: Wellicht doen we volgend jaar mee aan
de Lawijtstrijd en uiteraard gaan we ook onze
kans wagen in HUMO’s Rockrally. Hopelijk vallen
we daar ook in de prijzen.

Anton: We hebben trouwens een naaktideetje
voor de hoes van onze cd. We zouden langs
achter worden gefotografeerd in een kamerjas
die we open houden. Op de achterkant van het
cd-doosje zou je ons dan in vooraanzicht moeten krijgen, maar hoe dat eruit zal zien, laat ik
nog even in het midden.

Dilemma’s

Nog eentje: podium of studio?
Tim: Podium. Hoewel ik altijd zenuwachtig ben,
sta ik daar toch graag. Voor een bende toeschouwers optreden geeft een enorme kick, er
is die druk om het goed te doen, en als het lukt
betekent de appreciatie van de fans heel veel
voor ons.
Laura: Doe mij ook maar het podium. Dat is voor
mij als zangeres een veel leukere plek dan de
studio. Ik ben trouwens een vrij sociaal wezen
en ik treed gewoon graag op. Al toen ik een kind
was wou ik op een podium staan.
Anton: Ik ga voor de studio, want daar kan ik me
lekker uitleven met de opnames en experimenteren met van alles. Natuurlijk treed ik ook wel
graag op.

Tot slot enkele dilemma’s. Hier gaan we:
Last time OF New York (beide nummers
zijn van de Peace Frogs, een ander bandje
uit ons zesde jaar dat deelnam aan onze
rockrally; the Peace Frogs werden dit jaar
trouwens geselecteerd voor de Lawijtstrijd,
en Anton speelt er bas..., nvdr)?
Laura, Anton en Tim in koor: New York! Echt een
van hun beste nummers.
Tweede dilemma: naked OF nicely dressed?
(surft u maar eens naar www.myspace.
com/nicelydressed en u weet waar dit over
gaat...)
Laura: Toch maar nicely dressed. Naakt zou ik
nooit optreden. Stel je voor, ik zou al zo’n dubbele
gitaar nodig hebben, of ik zou met een cello tussen mijn benen moeten gaan zitten... (hilariteit)
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En om af te sluiten: de Collegerockrally of
Lawijtstrijd 2011?

Anton: Laat ons hopen dat we de Collegerockrally van 2011 niet moeten meemaken...
Laura: Met hetzelfde resultaat dan toch de Lawijtstrijd. Die is toch wel ietsje groter en als je
daar wordt opgemerkt, betekent het natuurlijk
zoveel meer.
Nogmaals een dikke proficiat met jullie
overwinning op onze Collegerockrally en
bedankt voor dit interview. Ik duim alleszins
voor jullie op de Lawijtstrijd van volgend
jaar! En kan ik jullie nu nog gelukkig maken
met een complimentje?
Tim: Misschien dat onze liedjes goed in het oor
liggen? Ik vind het altijd fantastisch als mijn ma
een liedje van ons neuriet.
Laura: Ja, absoluut! Een vriendin heeft ons liedje
Island For Sale eens staan zingen met enkele van
haar vriendinnen en ze heeft het opgenomen
met de gsm. Nu zit die opname in haar ringtonelijst. Dat vind ik wel een leuke gedachte.
De ultieme droom van elke muzikant: een
ringtone worden... Ic Hou wenst het jullie
van harte toe!
JO
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Skairo moves: prachtige show!
De danskoorts sloeg weer toe... Je kon in de week voor de openschooldag tijdens de middagpauze geen turnzaal
of sporthal binnengaan of er werd gedanst.
Op zaterdag 8 mei brachten onze jongens en meisjes van Skairo immers
‘Skairo Moves’ voor het voetlicht. In de 6de editie van ‘Skairo Moves’ dansten 263 leerlingen van onze school in 17 choreografieën!
In september begonnen ze onder leiding van andere leerlingen met het
leren van een dans. De choreografen kozen zelf de muziek waarop ze gedurende het schooljaar werkten. Ze keken uiteraard uit naar een choreografie die aansloeg/slaat bij hun dansers.

Het jaarlijks optreden is voor iedereen van Skairo een mooie afsluiter van
maandenlang dansplezier tijdens de middagpauzes. Heel wat leerlingen
verleggen trouwens ook hun grenzen, want laat ons eerlijk zijn: de meerderheid van hen heeft naast Skairo geen podiumervaring.
Door een betere technische ondersteuning en een feilloze organisatie
door de zes begeleidende Skairojuffen kwamen de dansnummers – meer
nog dan in het verleden – schitterend uit de verf. Applaus op alle banken.
Zeker na het laatste nummer: zeven laatstejaars-jongens gaven het slotnummer extra kleur.
Tijdens de openschooldag van zondag 9 mei zorgde de Skairoploeg nogmaals voor enkele gewaardeerde optredens.
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Indigo oogstte staande ovatie

Open Ogen,
Ogen Open!
Door vorig jaar uit te pakken met De traan van
Forena, een musical voor en door leerlingen, zette
Indigo een haast niet te evenaren prestatie neer.
Dit jaar was de prestatie echter niet minder: een
aangrijpende voorstelling voor en door onze jongste
leerlingen.
Om een overwegend onervaren cast zo ver te krijgen werd vorig jaar diep
gegaan, heel diep. Werden pakken energie opgebruikt en verlegde de Indigoploeg voortdurend haar grenzen. Voor velen ging met De traan van
Forena een droom in vervulling. Tegelijk nam vorig jaar een hele generatie
Indigogetrouwen na jaren hondstrouwe dienst afscheid.

Een nieuwe groep
Met een fris nieuw blik eerste- en tweedejaars en een portie goede moed
werd een nieuwe Indigotaart aangesneden, met muziek en woord voor en
door leerlingen als beproefde ingrediënten. Al bleek dat niet zo eenvoudig: de ideeën voor een nieuwe voorstelling kwamen maar moeizaam. Tot
die vreselijke aardbeving in Haïti de wereld deed stokken; de naschok van
deze noodlottige natuurramp maakte ook bij de leerlingen heel wat emoties los.

Getroffen door de realiteit
De beelden uit het journaal en de krant waren op ieders netvlies gebrand.
Spontaan werden solidariteitsacties op het getouw gezet om een helpende hand te reiken aan een van de armste gebieden ter wereld. Mochten
we kunnen, we zouden zelf het vliegtuig nemen om ter plaatse de handen
uit de mouwen te gaan steken.
Wat in al die ellende echter het meeste opviel, was de veerkracht en de
vitaliteit waarmee de Haïtianen overeind krabbelden om er ondanks alles
toch iets van te maken. De levenskracht die uit de ogen van de talloze getroffen kinderen in Port au Prince straalde, infecteerde ook de Indigoploeg.
De basis voor een nieuwe voorstelling was gelegd. Onder de titel Ogen
Open/Open Ogen zou gefocust worden op hoe jonge leerlingen – de aanstormende generatie – het hoofd bieden aan al die onheilstijdingen en zogenaamde ‘uitdagingen voor de toekomst’ – oorlog, milieurampen, sociale
problemen – die het journaal kleuren en de kranten vullen.
Onvertogen ging de Indigoploeg aan het werk. Teksten werden opgeduikeld, leerlingen zetten zich aan het schrijven en grasduinden door hun
boekenkast op zoek naar teksten die hen troffen, songteksten werden tegen het licht gehouden. Geduldig werd gemetseld aan een voorstelling,
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al was net nog niet meteen duidelijk hoe die er precies uit moest zien. Tot
plots de kraanvogels kwamen aanzetten.

De kraanvogels!
In Japan is deze prachtige en statige vogel het symbool voor een lang
leven, geluk en voorspoed. Wanneer in Japan iemand ziek wordt, vouwt
men 1000 kraanvogels die de zieke kracht en positieve energie geven. Dit
gebruik noemt men senbazuru. Waarom geen senbazuru doen voor de
mensen in Haïti en die papieren kraanvogels voor het goede doel verkopen?
De collega’s PO sprongen meteen op de kar en in een mum van tijd waren
alle eerstejaars kraanvogels aan het vouwen, wat al gauw leidde tot een
indrukwekkende zwerm kraanvogels.

Projecties alom
Aan het begin van de paasvakantie komt het hele Indigoproject steevast in
een stroomversnelling. De voorstelling komt immers in zicht en de voorbereidingstijd is dit jaar akelig kort geweest. De contouren krijgen vorm en de
verschillende teksten en muzieknummers komen steeds beter uit de verf.
Dit jaar werd ook naarstig aan beeldmateriaal geknutseld. Open Ogen,
Ogen Open zou immers niet alleen gedragen worden door muziek en
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tekst want als decor werd een heel multimediaal spektakel uitgedacht
met een ingenieuze compilatie van pakkende beelden, die simultaan
op drie grote schermen geprojecteerd zouden worden. Een huzarenstukje dat heel wat creatief kunst- en vliegwerk vraagt.

Spannend!
Door de wel heel korte voorbereidingstijd en de hoge ‘techniciteit’
van de voorstellingen waren de zenuwen strak gespannen net voor
het openen van de zaaldeuren. Tijdens de repetities groeiden de spelertjes telkens weer een paar centimeters, maar of ook het publiek zich
mee zou laten slepen door de maalstroom van beeld, tekst en muziek
moest nog blijken. De adrenaline gierde dan ook door de kelen van
spelers én begeleiders toen het zaallicht definitief uitknipte en beelden van baltsende kraanvogels het scherm vulden, begeleid door
verstilde pianomuziek. Ondanks het zware thema groeiden spelers en
muzikanten naar een vooraf onvermoed niveau en pasten de puzzelstukjes wonderwel in elkaar.
Van achter een batterij laptops werden de teksten met prachtige
beelden gelardeerd. Het publiek keek met open ogen toe, zichtbaar
aangedaan door deze symbiose van klank, beeld en woord. Oorlog,
armoede, de Holocaust, ecologische problemen: geen thema werd
geschuwd. Na het wegsterven van de laatste noten bleef iedereen enkele ogenblikken verweesd voor zich uitstaren. Links en rechts – zelf
gezien! – werd zelfs een traan weggepinkt alvorens de handen op elkaar gingen voor een stevig applaus.

Voor alle 293 eerstejaars
Het zaallicht werd nog niet goed en wel aangeknipt of het stond al
vast dat het niet bij de gebruikelijke twee voorstellingen zou blijven.
‘Heel het eerste jaar moet deze voorstelling kunnen zien!’ oordeelde
een dolenthousiast directielid. En aldus geschiedde. De euforie van de
voorstelling mocht nog een dag langer gerekt worden. De maandag
na het opvoeringsweekend werden twee extra voorstellingen ingericht zodat alle eerstejaars deze onvergetelijke ervaring konden ondergaan, zodat Open Ogen/Ogen Open een onverwacht staartje kreeg.

Oud-leerling Kris Oelbrandt (ret.1990)

Bekroond componist!

In een vorig nummer stond een interview met onze
oud-leerling Broeder Kris Oelbrandt, een talentvolle
muzikant, die muziektheorie en compositie studeerde aan de muziekkapel koningin Elisabeth, en dan
– een beetje verrassend – broeder werd in de abdij
Maria toevlucht te Zundert. Het werd enkele jaren stil
rond hem. Hij vertelde ons toen dat hij het componeren weer had opgenomen.
Met succes, blijkbaar, want op 4 december 2009 ging in de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen de creatie door van zijn concertmis, met Peter Van De
Velde aan het orgel en het Antwerp Metropolitan Choir onder leiding van
Sebastiaan Van Steenberghe. Een bekroning van zijn werk en zeker een bewijs van zijn groot talent.

Geen toevalstreffer zo blijkt...
“Kris Oelbrandt ocso van de abdij Maria Toevlucht in Zundert werd in februari uitgeroepen tot laureaat van de internationale compositiewedstrijd
‘Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik’. De jonge trappist won
het concours met zijn Concert Rhapsody, een stuk voor viool en orkest
dat in 2000 als sluitstuk van een studie aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth werd geschreven. De compositie zal uitgevoerd worden in Weimar
op 29 april tijdens de Frühjahrstage door Egidius Streiff (viool) en het LohOrchester Sondershausen. Het prijzengeld van 6000 euro gaat integraal
naar de abdij van Zundert.”
Bron: de Kovel, Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland.
Nr. 12, 3de jg. – maart 2010

Uit een mail van Kris

Naar Haïti

Onderwerp: groot nieuws

Het overgrote deel van de vlucht kraanvogels is ondertussen uitgevlogen, nieuwe horizonten tegemoet. En niet zonder succes. Dankzij deze
voorstelling en de senbazuru werd een aanzienlijke som bij elkaar gebracht. Deze opbrengst gaat integraal naar het schoolproject Ti soley
Leve op Haïti van Jeannine De Beley, tante van Indigobezielster Joke
De Beleyr en van Pieter Van Rumst. Samen met collega’s Wim Vandervreken, Vincent De Meyer, Christine Dejonghe, Tiny Torsy trekken ze
deze zomer immers richting Haïti, om daar een maand lang deel uit te
maken van het reilen en zeilen van dit project en het geld eigenhandig over te maken. Hoe het hen vergaat leest u ongetwijfeld in een
volgende aflevering van Ic Hou of op hun blog op:
http://tisoleyleve2010.blogspot.com/

Beste familie, vrienden, relatie,

BO

Als je deze mail aanvankelijk niet gelooft, vind ik dat perfect normaal. Ik heb
zopas de internationale compositiewedstrijd ‘XI. Weimarer Frühjahrstage für
zeitgenössische Musik 2010’ gewonnen met ‘Concert Rhapsody’, een stuk voor
viool en orkest. Ik heb dit stuk geschreven in 2000 als sluitstuk van mijn studie
aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Het zal worden uitgevoerd in Weimar
op 29 april tijdens genoemde Frühjahrstage door Egidius Streiff, viool en het
Loh-Orchester Sondershausen. De partituur werd uitgegeven door CeBeDeM.
Het prijzengeld gaat uiteraard naar de abdij Maria Toevlucht, die ik bijzonder
dankbaar ben voor de ruimte die zij schept om zulke wonderen mogelijk te
maken. Ik hoop jullie allen nog vaak te mogen terugzien op concerten of andere gelegenheden en groet jullie, nog een beetje zwevend,
Kris Oelbrandt
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Schackboek
Muziek verzacht (soms) de zeden

Van dieredommederen tot den Bruce
Music kan moeilijk my first love genoemd worden. Ook op muzikaal vlak ben ik immers gene grote. Het had echter anders kunnen lopen en aan de genen heeft het zeker niet gelegen.
Als kleinzoon van Leon Verhille (hij die Vlaanderen – en doe er maar gerust een slok Duitsland
en na zijn heldhaftige (?) strijd aan het Albertkanaal, gevolgd door een weliswaar helse tocht
maar evenzeer door een paradijselijke krijgsgevangenschap in Oostenrijk – leerde wat optimisme is, vooral na het nuttigen van meerdere
glazen Export op zijn wekelijkse ‘tournée générale’ van in de Watermolendreef naar de Markt
en terug) moet ik nochtans wat muziek in mijn
bloed hebben.

lichamelijke, soms zelfs vetzakkerige in de liefde
onderstreept, moet bijdenken.
Laat Leon Verhille geboren worden in Verona en
die staat daar ook aan het balkon van Julia – niet
voor niets dus de voornaam van zijn tweede
dochter.

Niet dat hij een uitzonderlijk talent was – hij
was in zijn tijd zeker niet de Caruso van SintNiklaas – maar hij had wel het grote voordeel
dat het woord ‘plankenkoorts’ niet direct in zijn
woordenboek terug te vinden was. Dus durfde
hij nogal vlot een lied aanheffen.

Mijn ‘ontvangers’

Hij hoefde daarvoor niet eens godenvocht genuttigd te hebben, maar hij zong nu eenmaal
graag. Ik zie hem nog rechtveren op een oudejaarsparty in de Watermolendreef om een van
zijn schlagers ten beste te geven. Uiteraard geen
buitenlands gedoe. Engels, Frans (alhoewel hevige fan van Edith Piaf – die heeft ook meer dorst
gehad dan de doorsnee Franse vrouw) noch Italiaans. Oeroude Vlaamse liederen, vooral over de
liefde.

De zevenden-emel
Met als lijflied ‘De zevende hemel der liefde’. Volledige teksten werden ijverig neergepend in zijn
liedboek dat na zijn veel te vroege dood om een
of andere duistere reden door zijn dochter (ons
Maria, mijn moeder dus) ondanks haar legendarische opruimwoede gered werd van de container. ‘De aarde verzinkt en wij twee zijn alleen: in
de zevende hemel der liefde’ is zowat het enige
dat ik me nog van zijn tophit herinner, waarbij je
er de typische Wase ‘a’ in ‘aarde’, de Sint-Niklase
‘ee’ in ‘twee’, de verbinding tussen ‘zevende’
en ‘hemel’ die ‘zevenden(h)emel’ werd en een
redelijk vettige ‘l’ in ‘liefde’ die het aardse, het
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‘Ons Maria’ zal meer het muzikale knoeiwerk van
haar moeder geërfd hebben: kwetteren en roddelen als de beste, maar je kan ze bezwaarlijk de
‘nachtegaal van de Watermolendreef’ noemen.

Qua muzikale genen hoef ik niet op grootvader
Schack te rekenen. Ik kan me van hem zelfs niet
veel voorstellen, wegens al gestorven in 1940.
Maar van horen zeggen weet ik dat hij nogal ne
stille was. Wel zeer sociaal (en dus ook meer dan
regelmatig buitenshuis te vinden voor het laven
van zijn dorst), maar toch muzikaal erg beperkt
door zijn al te vroege hardhorigheid. En laat het
nu juist dat zijn wat ik van hem geërfd heb!

land’. Urenlang hebben we dat moeten zingen,
wat zeg ik, brullen. En dat allemaal voorzien van
een tricolore papieren wapper bevestigd aan
een houten satéstokje. En als je iets te fel de enthousiaste Belg uithing, scheurde dat driekleurig
onding los van zijn stokje en kon je je aan een
venijnige pets van juffrouw Rita verwachten.
Niet van te verschieten dat in die tijd ongewild
de grote Vlaamse separatisten zijn gevormd.
Zie je De Wever, of erger nog, Annemans en
De Winter met zo’n onding zitten zwieren en
hun tijd verdoen met de mantra ‘Zwart, geel
en rood’? Dan ga je toch wel resoluut voor een
Vlaamse vlag zeker! Met een leeuw die de kleuterjuf schrik aanjaagt en die zwaar kan klauwen
als ze weer met een draai om de oren dreigt.

Tamtammeram

Mijn gehoorinstrumenten zijn qua bouw wat
meer dan het landelijk gemiddelde en mijn
linkerontvanger staat al jaren wat meer in de
wind, dus voor wat de carrosserie betreft zit het
eigenlijk wel snor. Maar het binnenwerk deugt
niet. Het lijkt wel van Oost-Europese makelij. Een
grote Mercedes met een Skoda-motortje als het
ware. Met als gevolg dat de leerlingen luider en
luider moeten gaan spreken in de klas, en vooral
dat ik er op recepties en feestjes wat onwennig
bijzit wegens hard moeten concentreren om zeker een kwart van ’t schoon weer te verstaan.

Ook in de lagere school zal ik wel tal van volksliedjes geleerd hebben, maar veel is daar in mijn
geheugen niet van blijven hangen. Alleen een
paar liedjes waar ik het nog steeds wat moeilijk
mee heb. ‘Het loze vissertje’ bijvoorbeeld. Die
ging vissen in het riet. Zit daar dan vis? Ik heb
in elk geval nog nooit een visser in het riet zien
vissen. Met zijn rijfstok, met zijne strijkstok. Ne
strijkstok, is dat niet meer iets voor een violist?
Met zijne leren laarsjes aan. Wie gaat er nu toch
vissen met leren laarsjes aan? Dan heb je toch
wel meer genot van een paar lieshoge ‘katsjoe’
botten, zeker! En ze waren dan nog van ‘Dieredommederen’, zijn laarsjes. Hij had ze beter bij
De Kampeerder gekocht of misschien wel in de
Stock Américain (Tamtammeram tameerikontje,...).

Daarenboven nam mijn muzikale carrière niet
echt een blitse start. Mijn verste muzikale herinnering is zowat een nachtmerrie. We kregen in
de tweede kleuterklas immers het politiek erg
gekleurde ‘Zwart, geel en rood’ voorgeschoteld
ter ere van de dag van de Dynastie. ‘Zwart, geel
en rood dat zijn de kleuren, dat zijn de kleuren,
zwart, geel en rood, dat zijn de kleuren van ons

Neen, enige vorm van tekstverklaring was er
vroeger ook duidelijk niet bij. En ondertussen
zaten wij met de vragen. Last (wegens de klassikale straf die er steevast op volgde) heb ik ook
nog altijd met de evergreen ‘Brand in Mokum’
van het vijfde leerjaar. Je weet wel, dat liedje
over die brand waarvoor je eens ‘naar ginder
moet zien’ (dat moet indertijd zoiets geweest
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zijn als de aswolk) en waar jammerlijk geen
water voorhanden is. Dat liedje is een canon.
Probeer dat maar eens uit met elfjarige spuiters als den Heyninck, de Smet of de Mariman
in de klas. Pret gegarandeerd, behalve voor de
pedagogische dirigent vooraan. Dat eindigde
dus altijd in een soort van cafégebral en hooligangeschreeuw van een bende elfjarigen. Dat
was bijgevolg alleen nog stil te leggen door
een doortastend optreden van de ordetroepen
met een overwerk van een halfuurtje breuken
en staartdelingen tot gevolg.

De melodica
In het zesde leerjaar had je meester Verbeke (inderdaad: grootvader van onze vrouwelijke collega met dezelfde achternaam. Die mens had het
projectwerk al lang uitgevonden vooraleer een
peda-goochelaar op die term kwam.) Die had
een klein orgel in de klas en hij was verslingerd
op psalmen. Traag, zeer traag. Kon je ondertussen al dromen van de afmetingen van de poort
die de Heer openrukt (uit ‘Ruk open, Heer, nu
wijd die poort’) of van de duistere wegen waar
een mens op kan terechtkomen (uit ‘De Heer is
mijn Herder’). Deze klaagzangen drongen meermaals per dag door tot in onze klas: 6B, bij Marcel De Backer. Dat was zeker geen muziekfanaat.
Muzieklessen speelde hij liever door aan ‘de
kleine meesterkes’ zoals de stagiairs toen werden genoemd. Dat was dan schudden en beven
voor die mannen, want De Backer had (als geniaal onderwijzer op alle gebied, behalve het mu-

zikale) een reputatie te verdedigen. Marcel Van
Tilt is als jurylid in een muziekprogramma maar
een softie in vergelijking met de keiharde commentaren van Marcel De Backer.
En als hij dan al eens een muziekles gaf, dan
maakte hij steeds gebruik van een instrument
om die liedjes op voor te spelen. Voorzingen
was aan hem al helemaal niet besteed, zoveel
was duidelijk. En dat instrument deed voor mij
helemaal de muzikale deur dicht. Een melodica!
Een soort PVC-achtige (ik veronderstel bakelieten, want als dat wat in de zon had gelegen
stonk dat ‘naar interrupteur’ zoals den Heyninck
eens opmerkte, wat hem flink wat overwerk aan
oefeningen op -dt opleverde) minipiano – de
ene helft wit en de andere groen – met witte en
zwarte toetsen. Dat alles kon je dan in je mond
duwen door middel van een ziekelijk uitziend
mondstuk. Zo een dat ze in geneeskundige centra gebruiken om je longinhoud te meten en
waarvan je je nooit van de indruk kunt ontdoen
dat er al generaties amechtige longpatiënten
hun laatste doodsreutel in hebben uitgeblazen.
Het is bovendien zo ergonomisch fout dat je er
nooit in slaagt wat kracht in te blazen. De melodica! Als ik dat later hoor in de zevende hemel,
dan is deze jongen weg.

De geneugten van de fluit
Maar ja: veel zorgen om een instrument hoefden
we ons nog niet te maken: de melodica was voor

de meester, wij hadden genoeg aan onze stem.
Daarin kwam duidelijk verandering in het eerste
jaar van het middelbaar. Want bij ons boekenpakket lag ook nog een instrument voor de muziekles: een blokfluit. Niet zo’n goedkoop Japans
namaakding waarop onze leerlingen heden ten
dage het beste van zichzelf trachten te geven.
Neen, mannekes, wij kregen daar zomaar even
een echte Mollenhauer tussen de lippen geduwd. Een houten, gelakt machine, geleverd in
een isomodoosje met kartonnen deksel. Daar
zat niet alleen een fluit in, maar ook zo’n borsteltje om vuil en overtollige sappen uit de fluit te
verwijderen. Die fluit was demonteerbaar; je had
het blok en de schacht. En bovenaan omheen
de schacht zat een kurk gekleefd. Die diende
om blok en schacht stevig op mekaar te laten
passen, zodat geen slecht luchtje kon ontsnappen. Na verloop van tijd werd die kurk te droog.
Geen nood: er was ook voorzien in een plastieken potje met een soort vaseline om die kurk
mee in te vetten.
Al van bij de inleiding ging het voor mij verkeerd,
met die fluit. Muziek werd toen gegeven door
oud-collega Pol Verstraete. We moesten dus tijdens een middagpauze met de drie klassen eerstejaars naar een groot lokaal om aldaar ingewijd
te worden in de geneugten van de fluit.
Gezien mijn legendarische onhandigheid hadden ze thuis al het ergste voor mij gevreesd. En
inderdaad. De wet van Murphy zal het wel zijn,
<<<
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zeker? Fier als een gieter, maar met zenuwen die
me zoals steeds door de keel gierden, mochten
we de fluit uit het doosje nemen en ineensteken
om vervolgens een door de grootmeester voorgespeelde noot te blazen.
Toen ik de twee delen op mekaar had gestoken,
merkte ik dat ze niet zo goed opeen pasten als
bij de andere leerlingen. Wist ik veel dat het gat
van het blok in het verlengde van de gaatjes in
de schacht moet gezet worden. Bij mij scheelde
dat op dat moment zo’n 90 graden. Dus maar
geprobeerd om zo – achter den hoek, zoals
men wel eens zegt – mijn eerste noot te blazen.
De leraar moet het gezien hebben, want hij kon
een spottend lachje niet onderdrukken, waarna
hij gedecideerd – en Pol kan gedecideerd zijn
– naar mijn bank beende om met een strenge
kwartslag de fluit in de goede stand te zetten.
Meteen twee levenslessen voor mij: één: een
instrument zou nooit aan mij besteed zijn en
twee: ik zou nooit lachen met leerlingen die iets
niet van de eerste keer kunnen. Alhoewel, die
laatste levensles?
Begin dit schooljaar had ik het toch verdraaid lastig
om een schaterlach min of meer te onderdrukken.
We hadden ons eerste woordenlijstje (un Allemand,
une Française,...) een keer of vier klassikaal gelezen
toen ik individueel de kans gaf om het beste van
zichzelf te laten geven aan een leerling wiens roots
een paar duizend kilometer oostwaarts liggen,
maar die er me vrij schrander uitzag en bij het klassikaal lezen blijk had gegeven van sterke bereidwilligheid om het goed te doen.
Na aanduiding kijkt hij links en rechts of er geen
lachers op de kust zijn en maant hij de klas met
een theatraal gebaar van een klassedirigent aan
tot stilte. Waarna zijn lezing volgt. Nooit meegemaakt. ‘oen alleman, oene fransjezee,...) klonk
het. Het gaf me meteen een Johannes-Paulus
II-gevoel. Ik wilde nog ‘bedankt voor die bloeoemen’ zeggen, maar de rest van de klas was
al losgebarsten in schaterlach. Probeer dan zelf
maar niet te smilen.

Clemens non papa
Met veel geduld heb ik in dat eerste jaar leren
blokfluiten. Doorsnee. Goeie middelmaat. Ik
moet zelfs muzikaal op mijn top geweest zijn
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toen, want ik mocht meezingen in het schoolkoor van Pol, ‘Clemens non papa’. Niet echt een
naam om het grote publiek naar het Sportpaleis
te krijgen. Maar toch. Dankzij de ijzeren discipline en vooral de vocale inbreng van leeftijdsgenoot Kris Soetens beleefden we enkele muzikale
hoogdagen. Qua blokfluitist werd ik ook gepolst
door Hugo De Lil, leider van de speelschare ‘Falesius’ (en niet ‘fallus’ zoals een medeleerling
verkeerd had begrepen tijdens de muziekles.
Het leverde hem wat overwerk op aan het tekenen van solsleutels. En dat allemaal zonder
dat we wisten wat die jongen nu verkeerd had
gedaan of gezegd. De onschuld zelve waren wij
vroeger.), maar het was meer zoals Manchester
United eens polst bij een speler van de White
Boys. Niet dus.

Cent mille chansons

De bijbel en de geweren
van Van Impe

Voor ons was dat hemelse muziek en eens wat
anders dan die geestelijke muziek die we dagelijks te slikken kregen. Op een dag kwam hij,
beladen met zijn bandopnemer, de klas binnen. Het was overhoring en bij Van Impe kon
je steeds een muis horen lopen. Tijdens die
overhoring mochten we ook luisteren naar ‘een
schoon liedje van een niet zo schone madam’
zoals hij zei. Frida Boccara. ‘Cent mille chansons’.
Kippenvelmoment in het eerste jaar. Verkocht
voor het Franse chanson. En later leraar Frans
geworden. Misschien is het daar toen wel begonnen.

Toch had ik in datzelfde jaar mijn eerste diepmuzikale beleving. En nog wel tijdens de godsdienstles. Godsdienstleraar van het eerste jaar
was toen José (Emmanuel) Van Impe. Een indrukwekkend grote slanke priester voor wie de
wereldse geneugten geen geheimen hadden.
Kon basketten als de beste, racete met zijn Citroën DS in volle speeltijd over de speelplaats
en had op zijn kamer niet alleen een prachtige
antieke bijbel maar teven een verzameling geweren. Want wie tijdens zijn les flink zijn best
had gedaan, mocht eens op zijn kamer naar die
mooie bijbel en de geweren komen kijken. Toen
kon dat nog. Nu niet meer. Zeker de laatste tijd
niet meer. Zou je als priester nu nog eens moeten proberen. ’t Kot zou te klein zijn, de gazetten zouden ’s anderendaags vol staan en je zou
rapper in Westvleteren zitten dan je denkt. En ’t
zou niet om trappist te drinken zijn. Neen, mannekes, dat waren mannen die ook hun eigenaardigheden hadden (wie van ons heeft die niet?),
maar die wat te vertellen hadden, die jongeren
konden boeien en motiveren om eens iets voor
een ander te doen. Veelal – wat zeg ik – vooral
gratis dan nog. Nu mag je zelfs geen schouderklopje meer geven of het p-woord ligt er al uit.
Wij stonden in ieder geval met een halve klas
met open mond te gapen naar die prachtig versierde – voor ons middeleeuwse – bijbel. Neen,
van mij geen slecht woord over mijn priesterleraars.

Om zijn erg Vlaamsgezinde collega’s op stang
te jagen, droeg Van Impe ook altijd ‘La Libre
Belgique’ onder de arm. Nog een openbaring
voor ons: die moest toch wel geweldig slim zijn
dat die een Franstalige krant zomaar kon lezen!
Daarnaast was hij ook de gelukkige bezitter van
een draagbare bandopnemer, zeg maar een
groot plat-model-voorloper van een cd-speler.
Dat zal dan ook wel op batterijen gewerkt hebben, zeker? In elk geval: hij liep er mee rond de
hals in de gangen terwijl hij Franse muziek beluisterde: Brel, Aznavour, Bécaud,... Uiteraard
niet met hoofdtelefoon. En de volumeknop genoeg open om zijn collega’s – die juist vanop de
preekstoel het verbod hadden gekregen op de
Volksunie te stemmen – op de kast te jagen.

The Beatles en The Stones
Emiel Van Hecke – mijn godsdienstleraar van
het tweede tot in het vijfde jaar – probeerde
ook met muziek de jeugd wat meer te motiveren voor zijn vak. En hij ging de populaire
toer op. ‘San Francisco’ en het hele flowerpowergedoe. En protestsongs van Bob Dylan. Het
ging zelfs zover dat we in het vijfde jaar zelf de
muziek mochten draaien tijdens de verplichte
wekelijkse reeksmis. Zonder begeleidende leerkrachten en alleen de Miel achter het altaar. Dat
ging dus altijd maar verder: met wat goeie wil
kan je immers in elke liedjestekst iets religieus
ontdekken, dus kwamen niet alleen Simon and
Garfunkel, maar ook de Beatles en de Stones
aan de beurt. Eucharistievieringen om nooit te
vergeten.
Heerlijke mens, die Miel. Veel te vroeg gestorven tijdens de renovatie van de gebouwen van
Akabe, de groepering van mindervalide scouts.

Schackboek
Dan heeft ze ’t met Schacksken slecht getroffen.
Ne slow lukt nog net, maar voor de rest struikelt
hij over zijn voeten vanaf dat de muziek iets rapper klinkt. Blijft hij bijgevolg maar op zijne stoel
plakken en wat pintjes drinken. En dat kan hij
ook al niet ‘gelijk nen echten’. Ja, groot willen
zijn hé...

Le Métêque
In het derde jaar hadden we Paul De Smet als
klastitularis. Omdat we samen met hem de klas
hadden geschuurd voor het oudercontact in
december mochten we bij hem thuis een pint
komen drinken. Dat kon toen hé, een pint in
het derde jaar. Nu zouden de ouders na dergelijke schandalige gebeurtenis dezelfde dag nog
Peter Adriaenssens contacteren, die er minstens
een column of twee in bijberoep in de weekendkranten aan zou wijden. Onze titularis zette
een plaat op voor achtergrondmuziek. Georges
Moustaki. ‘Le Métêque’. Kippenvelmoment in het
derde jaar. En ge moogt gerust zijn, veertig jaar
later: ik heb toen limonade gedronken. ‘k Had
beter een glas bier gedronken, dan had ik er nu
misschien wat beter tegengekund.

De radiodistributie
Al bij al hoorde ik wel graag muziek, maar echt
een muziekliefhebber was ik niet. Ik kon niet
urenlang met de ogen dicht en bijna in trance
naar een lp zitten luisteren. Dat zou trouwens
niet gepakt hebben thuis. Studeren, sporten
en boeken lezen, was daar het devies. Voor muziek was er alleen de ‘radiodistributie’: een soort
voorloper van de kabel. Je radio was in feite een
lege doos en aan de muur was een schakelaar
bevestigd die je op een van de drie pregeselecteerde radiokanalen kon zetten. Je moest met
die knop eveneens het volume regelen, maar
‘Feind hört mit’ was toen wel wat letterlijk te
nemen. Want wiens ouders apprecieerden indertijd dat zoon- of dochterlief de radio keihard

(kon sowieso al niet, ook het volume diende
steeds beschaafd te blijven) zette om naar de
Stones te luisteren?
Aan dat geknoei met die radio kwam een eind
toen mijn oudere broer halverwege de seventies
een stereo-installatie kocht. Die moest evenwel
in de living staan: een eigen kamer hadden we
niet (daar is ten andere niets mis mee, controle
langs weerszijden zat!) En de echte grote ommekeer kwam er door de aanschaf van een hoofdtelefoon. Ons moeder dus op haar naaimachine
en wij om beurt studeren met de hoofdtelefoon
op onze oren. Ook hier bleek ik al een alleseter
wat muziek betreft: dat mocht een streepje
klassiek zijn (alhoewel we in onze jeugd zo vaak
hebben moeten horen dat klassiek zoveel beter
is dan modern, wat tenslotte alleen voor wildemannen en losers is, dat ik een lichte afkeer van
alles wat naar klassiek ruik heb gekregen) maar
vooral Vlaamse kleinkunst en de grote moderne
namen in wereld van rock and roll. Iemand zonder stijl, kortom. Het ideale profiel van de latere
Radio2-luisteraar.

Afrikaanse roots tegenover
Clapaja
En dan leerde ik mijn madam kennen. Goeie
vrouw. Met één gebrek: ze danst graag. Is zelfs nog
op danscursus geweest. Laatste jaar van de humaniora. Kan alles: tango, wals,... Nog gedanst met
Tom Lanoye die in ’t zelfde jaar ook op danscursus
was. Ze zegt dat iets teveel naar mijn goesting. Den
Tom weet niet wat hij gemist heeft. Alhoewel...

Ons dochter uit eigen atelier heeft duidelijk de
dansgenen van haar moeder geërfd. Komen
daar in 1990 nog twee zwarte zussen letterlijk
uit de hemel gevallen en het hele dansgedoe
komt in een versnelling. Jocelyne en Kwizera
konden bij hun aankomst al een show van een
klein uurtje geven (alhoewel: zonder toeschouwers, anders werd het dansfestijn onmiddellijk
gestaakt) met alle houdingen van de kroonkraanvogel – de typische traditionele Rwandese
danshoudingen dus. In de lagere school leerden
wit en zwart iets modernere danspasjes en het
hek ging helemaal van de dam na onze verhuis
naar de Breedstraat in 1991. Schuinover... Clapaja, dè danskassa van Sint-Niklaas en zeer wijde
omstreken. Een eigen huis heeft me dat gekost.
Jazz, klassiek, tap, cardiofunk,... alles hebben ze
doorlopen. Ons wit product was daar ietwat redelijk in, maar de chocoladen zussen brachten
meer tijd door bij Clapaja dan thuis. Jammer
genoeg deelden ze daar geen zegelkes van de
Grote Gezinnen (bij optiek Van Overloop wel: ik
was daar met heel de bende zo’n trouwe klant
dat ik nu nog twee gratis brillen in ’t verschiet
heb).

Let’s dance!
Ze hadden wel pech, mijn dochters: Skairo bestond toen nog niet. Had dat toen al bestaan, ze
waren helemaal niet meer thuis geweest. Voor
dat weekend van de optredens van Skairo alleen
al zouden ze voor onze school gekozen hebben.
Het wordt dus wachten op hun kinderen...
Alhoewel Aaron, zoontje van Jocelyne, mij een
paar jaar geleden al verbaasde. Kreeg immers in
het Waasland Shopping Center een aha-erlebnis
bij Pimkie waar hij toevallig met mij was verzeild
omdat memé plots weer zonder schoenen zat.
Hij hoorde een voor hem zeer gekende beat en
begon als gek te shaken met al wat zijn jeugdig
lijfje nog niet heeft. Het personeel kon alleen
maar stomverbaasd toezien. Gegeneerd probeerde pepé hem nog op andere gedachten te
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brengen, maar ’t was al boter aan de galg. Het
was duidelijk dat hij dat dansje had ingeoefend
met zijn fondantmama en pepé zou de kelk tot
op de bodem moeten leegdrinken. Nog nooit
een kleine patotter van amper twee jaar oud
zo’n succes zien hebben bij een stel fraaigevormde verkoopstertjes. Ook nog nooit ne pepé
met zo ne rooie kop nadien een winkel zien uitvluchten.

Met de hoofdtelefoon op wandel
En zo hebben we al meer dan de helft van ons
leven in ’t onderwijs doorgebracht. Heel wat
vernieuwingen zien komen en vooral zien gaan.
Wat we ook al niet allemaal moeten doen om
die leerlingen voor het Frans te motiveren: van
substitutietabellen, woordenlijsten, groepswerken, hoekenwerk tot communicatieve aanpak
van nieuwe woordenschat. Zelfs met
Franse liedjes tijdens de Franse les. Mooie liedjes,
dat wel. Maar niet echt mijn ding. Handboeken
kiezen meestal voor de blijvers, de evergreens.
En laat het nu juist dat zijn wat de leerlingen niet
echt aanspreekt. Want zeg nu eerlijk: spreekt ‘La
Compagnie créole’ de leerlingen nog aan? Da’s
tenslotte al van voor hun geboorte hé! En Joe
Dassin? En Cloclo? Zelfs zijn Claudettes lijken voor
de moderne jeugd wel ijskoninginnen. Die hebben een andere voorkeur, zoveel is duidelijk. Engelstalig. The Black Eyed Peas, Lady Gaga en zo.
Hallo zeker, kende gij die dan ook? Natuurlijk, als
fervente Radio2-luisteraar (afgewisseld met La
Première van RTBF) ben ik van alle tendensen op
de hoogte. Althans wat de hits betreft. En dat alles dankzij mijn trouwe(?) vier(de jongste loopt
nu nog slechts op drie poten wist de veearts me
vorige week te vertellen)voeters. Als je verknocht
raakt aan een onvermoeibaar ras, is stappen het
enige wat je kan doen om hun onverzadigbare
honger naar de open natuur ietwat te stillen. Nu
kan ik je wel vertellen dat een wandeling van
een paar uren met een hond in het begin best
boeiend kan zijn, maar na een tijdje komt er toch
sleet op de zaak. Want tenslotte: zo’n husky, dat
pl..., dat sch... en doet vooral zijn eigen goesting.
Het is hij die als het ware zijn baasje uitlaat. En
na een tijd komt er wel wat sleet op de relatie.
Hoe gaarne je dat beest ook ziet, hoeveel ‘liefde’
je daar van terugkrijgt, die zeggen tijdens een
wandeling zo verdomd weinig terug hé.
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verbonden
Dus dacht ik een paar jaar geleden: gij uw piesken en uw kaksken en Schacksken zijne muziek.
Klein radiootje. Model vooroorlogse GSM. Makkelijk weg te bergen. Met hoofdtelefoon. Perfecte ontvangst van De Panne tot in Namen. Verder
houdt Maingain persoonlijk het signaal tegen.
En naar Radio2 luisteren.
Niet direct cultuur met de grote c, daar ben
ik me ook van bewust. Maar zo verdraaid ontspannend, hé. Van oude krakers tot splinternieuw materiaal: Radio2 zorgt dat je steeds op
de hoogte blijft. Natuurlijk hoor je daar niet de
‘betere’ muziek, zo van die groepen die de wereldhitlijsten gaan bestormen door er in te slagen de voorbije vijf jaar twintig cd’s te hebben
verkocht: een aan elk van de vijf leden, tien aan
hun ouders en nog vijf aan de grootouders in
het rusthuis die de cd gebruiken als bierkaartje.
Dankzij mijn zender kan ik nog wat meepraten
met de jeugd, maar niet te fanatiek: ze respecteren dat je mee wil zijn en dat je hun wereld wat
kent, maar respecteren evenzeer dat je maar al
te goed beseft dat je niet meer tot hun clubje
behoort. ‘Je wordt ouder, papa’. Peter Koelewijn
wist het jaren geleden al.
Meezingen zit er al jaren niet meer in. Die teksten onthouden, je wordt daar zo moe van.
Meefluiten des te meer. Van ’s morgens al bij het
uitlaten van mijn bobby.
Bruce Springsteen (toch ook al 60) met ‘Working on a dream’. Uit volle borst meefluiten met
Clarence Clemons (zelfs al 68) van zijn E-street
Band.
Ouwertjes die een vol stadion jong volk nog in
vervoering kunnen brengen. Probeer ik ook elke
dag, op iets kleinere schaal weliswaar.
‘I straighten my back, I’m working on a dream’

Pastoraal
op onze school

’t Viske
zwemt
verder
Na de krokusvakantie weten de
mensen van ’t Viske wat hen te
doen staat: ‘alle zeilen bijzetten’.
Tot aan de Paasvakantie gaat het
maar over één ding: Broederlijk
Delen, Broederlijk Delen en nog
eens Broederlijk Delen!
In een vergadering vooraf – met het nodige
tumult – werd de traditionele organisatie van
enkele BD-acties grondig herbekeken. Studio
Wadist was na jaren aan een grondige afstofbeurt toe. Wat we willen ligt voor de hand: het
arendsnest in de balkonklas verlaten en Studio
Wadist als een ‘glazen huis’ op de speelplaats
herbergen, dicht bij de leerlingen.

Een heus BD-huis
Studio Wadist moet voor meer BD-sfeer zorgen
tijdens de middagen. Via via geraken we aan
een caravan en voor we het weten staat er op
de speelplaats, professioneel beschermd door
dranghekken, een heus BD-huis. Alleen al het
opzetten van het hele boeltje wekt bij de leerlingen de nodige verwondering en de actie is
dan nog niet eens begonnen.
Donderdag 25 februari: D-day voor Studio Wadist. Tot ieders verbazing, waaronder ook van
sommige viskes, speelt er al vanaf ’s morgens
vroeg swingende muziek doorheen de luidsprekers op de speelplaats. Een enthousiaste Wim
Vandervreken en Vincent (Vinny) De Meyer laten vanaf 8u de caravan als een dartelende geit
huppelen. De muziek maakt mensen wakker.
Je komt onmiddellijk in de BD-sfeer. Hopelijk
worden de leerlingen ook wakker van de diepgaande milieuproblematiek in Bolivia. Die eerste
dag komen sommigen mij vragen of Studio Wa-
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heen. Het decor oogt fris. De vastenvieringen
verlopen bewogen.
We denken/vrezen dat we de leerlingen niet
mee hebben. Het tegendeel is waar: achteraf lijken er uit alle hoeken zeer positieve reacties te
komen.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag. De laatste drie
vieringen. ’s Avonds om 16 uur is de kerk letterlijk leeg. De lichten worden gedoofd. De drie
kruisen worden neergehaald. Plots hangt er een
doods sfeertje in de kerk. De kerk is uitgevierd.
‘It’s all over’. Ik wil dan met collega Jonathan nog
bezinnen met de collega’s, rond een kruis dat
op de grond ligt. Het is een sober maar intiem
moment.

Vijgen na Pasen...?

dist niet het hele jaar door kan blijven staan. Verhuis van Wadist geslaagd. Zoveel is zeker.
Gedurende de ‘Wadist-week’ is er iedere middag
iets te beleven rond de caravan. Studio Wadist
swingde een week doorheen het College en iedereen heeft het geweten.

De tocht: een hoogtepunt
Hoogtepunt van het BD-gebeuren blijft de fietsen wandeltocht op 31 maart. Frank Deboosere
voorspelt echter weinig goeds: bewolkt, regen,
wind, koud. Frank krijgt 75% op het rapport: de
wind, de bewolking en de lage temperaturen
zijn van de partij, maar de regen blijft uit.

en verstilling. De traditionele vastenvieringen
voor de leerlingen sluiten de BD-acties af. We
willen iets heel klassieks en tegelijk toch modern: een kruisbezinnig in een hedendaags
kleedje. Maar wat is het moeilijk om leerlingen te
vinden die hun woensdagmiddag en inderdaad
tal van lessen willen opofferen om de kruisviering mee voor te bereiden.
Vanuit geheel onverwachte hoek komt dan toch
redding: bedankt Nele, Laure, Lieselot, Marthe.
Bedankt ook aan onze muzikanten Alexander,
Tim en Siem. Bedankt aan de altijd aanwezige
Lore. We stellen de stoelen van de kerk op als
een wipala-vlag met een witte catwalk er door-

Traditioneel komen we na de paasvakantie in
rustiger pastorale vaarwateren terecht. De pedofilieschandalen in de kerk beslissen er anders
over. De godsdienstleerkrachten reageren vooreerst koeltjes: ‘alsof we dat nog niet wisten’.
Na enkele dagen/weken blijken de emoties groter dan gedacht. In de evaluatievergadering van
het voorbije werkjaar ontstaat onverwacht een
stevige discussie over de kerk, het priesterschap,
het beleven van onze christelijke identiteit op
school en hoe het nu verder moet. De zaak verdeelt ons meer dan we voor mogelijk hielden.
Sommige collega’s reageren erg gedreven. Er
smeult iets.
Wordt ongetwijfeld vervolgd...
Frédéric Caulier

De belangrijkste (vernieuwings)wind waait binnen in het College: rasechte Bolivianen verwelkomen met Andes-deuntjes de verkleumde
stappers in de kerk. De Collegekerk leeft: om
12u15 komen de meeste leerlingen van hun
solidariteitstocht terug. De kerk lijkt op dat moment een druk ‘Kruis-punt’ van leerlingen, leerkrachten, personeel, Europeanen, Bolivianen,...
De Kerk: plaats van verbondenheid tussen alle
mensen. Even proeven van Gods droom?

Vieringen met kruisbezinning
Donderdag 1 april, traditionele dag van (flauwe)
grappen, maar vandaag ook Witte Donderdag.
Voor ’t Viske worden het dagen van verdieping
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10 vijfdejaars naar Senegal

“We gaan een Senegalees leven leiden.”
Deze zomervakantie gaat een groep van 23 jongeren met Bevrijde Wereld op inleefreis naar Senegal. Tien onder
hen zijn Collegeleerlingen die het vijfde jaar achter de rug hebben. Aan de vooravond van hun vertrek van een
ongetwijfeld beklijvende reis peilde Ic Hou naar hun motivatie, voorbereiding en verwachtingen.
Waarom schreef je in voor deze reis? Wat is je motivatie?
Iris Verbeeck: “Ik wou al altijd al een reis maken naar Afrika en dit was een
zeer unieke kans, want het is geen gewone reis. We gaan de bevolking en
de gewoonten daar echt leren kennen. En om dit samen met vrienden te
doen is gewoon super.”

Een avontuur...
Hoe reageerde het thuisfront en je vriendenkring op deze keuze?
Iris: “Mijn vrienden vinden het – dat denk ik tenminste – allemaal heel leuk
dat ik mij heb ingeschreven voor deze reis. Mijn familie... dat was een andere zaak: ik heb vrij veel moeite gehad om mijn ouders te overtuigen, maar
met de nodige argumenten is dit toch gelukt. Eén paar grootouders vond
het maar een slecht idee en dan zijn er nog de andere grootouders die het
nog niet eens weten omdat ze veel te bezorgd zouden zijn...”

De voorbereiding: het land én de groep
Hoe hebben jullie zich voorbereid op deze reis?
Maguy Castillo: “We zijn tijdens dit schooljaar driemaal op weekend geweest, telkens van vrijdagavond tot zondagmiddag. Daar leerden we onze
andere reisgenoten kennen en hebben we van alles gedaan zoals: Afrikaanse dans, djembé gespeeld, theeceremonies gehouden, een inleefspel
gespeeld, een workshop gevolgd over filmen en reportages maken, luisteren naar hoe de voorbereidingsreis van de begeleiders was verlopen en
naar een getuigenis van een migrant uit West-Afrika,...
Ook kregen we praktische en medische informatie en info over de landbouw en voedselprojecten in Senegal. Ondertussen zijn we allemaal ook al
naar het tropisch instituut gegaan voor vaccinaties tegen allerlei ziekten en
na de examens zullen we beginnen met medicatie te nemen tegen malaria. Eind juni is er ook nog een praktische infoavond die bedoeld is voor de
ouders zodat die van alles op de hoogte zijn. Wij, Senegalreizigers moeten
dan al vroeger op post zijn om nog eens lekker samen Senegalees te koken voor iedereen.”
Ook Karen Van Leuven is overtuigd van de goede voorbereiding: ”Het eerste weekend maakten we kennis met heel de groep en de 5 begeleiders en
we leerden elkaar beter kennen, want als we in Senegal ontdekken dat we
toch niet zo goed met elkaar kunnen opschieten, is het wel te laat natuurlijk, want we zitten drie weken met elkaar opgescheept. Gelukkig vormen
we een supertoffe groep waarin iedereen met iedereen overeenkomt! Een
djembéleraar heeft ons een beetje Afrikaanse muziek aangeleerd en we
kregen er zijn enthousiasme gratis bij! We hebben op dat eerste weekend
ook praktische en medische info gekregen wat betreft paspoort, vac-
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cinaties... kortom praktische voorbereidingen die we moeten treffen. Het
tweede weekend namen we deel aan het Wereldweekend in Ronse, georganiseerd door ngo Bevrijde Wereld. We kregen een overzicht van wat we
allemaal gaan doen in Senegal, we hebben Afrikaanse dans gedaan (heel
anders dan bij ons) en we hebben nog eens medische info gekregen. Op
woensdag 24 maart is het grootste deel van de groep samen met verpleger Thomas naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde gegaan voor
onze inentingen. Het derde en laatste weekend verbleven we in tentjes op
een bioboerderij in de buurt van Eeklo. We hebben er onkruid getrokken,
brandnetelsoep gemaakt en nog veel meer leuke dingen gedaan. We hebben er vooral geleerd hoe belangrijk bio is. Ook zijn de laatste regelingen
getroffen in verband met malariapillen, bagage... Maar bovenal waren die
weekends supertof!”
En bij Niels Blomme klinkt het niet minder overtuigend: “We hebben ons
zeer grondig voorbereid op deze reis. Zo zijn we samen met onze groep
van 23 leden 3 keer op weekend geweest. Deze weekends hadden twee
belangrijke doelen: ten eerste ons informatie geven over Senegal maar
zeker niet minder belangrijk was dat de weekends het groepsgevoel
moesten versterken. We kregen veel informatie over Senegal zelf, zoals
over de cultuur en de economie. Hierbij hebben we vooral stilgestaan bij
het voedselprobleem waarmee Afrika te kampen heeft. Naast de theorie
was er ook en vooral plaats om ons eens goed te amuseren en een sterk
groepsgevoel op te bouwen. Dit was volgens onze begeleiders minstens
even belangrijk, want het is vooral daarop dat je moet terugvallen als er
een probleem opduikt. Ik denk dat ik ondertussen velen in de groep al als
echte vrienden kan beschouwen en ook de begeleiding valt goed mee.
Ik had verwacht dat die het profiel gingen hebben van onechte, hippe
leerkrachten die ons wilden bekeren tot een inheemse, Afrikaanse godsdienst, maar het bleken gewone, toffe medemensen te zijn die toevallig
ouder zijn dan wij.”

Fruitsla, WW en lolly’s
Heb je bijzondere acties gedaan? Wat leverden ze op?
Maguy: “Bij onze allereerste actie hebben we cake, fruitsla en pannenkoeken verkocht op het Wereldweekend van de ngo Bevrijde Wereld. Hiermee
hebben we 200 euro verdiend. We hebben op het College ook tijdens de
middagpauze een wereldwinkeltje opgehouden. Ik weet niet precies wat
het heeft opgeleverd, maar ik denk wel dat het nog redelijk veel was. We
zijn nu ook nog lolly’s aan het verkopen. We hebben ook meegeholpen op
het eetfestijn van Bevrijde Wereld om geld in te zamelen, zodat volgend
jaar jongeren uit Senegal naar België kunnen komen.”

verbonden

Jullie verwachtingen voor de reis?
Jonas De Cauwer: “Mijn voornaamste verwachting is dat ik geconfronteerd
word met de realiteit. Op school en ook daarbuiten word je aangesproken
over verschillende acties voor een betere wereld. Met deze reis wil ik het
allemaal eens zelf meemaken: leven zoals de ‘arme’ mensen, maar zeker
ook MET de ‘armen’. Daarnaast verwacht ik ook dat ik iets nuttigs kan doen
voor die mensen, bijvoorbeeld een school opknappen of helpen bouwen
of boompjes planten. Uiteraard in samenspraak met de inwoners van het
dorp of stad. Ik kijk er ook naar uit om de cultuur en gewoontes van de
mensen te leren kennen. Het verblijf in het gastgezin!”
Sofie De Jaegher: “Deze vraag heb ik al een paar keer te horen gekregen,
maar ik vind het nog altijd moeilijk om erop te antwoorden. Ik denk dat we
op deze reis het land en de mensen kunnen leren kennen op een manier
die niet mogelijk zou zijn als we gewoon op vakantie gingen. We slapen bij
hen thuis, eten mee wat de pot schaft en zien het Senegal dat de toeristen
niet te zien krijgen. Het zal zeker onvergetelijk zijn, maar daarom niet altijd
even gemakkelijk. De hitte, de muggen, de toiletten (als die er al zijn)... ik
denk dat ik wel af en toe mijn bad en mijn bed zal missen, maar toch kan ik
niet wachten om te vertrekken!”
Tine De Schutter: ”Gedurende de periode van 7 juli tot 29 juli 2010 gaan we
niet op een toeristisch uitstapje. We gaan een Senegalees leven leiden.
Eerst verblijven we ongeveer tien dagen in Dakar, de hoofdstad; daarna reizen
we naar Tambacounda, waar we een week blijven, en tenslotte logeren we vier
dagen in een klein dorpje. Onze drie weken zullen zo voorbij zijn: we gaan er
traditionele kledij maken, discussiëren over enkele verschillen tussen de Senegalese en Belgische cultuur, een school opknappen en bovenal... inleven!

Naast vooral veel plezier maken, zullen we ook geconfronteerd worden
met meningsverschillen (in Senegal is polygamie bijvoorbeeld wél legaal)
en gewoonteverschillen (onze lijst-met-benodigdheden bevat alvast enkele rollen toiletpapier – zij gebruiken water) en we worden (tot onze grote
vreugde) ‘verplicht’ om met onze handen te eten. Het zal een onvergetelijke ervaring worden. We brengen zeker verslag uit van onze ervaringen!”

De SJKS-Senegalreizigers
Thomas Vander Bulcke 5LWIa • Iris Verbeeck 5LWIb • Stijn De Borger 5ECWI •
Maguy Castillo 5WEWIa2 • Karen Van Leuven 5LWIa • Niels Blomme 5ECWI •
Sofie Dejaegher 5MTWE • Tine De Schutter 5LWIa • Jonas De Cauwer 5LWIb •
Rembert Jonckheere 5WEWIb

Ook interesse?
Bevrijde Wereld vzw
Ngo voor ontwikkelingssamenwerking
Mundo Loco en Dwagulu Dekkente vzw
Mundo Loco biedt gratis ondersteuning aan jongeren, leerkrachten en
jeugdwerkers die rond het Zuiden willen werken. Je kan er terecht om
dvd’s en spelen te ontlenen (elke woensdag tussen 14u en 16u in Den
Eglantier). Dwagulu-Dekkente organiseert inleefreizen voor jongeren
naar West-Afrika.
Nieuwstraat 70, 100 Sint-Niklaas
Tel. + 32(0)3 777 20 15 – Fax. +32 (0)3 766 36 41
www.bevrijdewereld.be
Samenstelling: DVR
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leerlingen en personeel

Aan het begin va
Vakantievraagjes
1 Vakantie voor jou. Wat betekent dat? Ben je een reisduif of
een huisduif?

16 maart 2010

Lesmarathon
sluitstuk van
BD-acties
Ten voordele van Broederlijk Delen organiseerden de leerlingen van 6HWa-EWi van dinsdag
16 maart tot woensdagmorgen 8 uur een les
marathon: non-stop in de klas, het nachtje door.
Met kleine oogjes, maar voldaan dat de finish gehaald was, haastten
de dappere leerlingen zich om 8.30 uur na een gezamenlijk ontbijt
huiswaarts. De 4 lessen van woensdagvoormiddag stonden helemaal
vooraan bij het begin van de lesmarathon op dinsdag na 16 uur: er
ging dus geen enkele lesuur verloren. Au contraire...
Een rist leerkrachten was bereid om bij nacht en ontij naar lokaal 114
te komen zodat het de enthousiaste klas niet aan begeleiding en aan
originele lessen ontbrak. Want, geef toe, de handen uit de mouwen
steken en enkele muren en een kastje een likje verf geven, de zumba
dansen omstreeks middernacht, samen aan de kookpot staan tussen
2 en 3, een meditatieve, informatieve godsdienstles om 5 uur in de
Collegekerk, het is niet alledaags.
De leerlingen waardeerden de inspanningen van hun leerkrachten. Op
een van de kaartjes die ze na afloop aan leerkrachten en directie richtten stond: “Zeer fijne ervaring! Voor herhaling vatbaar. Bedankt voor
het enthousiasme. Het is leuk om zoiets te doen in ons laatste jaar op
het College. Het zal een herinnering zijn voor altijd!”
De volgende uitspraak van een van de nachtuilen-lesfreaks onthouden we u niet. Opgetekend op 7.30 uur. “Aaahh, (forse geeuw) stel u
voor, nu heb ik vandaag opnieuw last van een ochtendhumeur en ik
heb geen minuut geslapen deze nacht. Niet normaal hé, meneer!”
DVR
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2 Wat doe je vooral of uitgerekend in de vakantie? Met wie?
Waarom? Concrete plannen voor deze ‘grote vakantie’?

Céline Thoen, 4HW

Festivals
1 Vakantie is voor mij vooral pure ontspanning.
Ik geniet ervan om een hele dag thuis te zitten en
absoluut NIKS nuttigs te doen. Maar een volledige
week moet dat ook niet duren. Vakantie moet
dus een afwisseling zijn van reizen en thuis zijn.
2 Gewoon genieten van het mooie weer, veel buiten zitten dus. Dit jaar
zitten juli en augustus behoorlijk vol. Eerst vakantie met de hele familie,
dan scoutskamp. Augustus zal vooral gevuld zijn met werken in de Smatch
bij ons in de buurt. De zomervakantie betekent ook veel festivals. Dit jaar
ga ik al zeker naar Rock Werchter en Crammerock. We zullen wel zien wat
er nog bijkomt.
Joke De Beleyr, lerares Nederlands

Naar Haïti
1 Ik ben een reisduif die ook heel graag terug naar huis komt! Ik ga heel graag op vakantie; vooral het weer in België drijft mij naar
eerder warmere oorden. Vakantie en even
weg zijn van thuis en van alle dagelijkse ‘beslommeringen’ doet echt mijn batterijen opladen. De warme, prachtige
Spaanse Pyreneeën doen mij nu al wegdromen. Ook een winterweekje
in de sneeuw met mijn snowboard klinkt nu reeds als muziek in de oren.
Toch vind ik thuis genieten van de rust, de tuin en elkaar ook fantastisch!
Vooral onze katten zorgen ervoor dat we graag thuis blijven, zij kunnen
echt genieten van onze aanwezigheid en de extra aandacht die daarmee
gepaard gaat.
2 Het eerste wat ik doe als het vakantie is, is bijslapen. De eerste dagen
hang ik ook meestal wat rond en wordt er weinig gedaan. Echt uitrusten
dus... Daarna geniet ik van elke dag die komt; niet té veel plannen, anders
kom ik gefrustreerd terug uit vakantie. Voor deze zomervakantie staat er
eigenlijk wel veel op het programma. Eerst trekken we met negen andere
leerkrachten voor een week met de leerlingen van het derde jaar naar de
Cévennes. Dolle pret verzekerd en dit geldt niet alleen voor de leerlingen!
Daarna zijn we vier dagen thuis en op 12 juli nemen Vincent en ik, Christine,
Wim, Pieter en Tiny het vliegtuig naar Haïti! Daar zullen we gedurende vier

zomervraagjes

n een mooie zomervakantie
weken het project van mijn tante, Jeannine De Beleyr, bezoeken. Na deze
intense ervaring is het reeds 10 augustus en nadert het nieuwe schooljaar
weer met rasse schreden...
Jonathan Beyaert, leraar godsdienst

Jonathan de Bouwer
1 Cliché ten top: vakantie is in de eerste plaats
het doorbreken van de dagelijkse sleur. De
traditionele ochtendspits in het gezin ruil ik in
vakantietijden graag voor: enkele uurtjes meer
slaap (gelukkig zijn onze kinderen hierbij heel
solidair); een rustig en uitvoerig ontbijt (wat betekent: minstens 1 boterham i.p.v. mijn zeer ongezonde gewoonte om tijdens het schooljaar het
ontbijt over te slaan); de krant lezen in de zetel (en dus niet in de trein),
vaststellen dat de voormiddag er plots al bijna helemaal op zit. Wat een
zalig vakantiegevoel...
2 Een echte reisduif noem ik mezelf niet. Exotische stranden, rugzak en
stapschoenen, avontuurreizen... het zijn niet echt mijn dingen. Vakantie
maakt voorlopig vooral de ‘bob-de-bouwer’ in mij wakker. Een jong gezin,
recent een huis gekocht... en dus staan er altijd wel uitgestelde werkjes op
het to do-lijstje. Toch fantastisch als werken ‘ontspanning’ wordt!
Marleen Pultijn, secretariaatsmedewerkster

Home sweet home
1 Een reisduif ben ik vooral niet. Ik kan genieten van gewoon thuis te zijn. Vakantie is meer
tijd maken voor mijn gezin, mijn vrienden en
mijn hobby’s.
2 In de vakantie zijn er vooral werken gepland
aan ons huis en andere zaken waar we geen tijd voor hadden tijdens het
schooljaar. Als we dan toch op vakantie gaan, dan is het echt om niets te
doen (chillen). Ver hoeft het niet te zijn, als er maar zon is.
Patrick Braem, leraar Frans en godsdienst,
OLC-verantwoordelijke

Vakantie: mmmmmmm... lekker
1 Ik ben een echte reisduif. Dit is misschien
wel verwonderlijk want als kind gingen we
nooit op reis, ik had met moeite de zee gezien.
Terwijl ik nu een echt ‘enfant de la mer’ geworden ben. Even aan de dagelijkse beslommeringen ontsnappen door een
weekje door te brengen aan de Côte d’Opale, of een citytrip naar Londen
of Parijs, een weekend aan zee met de tent, een veertiendaagse naar Kroatië, het is allemaal puur genieten. Natuurlijk geniet ik dan ook uitgebreid
van al wat deze bestemmingen aan culinaire hoogstandjes te bieden hebben. Een goed glas wijn, een regionale schotel, wat zon in een schitterend

panorama en dan een goed boek... mmm genieten! Je zou het me in eerste instantie misschien niet nageven, maar toen ik nog wat jonger was, dan
was ik een echte wandelaar. In Engeland ligt geen bergtop, die we niet beklommen hebben. Ik had altijd gezworen dat wanneer ik 40 zou worden,
ik ‘the Pennine Way’ van Wainwright zou gaan doen. Maar ’t is er niet van
gekomen, wie weet.. misschien wel op mijn 50ste...
2 Vakantie is ‘family-time’! Gezellig gaan kamperen met het hele gezin,
een voorraad boeken mee, stevige wandelschoenen, en altijd op zoek
naar rustige zonnige oorden. Deze vakantie zoeken we het eigenlijk niet
te ver weg. Waarschijnlijk rijden we met onze vouwtent richting Normandische kust, dus alvast duimen voor goed weer! In de voetsporen van Marcel Proust, wie weet lees ik ‘la recherche’ dan toch eindelijk eens uit. Er ligt
trouwens nog een goed boek op mij te wachten: ‘Het spel van de engel’
van Carlos Ruiz Zafon, zo echt een boek om je tanden even in te zetten. Je
merkt het, zelfs literatuur gaat bij mij door de maag!
Peter Stabel, leraar Frans

Vacance en France
1 Een ‘reishuisduif’, ik ga erg graag op reis, bereid die goed voor, lees er veel over en ik reis zo
al voor een deeltje in mijn hoofd, maar ik ga altijd graag terug naar huis, werken in mijn tuin,
wat fietsen, een terrasje en vooral veel lezen.
2 Normaal gaan we altijd met een bevriend koppel op reis, naar Frankrijk, ergens heel rustig een huisje huren via Gîtes de France, veel stappen,
steeds een andere streek ontdekken, maar dit jaar gaan we alleen naar Corsica, een rustige chambre d’hôtes in een van de vele kleine baaitjes. Stappen, zwemmen, steden bezoeken en lezen. Met de paasvakantie gaan we
traditioneel met een grote groep naar de Provence, net ten zuiden van de
Mont Ventoux. Voor het overige eens een weekendje fietsen aan zee, een
dagje gaan stappen in de Ardennen en af en toe eens naar een museum.
Katrijn Maes, lerares wiskunde en
aardrijkskunde

Rum, salsa en nevelwouden
1 Reisduif en huisduif. Al van kindsbeen af reis
ik Europa rond. Sinds enkele jaren neem ik zelf
het initiatief om verder te reizen. De diversiteit
aan culturen die er in de wereld is, de prachtige fauna en flora, de gastvrijheid, het enthousiasme van de plaatselijke bevolking,... daar doe ik het voor! Toch ben ik ook graag eens thuis! Vrienden
en familie zien of eens knus in de zetel kruipen mag er niet aan ontbreken.
En af en toe... huishoudelijke klussen. Ik ben een actieve vakantieganger!
Het land doortrekken met de rugzak, een trekking, logeren in kleine guesthouses,... Steek mij a.u.b. niet in een viersterrenhotel, all-in, waarbij je enkel
het strand en de zee ziet. Ik wil kennismaken met het land, de natuur en
<<<
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cultuur in dat land. De laatste jaren reis ik in groep en/of met mijn vriend.
Naast de reisplannen help ik deze zomer in de bloemenzaak van een familielid en babysit ik op een nichtje van drie jaar. Ook een barbecue of cafébezoekje met familie of vrienden zal deze zomer niet ontbreken. Het ideale
moment om bij te babbelen en te genieten van het weer.
2 Deze zomer trek ik eerst met onze derdejaars naar de Cévennes. Daarna
heb ik een weekje de tijd voor de was, want dan trek ik met mijn vriend en
drie vriendinnen richting Cuba voor twee weken. Daarna trek ik nog voor
ongeveer drie weken door Costa Rica met mijn vriend. Tot slot eind augustus
een weekend naar Frankfurt voor een grote beurs i.v.m. de bloemenzaak!
Nele Rotty, lerares chemie

Eindelijk, een beetje tijd
1 Vakantie is voor mij eventjes ‘niets’ doen,
‘t is te zeggen, eventjes niets ‘proberen’ doen...
want dat lukt me niet altijd... Vakantie is zalig
een boek lezen (lees: verslinden; en lees: boeken...). Vakantie is genieten van de kinderen,
genieten van een glas wijn op ons terras, genieten van een barbecue, genieten van de solden-in-het-land,... Reisduif of huisduif: tja, in het onderwijs kun je natuurlijk proeven van beide gezien de negen lange weken die
ons voorgeschoteld worden. Dus zeer zeker graag een reis, maar evenzeer
zeker thuis genieten...
2 Vakantie = boeken lezen, vakantie = shoppen met mijn moeder, vakantie = genieten van mijn kindjes, vakantie = vrienden bezoeken en op bezoek krijgen. Reden van dit alles? Meer tijd (denk ik altijd...)! Concrete plannen? Kinderkamers schilderen... én genieten van de Middellandse zee voor
een tiental dagen.
Lauren Leeman, 2MWd

Familiereunie
1 Ik verkies toch om er een tijdje tussenuit te
gaan. We hebben immers een heel schooljaar
lang, hard moeten werken zodat we toch allemaal die vakantie verdienen. Twee maanden
zonder overhoringen, huistaken, proefwerken,
leraren,... dat is genieten. Op reis gaan naar een warm, zuiders land, dat
ook.
2 Deze vakantie wordt mijn opa 80 en dat gaan we met de familie vieren.
Ik zie mijn grootouders niet vaak want ze wonen in het zuiden van Spanje.
Bovendien komt onze familie die in Amerika woont ook. Daar verheug ik
me enorm op. Daarna gaan we 2 weken naar Spanje. Daarna ga ik met een
vriendin een week op zeilkamp en daarna gaan we met goede vrienden
10 dagen lang een uitstap maken met de boot. En daarna gaat het terug
naar... de schoolrealiteit. Na een deugddoende vakantie uitkijken naar het
weerzien van de vrienden.
Laura Voulismas, 4Lb

Bezige reisbij
1 Voor mij betekent vakantie in de eerste plaats geen school en examens
meer. Twee maanden rustig allerlei activiteiten beoefenen. Met vakantie
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associeer ik de zon, zee en het strand. Ik ben
een echt reisduif, maar als het moet kan ik ook
een huisduif zijn. Ik zou het niet erg vinden als
ik 2 maanden thuis zou zitten, maar een dagje
aan zee zou dan wel eens mogen. Een belangrijk punt is wel in je leven dat je eens naar ergens anders kan gaan dan steeds in je eigen
land te blijven. Je moet de wereld wel een keer gezien hebben. Reizen doe
ik graag, maakt niet uit met de auto of het vliegtuig, als ik maar weg ben.
Als ik op vakantie ben, denk ik ook minder aan school.
2 Herinneringen ophalen met klasgenootjes van vroeger, naar een pretof waterpark gaan, zwemmen, rustig op de zetel liggen in de zon. Begin
juli ga ik vakantiejob doen en een beetje geld bijverdienen. Daarna ga ik
een week op volleybalstage in Italië. Eind juli ga ik 2 weken naar Knokke.
In augustus ga ik een maand naar Griekenland. Zoals je merkt, ben ik altijd
een bezige bij in de vakantie.
Veerle Loth, 4Lb

Back to my roots
1 Voor mij is vakantie een manier om even te
ontsnappen aan al die drukke schooldagen.
Even je gedachten verzetten en wegdromen.
De ‘grote vakantie’ bevat voor mij eigenlijk de
beste twee maanden van het jaar. Het moment
om je innerlijke batterij weer op te laden. In de zomer ga ik altijd naar de
Verenigde Staten. Dit is een jaarlijkse traditie om terug te keren naar mijn
‘roots’. Amerika is immers het land waar ik geboren ben en waar mijn familie woont. Dit jaar is extra speciaal, omdat er bruidsklokken zullen luiden
vanwege het aanstaande huwelijk van mijn nicht.
2 Alhoewel ik een echte ‘reisduif’ ben, breng ik toch ook een gedeelte van de vakantie thuis door. Voor ik naar Amerika vertrek, ga ik een
maandje werken om mijn portemonnee te spekken. Amerika is met z’n
vierentwintiguurseconomie een walhalla voor shoppers. Zelfs ‘s nachts
is het een winkelparadijs. De combinatie van op reis gaan en thuisblijven
zorgt ervoor dat ik in de ‘grote vakantie’ geen last heb van saaie momenten. Als het goed is, heb ik nog zo’n twee weekjes over om met mijn vrienden door te brengen.
Frederik Welvaert, 3Wc

Doen waar ik zin in heb
1 Vakantie voor mij is een tijd van ontspanning om eens te kunnen bekomen van alle
drukte. En zeker het gevoel te hebben van
vrij te zijn. Ik ben wel graag thuis, want ik heb
wel eens nood om tot mezelf te kunnen komen. Maar ik zal zeker niet nee zeggen als ik een aanbod krijg om op reis
te gaan.
2 Ik doe in de vakantie waar ik op dat moment zin in heb. Daarom is het
ook vakantie zeker. En buiten dat ik de eerste week van de grote vakantie
naar Turkije ga, heb ik nog niets concreet gepland. Maar ik ben er nu al zeker van dat het weer een leuke vakantie wordt.
Samestelling: DVR

olympiades
9 leerlingen bij top 100!

Kangoeroewedstrijd 2010:
topdag voor wiskunde
Op donderdag 18 maart was het weer zover. Onze school deed met 461 (!) leerlingen uit de eerste graad mee aan
de Kangoeroewedstrijd. Het resultaat is ondertussen bekend en... het mag gezien worden!
2Ld en hun fiere wiskundejuf Tiny Torsy

De leerlingen doen mee op vrijwillige basis en
betalen € 2,50 voor hun deelname. De Kangoeroewedstrijd is een leuke ‘logisch-denken’wedstrijd die tegelijkertijd in veertig landen
wordt georganiseerd. Meer dan 4,5 miljoen
leerlingen doen hieraan mee. De Wiskunde Kangoeroewedstrijd is een initiatief van de Vlaamse
Wiskunde Olympiade.

Denkplezier
Editie WALLABIE mikt op leerlingen van de
eerste graad secundair onderwijs. De Kangoeroewedstrijd brengt originele reken-, denk- en
puzzeloefeningen onder de aandacht van honderdduizenden leerlingen wereldwijd.
Meedoen is winnen voor het onderwijs, voor de
leerlingen, voor de leerkracht, voor de scholen.
Het gaat om 24 verrassende vraagstukken, die
stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits
van inzicht vragen. Vijf antwoorden per opgave
zijn gegeven, één is er goed. Welk? De eerste
vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden
ze lastiger. Meedoen met de Kangoeroewedstrijd is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel.

De resultaten: een opsteker!
2Ld uit onze school behaalde de tweede plaats!
Er namen 21871 leerlingen deel aan de wedstrijd!
< Eerste plaats: 2GLa van het Sint-JanBerchmanscollege uit Westmalle
< Tweede plaats: 2Ld van het Sint-JozefKlein-Seminarie uit Sint-Niklaas
< Derde plaats: 2FL van het Montfortcollege
uit Rotselaar
Sofie De Souter uit 2Ld is de beste leerling
van onze school.
Met een score van 111 heeft ze een 25ste plaats.

9 andere SJKS-leerlingen rangschikten
zich bij de top 100!
< 31ste plaats Brent Van Broeck 2MWf 110
< 31ste plaats Arno Bytebier 1Ab 110
< 31ste plaats Robin Depraetere 2Lc 110
< 63ste plaats Tim Geerinck 2Lb 107
< 84ste plaats Joren Horemans 2GL 105
< 84ste plaats Stijn Lyssens 1Ad 105
< 84ste plaats Juul Speleman 1Ae 105
< 84ste plaats Jasper De Witte 1Ae 105
< 84ste plaats Juliaan Bultinck 2Ld 105
22 van de 100 beste leerlingen van
Oost-Vlaanderen zitten op het College.
< Beelen Maarten 1Aa
< Bracke Cédric 2Lc
< Bultinck Juliaan 2Ld
< Bytebier Arno 1Ab
< De Jonghe Brent 2MWf
< De Poortere Aaron 2Ld
< De Souter Sofie 2Ld
< De Witte Jasper 1Ae
< Depraetere Robin 2Lc

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Geerinck Tim 2Lb
Hillaert Laurens 1Ag
Horemans Joren 2GL
Lyssens Stijn 1Ad
Speleman Juul 1Ae
Strobbe Senne 2GL
Thijssen Lander 2Ld
Van Broeck Brent 2MWf
Van den Berghe Jan 1Ag
Van Hoeck Jade 2Lc
Vanwelsenaers Howard 2MWa
Verstraete Hanne 2GL
Volkaert Pieter-Jan 1Ac

Aan alle deelnemers – en we benadrukken aan
álle deelnemers – een pluim voor de deelname.
Vanzelfsprekend een dikke proficiat voor de wiskundecracks die erg goed scoorden!
Dank en waardering ook voor de wiskundeleerkrachten die de leerlingen voorbereidden en
aanmoedigden en aan de coördinator van de
Kangoeroewedstrijd op SJKS, Marc Smet.
DVR
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Junior Wiskunde Olympiade

Jeroen Hermans formuleert wiskunde duidelijk
Hij kan erg goed wiskunde, maar bovendien formuleert hij wiskundige antwoorden erg goed. Het legde hem
geen windeieren op de Junior Wiskunde Olympiade. Coördinator van de JWO Robby De Rudder vroeg zijn
‘topspeler’ een verslagje te schrijven om zijn schrijverskwaliteiten nog beter in de verf te zetten.
Aan alle deelnemers van onze school aan de JWO en aan Jeroen in het bijzonder alleszins proficiat.

er geen echte rangschikking was. Ofwel had je een van de podiumplaatsen, ofwel niet.

“Voor het tweede jaar op rij deed ik mee aan de Junior Wiskunde Olympiade, kortweg JWO. Net als vorig jaar vond de eerste ronde plaats op school
op een woensdagmiddag, twee weken na de kerstvakantie.

Met twee keer 81 finalisten bleven we over van bijna 18000 deelnemers:
81 finalisten van de VWO, waaronder Ruben, en 81 finalisten van de JWO, waaronder mezelf. De finale werd georganiseerd in de universiteit van Brussel.

Naar de tweede ronde!

Na lang proberen, zoeken en puzzelen, vond ik eindelijk een antwoord.
Ondertussen had ik ook al bij twee andere vragen een aanzet gevonden,
maar de tijd bleef ongenadig verder tikken. Omdat ik wist dat er met een
ordelijke en verstaanbare uitleg voor een wiskundig vraagstuk ook een
prijs te verdienen was, deed ik mijn uiterste best om het ene antwoord dat
ik gevonden had, zo verstaanbaar mogelijk uit te werken, en dat op een
nette manier. Ik kwam thuis van de finale met gemengde gevoelens: van
een vraag was ik echt zeker, bij twee andere vragen had ik nog enkele notities kunnen maken. Maar is dat goed, of niet? Ik was blij dat ik een vraag
opgelost had, maar anderzijds leek een op vier mij niet zo’n schitterend resultaat. Ook thuis en in mijn klas wist niemand echt of dat nu goed was of
niet. Meneer De Rudder zei me op het klassenberaad wel dat slechts weinigen erin slagen om een vraag op te lossen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat was al een eerste verrassing, maar dat was nog niet alles.

Ik had mij niet voorbereid, ik herinnerde mij ook pas laat dat ik mij had opgegeven als deelnemer. Ik had ook niet echt het gevoel dat het beter ging
dan de vorige keer, hoewel ik sommige vragen gemakkelijker kon oplossen
omdat mijn kennis van wiskunde ondertussen groter geworden is.
Na drie uur gebogen te zitten over dertig meerkeuzevragen, zat de eerste ronde erop. Toen ik mijn resultaat kreeg, bleek dat ik genoeg punten
had om door te gaan naar de volgende ronde. Samen met enkele andere
leerlingen van verschillende scholen van Sint-Niklaas, waaronder ook een
klasgenoot, gingen we voor de tweede ronde met de bus naar Gent. Je
merkte dat iedereen wat zenuwachtiger was, zeker zij die voor de eerste
keer meegingen naar de tweede ronde. Ook ik was best zenuwachtig. Ik
was vrij onverwacht doorgegaan naar de tweede ronde, en natuurlijk wil
je het ook in die tweede ronde zo goed mogelijk doen. Mijn doel was om
minstens voorlaatste te zijn.
Deze keer zat ik in een aula van de universiteit van Gent. Mijn klasgenoot
zat in een andere aula. Wanneer we elkaar op weg naar de bus terugzagen,
waren we allebei opgelucht. Deze keer kregen we slechts twee uur voor
dertig meerkeuzevragen, en dat maakte het natuurlijk moeilijker. We kenden ons resultaat al, omdat de juiste antwoorden werden meegegeven.
Mijn klasgenoot had het er deze keer minder goed vanaf gebracht. Bij mij
was het wel meegevallen. Natuurlijk betekende dat nog niet dat ik door
was naar de finale. Het was nog wachten op de cesuur. Toen bleek dat ik
door was naar de finale, was ik natuurlijk heel tevreden. Deze keer zou ik
mij wel voorbereiden.

Brons en een bijzondere prijs!
Alle deelnemers van de finale waren uitgenodigd op de prijsuitreiking.
Deze keer moesten we naar de universiteit van Kortrijk. Omdat het de vijfentwintigste wiskundeolympiade was, mocht het allemaal ietsje meer zijn.
Bij de verwelkoming zei men dat dit ook het geval was voor de finalevragen, waarvan er twee onopgelost bleven. Het was dus een heel moeilijke
finale, en je voelde dat iedereen in de zaal opgelucht was. Mijn resultaat
leek plots al wat beter, maar ik zou nog meer verrast worden.

Moeilijk en tijdsdruk

Nog steeds onder het motto ‘mag het ietsje meer zijn’ had men Prof. Dr.
Marcus du Sautoy, van de Oxford University uitgenodigd. Hij kwam spreken over symmetrie. Iets waarvan ik dacht dat er maar weinig over te zeggen was. Niet dus. In goed verstaanbaar Engels wist hij mij toch enkele dingen bij te brengen, die ik u zal besparen.

De finale is natuurlijk nog een flink pak moeilijker dan de vorige twee rondes. In drie uur tijd moet je proberen vier wiskundige vragen volledig en
correct uit te werken. Geen meerkeuzevragen meer dus. Toen ik geprobeerd had enkele finalevragen van de vorige jaren op te lossen, wist ik dat
het in de finale zeer moeilijk zou worden. Ook deze keer nam ik mij voor
om voorlaatste te worden. Maar Ruben, de andere finalist van onze school,
die al voor de tweede keer meedeed aan de finale, wist mij te vertellen dat

Daarna was het tijd voor de proclamatie, en daar waren we toch allemaal
voor gekomen. Eerst kwam de JWO aan de beurt. Er werd gezegd wat de
prijzen waren, en dan begon men aan een alfabetische lijst deelnemers die
een aanmoedigingsprijs kregen. Ik had verwacht dat ik in deze groep zou
zitten, maar mijn naam kwam niet. Toen besefte ik dat ik een podiumplaats
had. Dat was een heel speciaal moment.
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OLYFRAN editie 2009-2010

Les olympi@des
du Français et de
la Francophonie
Reeds zeer vele jaren nemen tientallen leerlingen
van de 2de en 3de graad deel aan deze uitdagende
taalwedstrijd Frans.

Toen werden de winnaars van de bronzen prijs afgeroepen. De laatste
twee winnaars in deze categorie hadden nog een bijzondere vermelding.
Ik was een van die twee winnaars. Ik kreeg een bronzen prijs en de prijs
Willy Dewilde, de prijs voor een ordelijk en verstaanbaar antwoord.
Mijn inspanningen werden beloond met een heel mooi prijzenpakket en,
natuurlijk, een onvergetelijke ervaring.”
Jeroen Hermans – 4GL

De Vlaamse Wiskunde Olympiade
Voor de VWO namen op woensdag 13 januari 24 leerlingen van onze
school deel aan de eerste ronde. Op Vlaams niveau werkten meer dan
10000 leerlingen tegelijkertijd aan 30 meerkeuzevragen.
Slechts 10 % van de jongeren mochten naar de 2de ronde. Voor onze
school waren er 6 bij de gelukkigen.
Deze 2de ronde was de selectieproef voor de topfinalisten (81 op heel
Vlaanderen) en had plaats in de gebouwen van de RUG (voor de deelnemers van onze provincie.)
Ruben Maeckelberghe uit 5 LWIb behaalde 98 en mocht naar de finale.
Hij nam 4 open vragen onder handen in Brussel, op de campus van de
VUB op 28 april 2010.
Ruben behaalde een aanmoedigingsprijs en de wetenschap dat hij bij
de 81 wiskundeknobbels van Vlaanderen hoort!
Proficiat aan alle deelnemers.
Isabelle Van Lemmens

De inzet van de wedstrijd is een prijzenpot om u tegen te zeggen. Van
filmtickets, stapels boeken over Frankrijk, de francofonie en Frans, vakantietaalcursussen in België en Frankrijk over interrailtickets waarmee
je een maand gratis heel Europa per spoor kan doorkruisen en verblijven van een maand in Québec. De moeite dus om je kans te wagen.
En dat deden onze leerlingen. Op woensdag 10 maart waagden
32 leerlingen van de 2de graad hun kans in de JUNIOR-versie en werkten 90 minuten aan 75 meerkeuzevragen waarvoor geen voorafgaand
studiewerk nodig was, maar enkel een goede dosis verworven kennis
Frans.
Over heel Vlaanderen deden zowat 6500 leerlingen mee. Voor de 2de
graad was het Vlaamse gemiddelde 58,10%. Onze leerlingen zetten
64,96% neer met scores van 27% tot 97%.
Voor de 3de graad (de MAX-versie) was het Vlaams gemiddelde
59,13%. Ons trio zette maar liefst 76.00% neer. Een fantastische score
die niet zonder gevolg kon blijven. (Dat er van de 3de graad slechts
3 leerlingen van onze school deelnamen heeft o.a. te maken met de
100-dagenviering die uitgerekend op 12 maart viel, de avond dat de
Olyfranselectieproeven doorgingen aan de Vlaamse universiteiten.)
Onze leerlingen gingen daarvoor naar de aula van de stadscampus
van de Universiteit Antwerpen.

Tot de 10% besten voor Frans in Vlaanderen
Ruben Elegeert (4La) en Sandrine Janssen (6LWe) mogen zich met een
score van resp. 85% en 81% ‘Haut Lauréat’ noemen.
Voor Nicolas Moreau (4Lc) en Yannick Smet (5GL) zat er nóg meer
in. Nicolas werd ex aequo winnaar van de 2de graad in de categorie
Franstaligen met 97%. (Franstaligen moeten geen mondelinge klassementsproef meer afleggen en worden in een aparte reeks gerangschikt, maar tellen wel mee in het schoolgemiddelde.) Yannick behaalde 86% in de eerste ronde: voor iemand uit het 5de jaar (1ste jaar 3de
graad) is dit een opmerkelijke prestatie. Hij mocht zich dan ook welverdiend mondeling gaan verdedigen voor een zeskoppige jury aan
de Universiteit Hasselt op 21 april. Zijn prestatie daar zorgde ervoor dat
hij 18de werd op 20 finalisten, een meer dan goede prestatie vermits
hij moest optornen tegen zesdejaars! (Vorig jaar eindigde hij 8ste bij
de finalisten, maar dan voor de JUNIOR-versie.)
Onze 4 bekroonde leerlingen mogen zich voortaan tot de 10% besten
voor Frans in Vlaanderen rekenen. In het prijzenrugzakje van Yannick
<<<
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zaten naast het verdiende wedstrijddiploma
o.a. een boek over Frankrijk als mooiste reisbestemming, een roman van Els Beerten, een
vragenbundel met de vragen van de vorige
wedstrijden en een cd-etui. We laten u ook eens
meekijken in dat van Nicolas: een reiskoffer, € 50
bij Standaard Boekhandel, 20 bioscooptickets,
een boek over Frankrijk, een boek met cartoons
en le Petit Larousse Illustré.
Als dat geen aansporing mag zijn om volgend
jaar deel te nemen! Want, vergeet het niet: le
français, une langue qui fait gagner!
JH

Olyfran Vlaanderen MAX-aso, 2010

Un nuage de cendre et autres choses
Vorig jaar, na het einde van mijn vorig Olyfran-avontuur (waarbij ik ook
naar de finaleronde mocht gaan), had ik al beslist dat ik opnieuw ging
meedoen met Olyfran.
Op vrijdag 18 maart ging ik dan, samen met 2 andere leerlingen van het
zesde jaar, met de trein naar de voorronde van Olyfran in de Universiteit van Antwerpen. Daar moest iedereen zijn schriftelijke proef in een
van de vele aula’s afleggen. Op voorhand had ik de subjonctif nog eens
herhaald, maar deze kwam niet voor in de voorronde. Toen ik uit de aula
kwam, had ik wel een goed gevoel bij mijn voorronde.
Op woensdag 31 maart, toen ik vertrekkensklaar was voor de vastenvoettocht, kwam meneer Hermans naar mij. Hij kwam me meedelen dat ik
geselecteerd was voor de tweede en laatste ronde van Olyfran voor de
reeks MAX-aso met een score van 87 %. De proeven zouden plaatsvinden op 28 april in Hasselt.
28 april, ‘Jour J’. Samen met meneer Schack ging ik naar de mondelinge
finaleronde. Net voor het vertrek had ik nog het Franse woord voor aswolk opgezocht (voor de liefhebbers: un nuage de cendre) op de site
van Le Soir: op dat moment teisterde de Eyjafjallajökull het Europese
luchtverkeer en ik had een donkerblauw vermoeden dat de vulkaan wel
eens een onderwerp kon worden.

Actua volgen is handig
Eerst moest ik een proef ondergaan om mijn Nederlandstaligheid te testen. Dan begon het echte werk: na even wachten op de gang mocht ik
bij de zeskoppige jury mijn 3 vragen gaan halen en kreeg ik 10 minuten
voorbereidingstijd in een apart lokaal. Ik kreeg één grote vraag en dan
nog 2 kleine actualiteitsvraagjes.
De grote vraag was: ‘Vlamingen en Walen: wat scheidt hen en wat verbindt hen?’ Ik volg een beetje de binnenlandse politiek, dus had ik wel
wat inspiratie om op deze vraag te antwoorden. Bij de actualiteitsvragen
moest ik wat vertellen over de vliegtuigcrash waarbij de Poolse president
Lech Kaczynski omkwam en over het stijgend aantal verkeersdoden in
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België. Omdat ik de actualiteit volg, had ik ook hier geen gebrek aan inspiratie.
Zoals gezegd, ging het antwoorden op de vragen vrij vlot. Alleen moest
ik zeer goed nadenken over een van de bijvragen die een jurylid stelde.
Hij vroeg of er volgens mij iets als een Belgische cultuur bestaat. Zelfs als
ik in het Nederlands zou moeten antwoorden, zou ik even hebben moeten nadenken. Toen ik buiten kwam, hoopte ik dat ik niet als laatste zou
eindigen. Na deze vragen keerden we terug huiswaarts.

Haut Lauréat
Op dinsdag 18 mei vond de prijsuitreiking plaats op het Departement
Onderwijs. Na de gebruikelijke speeches, waarbij de naam van geen enkele minister mocht genoemd worden vanwege de sperperiode voor de
verkiezingen, kwamen de uitslagen van de verschillende categorieën.
Ik was achttiende en ik was tevreden met mijn uitslag, aangezien ik het
toch moest opnemen tegen zesdejaars. In mijn Olyfran-prijzenrugzak zaten verschillende prijzen (een Olyfran-pen, een boek over Frankrijk, een
roman, de vragen en oplossingen van de editie van 1997, een cd-etui van
Ford en het Olyfran-diploma van ‘Haut Lauréat’).

Communicatieve vaardigheid
Olyfran was alweer een zeer leuke en aangename ervaring. Je test je kennis van het Frans eens op een andere manier dan op school en je kunt je
resultaten vergelijken met die van anderen. Ook ligt de nadruk bij Olyfran
niet zozeer op de grammaticale kant van het Frans, maar eerder op de
communicatieve kant: je krijgt vragen als ‘Wat past niet in het rijtje?’ of
‘Welk antwoord past het minst?’ Een speciale voorbereiding is dus eigenlijk niet nodig. Ik zou graag iedereen warm maken om volgend jaar mee
te doen! De vragen én antwoorden van de vorige edities zijn te vinden
op http://www.olyfran.org.
Yannick Smet 5GL

onbekende plekjes
De ondergrond van het College

Kelders met karakter
In de rubriek ‘Onbekende plekjes’ duiken we deze keer onder de grond. Maak kennis met de verborgen kant van
het College: zijn historisch verantwoorde kelders.
De Collegekerk, de lange gang, de binnentuin:
de fiere gebouwen van onze school laten een
diepe indruk na. De toren van onze kerk levert
zelfs een bescheiden bijdrage aan de skyline
van Sint-Niklaas.
Al dat groot vertoon staat echter niet zomaar te
blinken: het rust soms al eeuwenlang op stevige
fundamenten, vaak metersdiep in de grond. Zo
stevig, dat ertussen nog ruimte zat was om enkele kelders rond te strooien. Meestal blijven de
deuren ervan op slot, maar voor een keer gaan de
deuren van ons ondergronds patrimonium open.

De banken-bank
Pas dan ben je echt leerling van het College,
zeggen kenners. Je hebt enkele weken gezwoegd achter je bureau en je sociaal leven al
die tijd vakkundig geparkeerd. Nét wanneer
je in de sporthal het allerlaatste woord van het
ultieme examen hebt neergepend, nemen de
leerkrachten met toezicht het woord. Ze melden doodleuk dat je straks nog de banken mag
wegbrengen. Doffe gezichten kijken verbouwereerd op, maar tegelijk groeit bij vele leerlingen
het besef. Binnen luttele tellen is een van de
grootste schoolmysteries opgelost.
Waar worden die tientallen banken, sommige
duidelijk met een roemrijk verleden, in ‘s hemelsnaam gestockeerd?
De colonne zet zich in beweging. Als echte
mieren sjouwen de leerlingen over de parking,
richting een wat gedrongen, bruine deur. Ze ligt
rechts van de groene inkompoort aan de kant
van de Stationsstraat. Meestal let je er niet op
wanneer je ‘s morgens op automatische piloot
de school binnenkomt. De zeven treden leiden
naar een lage, maar verrassend grote kelderruimte. De respectabele leeftijd spat er vanaf:
de vloeren en muren zijn nog gemetseld in
baksteen. Alleen de ijzeren draagbalken hebben
voor een moderne toets gezorgd.

Petatten
Op oude plannen van de school ontbreekt elk
spoor van deze ruimte. Ze ligt onder de huidige leraarskamer en een stukje lange gang. Dit
stukje Klein-Seminarie dateert van de jaren 1830
en was de allereerste uitbreiding van de groeiende school. Toen was het een grote studie- en
feestzaal, bijna vijftig meter lang. Een maand na
de start van de bouwwerken kon de prijsuitdeling er al plaatsvinden, nadat er een geïmproviseerde plankenvloer was aangelegd.
De bronnen zwijgen echter over de functie van
de onderliggende kelder. Alleen de mondelinge

overlevering licht een tipje van de sluier. Wie
de school en zijn gebouwen een beetje kent,
spreekt steevast van de ‘petattenkelder’.
Zo’n naam voert je onmiddellijk mee naar een
nog niet zo ver verleden. Een horde internen,
jonge snaken in volle groei, kon bergen eten
verzetten. In een oude agenda van een superior
was niet toevallig sprake van een bestelling van
10 000 kilo aardappelen. In ‘t groot aankopen,
dat spaart wel wat uit. Een kelder om al die knollen te bewaren was dan ook goud waard. Vandaag vind je er vooral banken, en nog wat materiaal dat het bijhouden waard is – of was.
<<<
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Hier ligt...
Toch zijn er nog kelders met een indrukwekkender stamboom. Sommige ruimtes gaan terug
tot de tijd van de bedelende paters-recolletten:
de zeventiende eeuw. Een ervan heeft een opmerkelijke functie. In de Collegekerk bevindt
zich een grafkelder van de familie de Jonghe,
een van de belangrijkste sponsors van de paters.
Gulle gevers mochten met hun nageslacht eeuwig rusten op een ereplaats, zeg maar de loges
van toen: vlak voor de communiebank. Eigenlijk
verkoos de familie een nog straffer plekje, voor
het hoofdaltaar. De Gentse bisschop weigerde
echter op die vraag in te gaan. Komt ervan als je
maar twee stukken grond wegschenkt.
Enkele jaren geleden zorgde een vorkheftruck
even voor archeologische opschudding. Het
voertuig zakte door de Collegevloer in een holte. De opgetrommelde archeologen ontkrachtten meteen het idee dat er een nieuwe grafkelder blootgelegd was. De pater die ooit onder de
vloer begraven was, was ondertussen door de
tand des tijds verdwenen. De resterende botten
waren zelfs niet meer de moeite van het onderzoeken waard.
Iets verderop mocht het er wat wereldser aan
toe gaan. De zaal die nu al meer dan twee eeuwen dienst doet als internenrefter, had ten tijde
van de paters dezelfde functie. Eronder strekt
zich een heus keldernetwerk uit. Allerlei ruimtes
waaieren verschillende richtingen uit. Het geheel is een knap technisch staaltje: zonder extra
steunpilaren overspannen de sierlijk ronde gewelven vlot enkele meters. Vandaag kan je deze
kelder alleen betreden vanuit de keuken, die pas
later gebouwd is. Over de functie al die eeuwen
geleden tasten we in het duister. Wellicht stapelden de paters er hun bijeengebedeld of gekregen voedsel op, samen met de oogst van de
kloostertuin.

Spiritueel
Vlakbij vinden we de meest mythische ondergrondse ruimte van heel de school. In de hoek
tegenover de internenrefter merk je twee eerder
discrete deuren. Beiden zijn geschilderd in het
typische Collegegroen. De meest eerbiedwaardige deur gaat af en toe open, en de meeste
mensen weten dat daarachter de al even respectabele priesterrefter kan bewonderd worden. In
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diezelfde hoek zit echter nog een eenvoudiger,
bijna zielige deur die duidelijk naar een kelder
moet leiden. Erachter zit immers een trap naar
de eerste verdieping, dus ruimte voor een kamer
is er niet. Vraag gerust eens rond: nooit staat die
deur open. Het model sleutelgat doet vervlogen
tijden vermoeden. Als gewone sterveling bots je
daar op je beperkingen. Volgens welingelichte
bronnen bevat alleen de sleutelbos van één directielid het vereiste antieke sleuteltype.
Zo ontstaat de mythe. Ten eerste, een discrete
zichtbaarheid die de nieuwsgierigheid prikkelt.
Vervolgens: exclusieve toegangsrechten. (Zelfs
de schrijver dezes geraakte er niet binnen.) En
tot slot: straffe verhalen.
De oudere collega’s hebben het nog volop
meegemaakt: de tijd van de priester-leraars.
Toen zat de priesterrefter elke middag stampvol.
De ‘heren’ schoven aan om na een voormiddag
les de interne mens te versterken. Hoe kun je dat
beter doen dan door Gods wonderlijke schepping en haar voortbrengselen te vereren? Vanuit
hun refter konden ze snel en discreet richting
de groene deur om in de kelder een fles wijn te
halen.

Hokjesdenken
Elke priester had een eigen, afsluitbaar hokje om
de persoonlijke flessen te bewaren. De kwaliteit
van de flessen zorgde er immers voor dat je al
snel op de limieten van het begrip ‘naastenliefde’ botste. De inhoud van de flessen zal daar
zeker voor iets tussen gezeten hebben. De beste
bordeaux lagen – of liggen, een goedbewaard
geheim – schouder aan schouder met memorabele bourgognewijnen. Volgende anekdote
bewijst dat. Voor een tiental jaar was de parket-

vloer van de priesterrefter aan vernieuwing toe.
Bij het opbreken liet een werkman een hamer
naar beneden vallen, pardoes de kelder in, recht
in zo’n hokje. Wat volgde was het gerinkel van
weerloze flessen en geestrijk vocht dat over de
vloer stroomde. Er kwamen verzekeringen aan
te pas om de kostbare inhoud – een voor die
tijd stevig bedrag – te vergoeden.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe gebouwen betekenen ook nieuwe ondergrondse aanwinsten. Het K-gebouw, dat de
school enkele jaren geleden overkocht van Belgacom, bevat twee kelders. Het nieuwe geweld
moet echter passen tegenover de oude charme.
De gladde baksteen geeft een industriële look.
Overal staan kleine plasjes water, iets wat in de
oudere kelders opmerkelijk genoeg steevast
ontbreekt. De verbouwing eiste ook haar tol:
elke ruimte wordt doorboord door buizen voor
verluchting of afvoer. Soms is er bijna geen
doorkomen aan.
En toch: wie dwars door de buizen kijkt, ziet nog
de restanten van wat ooit de kelders van een
chic herenhuis waren. Een oude wasbak suggereert dat hier de bedienden zich over de was
bogen. Het grote raam richting straat diende
om de voorraden binnen te halen.
Het is het verhaal van alle kelders op school:
stille getuigen van vroegere tijden, die nu wat
wezenloos dienst doen als opslagruimte. Hun
hoogdagen zijn duidelijk voorbij, maar hun karakter, dat pak je hen niet af.
Tom De Paepe

in de kijker
Joke De Beleyr en Leen Verhelst

Voortaan lerares én... chef-kok!
Leerkrachten Leen Verhelst en Joke De Beleyr hebben op het ogenblik dat u dit leest – met een aan hoge
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – het diploma van chef-kok op zak.
Het kostte hen bij momenten bloed, zweet en
tranen, maar het leverde hen ook tal van grappige momenten én een hoge culinaire voldoening op. Of zij binnenkort samen achter het fornuis in een driesterrenzaak in Sint-Niklaas zullen
staan, valt te betwijfelen, want daarvoor staan zij
ook veel te graag voor de klas. Het koken zal dus
waarschijnlijk wel een hobby blijven, maar dan
toch eentje waarvoor heel wat doorzettingsvermogen nodig was.
Ik zet mijn kokmuts op, bereid me snel op
hoogst professionele wijze een gekookt eitje
met perfecte cuisson en rep me dan naar de
beide chef-koks in spe.
Jullie hebben heel wat jaren opleiding
gevolgd en hebben het ondertussen bijna
‘geschopt’ tot chef-kok. Was het een
parcours van vallen en opstaan en hoeveel
potten en pannen werden jullie naar
het hoofd geslingerd?
Joke en ik zijn vijf jaar geleden gestart met deze
opleiding en zitten nu in de allerlaatste module
(bediening in de zaal), eind juni zullen we dus
ons ‘diploma’ halen...
Eerst volg je een opleiding tot hulpkok en deze bestaat uit volgende cursussen: initiatie, koude keuken, dagschotels met vis, dagschotels met vlees
en nagerechten (telkens modules van 6 maand).
Er zijn ook 2 theoretische cursussen (o.a. horeca
reglementering).
Daarna kan je voor kok ‘studeren’ en dan zijn er
nog volgende cursussen: vleesgerechten, visgerechten, streekgerechten, dienst à la carte en
bediening in de zaal (telkens 6 maand).
We hebben de cursus steeds op donderdagavond gevolgd en dat was van 18.30u tot 22.30u.
De kookmodules starten steeds met een klein
uurtje theorie, daarna vliegen we de keuken in
en bereiden we de gerechten, die we dan die
avond samen met de groep opeten.
We kregen ook telkens examens, zowel over de
theorie als over de praktijk. Voor de theorie be-

tekenden dat toetsen en voor de praktijk was
dat het bedenken en klaarmaken van eigen gerechten en het koken voor betalende klanten.

Vriendschap achter het fornuis
Zijn er momenten geweest dat jullie de
kokmuts aan de haak wilde hangen?
Ja, zeker. Het is echt niet zo evident om elke
week weer opnieuw de moed te vinden om
naar de les te vertrekken en daarom was het
zeer goed dat we met 2 vriendinnen/collega’s
waren om elkaar te blijven motiveren. Eens aangekomen was het wel weer steeds veel plezier
maken en ondertussen duizend-en–een zaken
bijleren. Onze groep telt nu, denk ik, nog een
achttal leden die samen gestart zijn. Dus de
helft ongeveer is gebleven.

Joke kan het niet meer dan eens zijn met
haar collega/vriendin en voegt er graag
nog aan toe dat zes jaar samen achter het
fornuis staan mooie vriendschapsbanden
heeft gesmeed tussen de overgebleven
cursisten.

Zwezeriken aub!
Wat is het allerlastigste dat jullie ooit
hebben moeten bereiden?
Leen: Voor Joke en mij zullen dat ongetwijfeld
kalfszwezeriken geweest zijn! Het was de allereerste keer dat we dit gerecht moesten bereiden (voor betalende klanten!) en we hadden er
toen geen flauw idee van hoe we eraan moesten beginnen. Op ons recept stond: zwezeriken
schoonmaken door de vliezen te verwijderen.
<<<
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Maar achteraf bleek dat een zeer delicaat werkje
te zijn en hadden wij onze zwezeriken al bijna
tot moes verwerkt voor we ze konden bakken.
Daarbij kwam nog dat we een braadpan gebruikten in plaats van een antikleefpan en dan
was de ramp compleet! Onze chef is toen keihard beginnen roepen en schelden in de keuken en gelukkig hebben Joke en ik er achteraf al
vaak om moeten lachen...
Joke: Van zodra je hulpkok bent en je doorschuift naar de opleiding kok, komt er een extra
moeilijkheid bij: ieder half jaar een eindwerk maken. Vaak kwam dat neer op een eigen gerecht
bedenken, uitschrijven en klaarmaken. Maar
in de laatste module ‘à la carte’ bleek dat een
eigen zesgangenmenu volgens een bepaald
thema bedenken en uitschrijven. Toen heb ik
toch even gezweet. Origineel zijn en uitschrijven met voldoende Franse keukentermen, een
prijsberekening maken en bestelbonnen voor
leveranciers opmaken: dat is allemaal niet zo
vanzelfsprekend. Toch hebben we ons ook daar
doorgeslagen!

Hobby-koks
Is het een droom om ooit professioneel
achter het fornuis te staan of blijft jullie
voorkeur uitgaan naar krijt en bord in
plaats van potten en pannen?
Leen: Ik kook gewoon heel graag en kan daar
dan echt van genieten. Het begint voor mij al in
de supermarkt of op markten met het uitzoeken
van de producten en daar dan thuis iets lekkers
mee te bereiden voor ons tweetjes of voor familie en vrienden. Ik vind het dus zeer gezellig om
mensen over de vloer te krijgen voor een etentje, maar omdat de meesten wel op de hoogte
zijn van de cursussen, leg ik voor mezelf de lat
soms zo hoog dat alles tot in de puntjes perfect
moet zijn terwijl het gewoon vrienden onder
elkaar zijn... Het is zeker niet mijn droom om in
een restaurant te gaan werken. Ik vind trouwens
ook dat deze cursussen daar niet echt op voorbereiden. In die zin dan dat er geen praktijkstages inzitten, waardoor je nog nooit echt in een
professionele keuken hebt meegedraaid.
De cursussen hebben er wél voor gezorgd dat
ik zeer veel culinaire tijdschriften en kookboeken koop. Vaak ook kookboeken met informatie
over verschillende producten omdat ik het ook
geweldig vind om over eten/drinken te lezen en
erbij te watertanden!
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Joke: Mijn voorkeur gaat toch uit naar een plaatsje voor het bord. Maar ik heb wel een goed gevoel bij het feit dat ik een keuze heb. Wanneer
het onderwijs niet meer mijn ding is, kan ik nog
altijd dat tweede diploma aanspreken en daarin
verder gaan. Toch ben ik ervan overtuigd dat er
dan nog een lange weg te gaan is. In de restaurantwereld betekent een diploma immers niet

zo heel veel, want je hebt nog niet veel bewezen. Het is pas wanneer je kan aantonen dat je
al veel ervaring hebt opgedaan door te werken
of stage te lopen in restaurants, dat je au sérieux
wordt genomen. Als we dat ooit willen bereiken,
zullen we onze job in het onderwijs moeten opgeven, vrees ik.

In bladerdeeg gebakken kwartel
met spek en Hamse mosterd
‘De Lelie-Vernimmen’ met een toast
van spinazie en kwartelei
en een sausje van Kwakbier
Ingrediënten (4 personen)
<
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4 kwartels
8 dunne sneetjes gerookt spek
4 kwarteleitjes
Hamse mosterd ‘Vernimmen’
1 flesje Kwakbier
verse spinazie
1 vel bladerdeeg
sneetjes toastbrood
1 eigeel
1 ajuin
1 teentje knoflook
1 eetlepel bloem
1 kruidentuiltje
1 koffielepel ahornsiroop,
instant roux
boerenboter
peper en zout

Bereidingswijze
Voorbereiding kwartels: kwartels reinigen,
spoelen en droogdeppen; ontbeen de kwartels en houd borsten en boutjes apart.
Voorbereiding saus: breng de karkassen aan
de kook, giet af en laat schrikken (rafraîchir) ;
sueer de geëminceerde ui in een beetje boter;
voeg na 2 minuten de karkassen toe en laat
2 min. verder bakken; singer met 1 eetlepel
bloem die je 1 min. laat meebakken; bevochtig (mouillez) met het Kwakbier; assaisonner
met peper, zout, 1 eetlepel mosterd en kruidentuiltje; laat ongeveer 30 min. sudderen op
zacht vuurtje.
Voorbereiding kwartelborstjes in bladerdeeg:
korst de borstjes in een mengeling van boter
en boerenboter en kruid af met peper; laat de

borstjes afkoelen; dégraisser de pan; déglacer
met water; voeg toe aan de saus.
Spinazie: reinigen, spoelen en drogen; sueer een
teentje knoflook in de boter; voeg spinazie toe
en laat smelten; assaisonner met peper en zout.
Afwerking saus: zeef de saus; breng aan de
kook; bind met instant roux; voeg een koffielepel ahornsiroop toe; monteer met koude boter; assaisonner met peper en zout; controleer
de smaak.
Afwerking kwartelborstjes in bladerdeeg: strijk
de borstjes in met mosterd; omwikkel ze met
een sneetje spek; wikkel de borstjes stuk per
stuk in het bladerdeeg; maak er pakjes van en
doreer ze met losgeklopt eigeel; zet op een
beboterde bakplaat en bak 10 à 12 min. in een
voorverwarmde oven van 220°C.
Boutjes: bak de boutjes in een mengeling van
boter en boerenboter; assaisonner met peper
en zout; dek af tot ze helemaal gaar zijn.
Toast met spinazie en kwarteleitjes: ontkorst
het toastbrood en toast het; steek er een cirkel
uit; bak de kwarteleitjes zoals spiegeleieren;
leg de spinazie op de toast (randen vrijhouden); eindig met een kwarteleitje.
Dresseer: leg de borstjes in bladerdeeg op het
bord (als voorgerechtje
slechts 1 per persoon,
eventueel het pakketje
versnijden); maak een
spiegel van de Kwaksaus
en leg daarop de boutjes;
werk af met de toast.

in de kijker
Kooktelevisie
Het regent de laatste jaren kook
programma’s op televisie.
Vergemakkelijken Piet Huysentruyt,
Jamie Oliver en Peter Goossens de
stap naar de betere kookkunst achter
het fornuis?
Leen: Ik denk dat een van de belangrijkste
redenen van het succes van SOS Piet is dat
je daar als kijker de bedenking maakt “Amai,
dat zou mij zelfs niet overkomen” (boter
smelten met de haardroger bv.) Bovendien
apprecieer ik de programma’s waarin ook
uitgelegd wordt waarom je iets niet of net
wel moet doen. Dat is pas leerrijk!
Joke: Ik kijk steeds geboeid naar ‘Mijn restaurant’, maar ik vind wel dat kijkend Vlaanderen soms heel kritisch is. Door het grote
aanbod kookprogramma’s op televisie lijkt
het wel of iedereen plots de perfecte cuisson kent en dat een mooie presentatie op
het bord een koud kunstje lijkt. Een mooie
culinaire evolutie, maar in de horeca werken
blijft een harde job en dat vergeten sommige restaurant- of ‘televisiegangers’ wel eens.

Jeffrey De Block aan het roer van
musicalproductiehuis

Bohemian Productions van
start met Rent
Kreeg ook u een krop in de keel van Les Miserables in de Capitole in Gent,
hebt ook u zich in het rode pluche genesteld voor Kuifje en was ook u er
als de kippen bij in het Antwerpse Postsorteercentrum X, waar priester
Daens weer tot leven kwam? Wel, dan moet u dit beslist lezen, want onze
collega Jeffrey De Block voert in het najaar de ‘alternatieve musical’ Rent
op. Met zijn hoogsteigen productiehuis Bohemian Productions nog wel.
Ho maar...

In ‘Komen eten’ nemen wannabe-koks
graag de term ‘culinair orgasme’ in
de mond. Wat is voor jullie een culinair
orgasme?
Leen: Een culinair orgasme is voor mij: van
bij de eerste hap bang afwachten tot de allerlaatste hap omdat je niet wil dat het ooit
opgeraakt...
Joke: Ik kan enorm genieten van een mooi
en lekker dessert, maar voor een perfect gemaakte puree met een speciale toets (truffel, boschampignons, garnaaltjes of pesto)
slaak ik toch een gilletje.
Als uitsmijter gaat Leen Verhelst graag
in op de vraag om een zelfbedacht
recept met onze lezers te delen.
De opdracht voor onze Hammenaar
was een streekgerecht uit te werken.
Het resultaat vindt u in bijgevoegd
kaderstuk en – wie weet – misschien
binnenkort bij u op tafel. Smakelijk en
heel hartelijk dank aan Leen en Joke
voor een superlekker gesprek!
RP

Ben jij dan een musicalman?
Ik ben een enorme musicalfan, en Rent is een fantastische musical. Ik wou er al een tijdje iets mee
doen. Het begint allemaal zo: je weet dat ik al
jaren op vele vlakken met muziek bezig ben. Als
laatstejaars heb ik in 1998 in de humaniora van
de Broeders het schoolorkest LUX opgericht; die
band gaf me de gelegenheid veel met leerlingen
samen te werken en zelf muziek en arrangementen te schrijven. Ik leerde er veel bij en waagde
me al snel aan grotere projecten: ik begon muziek
te schrijven voor toneelstukken, poppentheater,

dansvoorstellingen en werd muzikaal leider voor
de Sinterklaasevenementen van de stad SintNiklaas. Twee hoogtepunten totnogtoe waren
de musicals Jesus Christ Superstar (College 2008)
en Annie (Broeders 2009): ik mocht er telkens een
30-koppig orkest dirigeren. Al die mensen horen
spelen en horen invallen op jouw teken,... niets is
zo mooi.

Een groots project
Nu vind ik de tijd rijp om een volgende stap te
zetten: met Rent wil ik een groots opgevat pro<<<
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ject op de planken brengen buiten de context
van de school of van een bestaand (theater)gezelschap – een gewaagde onderneming. Marc
Boon (theaterduizendpoot) vond ik meteen bereid om te regisseren; ik werk al jaren met hem
samen en hij is bovendien een grote musicalfan.
We doen alles zelf, wat natuurlijk behoorlijk
zwaar is, maar die onafhankelijkheid heeft een
hoop voordelen: we organiseren eigen audities
en kiezen zelf onze medewerkers, we moeten
geen compromissen maken en we hebben zelf
de leiding.
Waar komt jouw liefde voor musical
eigenlijk vandaan?
Mijn fascinatie voor musical heeft verscheidene
oorzaken. Door mijn jarenlange samenwerking
met regisseur Marc Boon, kwam ik sowieso in
‘het theater’ terecht: ik schreef muziek bij enkele van zijn producties. Zo raakte ik begeesterd
door de magie van het theater. De grootste stimulans kwam misschien wel doordat ik met LUX
al in 2002 Jesus Christ Superstar op de planken
zette en daarna nog twee andere musicals in
concertante versie op het podium bracht. Op
die manier ging ik mij nog meer verdiepen in
het genre en werd de liefde alleen maar groter.

Samen musiceren, dat drijft me
Passie?
Zeg dat wel! Het is sterker dan mezelf; iets in
mij hunkert naar boeiende muzikale projecten.
Ik kan me moeilijk een jaar voorstellen waarin ik
in mijn vrije tijd gewoon thuis in de zetel zit of
alleen achter de piano wat muziek speel voor
mezelf. Muziek zit te sterk in mijn leven verweven. Ik sta er mee op en ga er mee slapen: het
eerste wat ik ’s ochtends doe is een cd uitkiezen
uit de collectie, en ’s avonds zit ik vaak tot in de
late uren nog muziek te schrijven, te beluisteren,
te spelen,...
En muziek is pas echt boeiend wanneer je het
met anderen kan delen. Het is geweldig om samen met andere mensen te musiceren, uit te zoeken hoe een partituur gespeeld moet worden, te
groeien in wat we doen en kunnen. Het fantastische aan Rent is dat ik mijn passie, die muzikale
vreugde en dat plezier, met anderen kan delen.
Het gaat mij niet om ‘kijk eens wat ik kan’ maar
wel om ‘kijk eens wat we kunnen als wij met een
hele groep onze krachten bundelen’.
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Rent-heads!?
Waar gaat Rent over?
Rent is een Amerikaanse rockmusical gebaseerd op de Puccini’s opera ‘La Bohème’. In
1996 – net 100 jaar na ‘La Bohème’ – ging Rent
in première op Broadway. Rent vertelt het aangrijpende verhaal van een stel jonge artiesten
die armoede, ziekte en sociale problemen trotseren. Terwijl ze elk op zoek gaan naar het geluk en hun dromen trachten te verwezenlijken,
worden ze telkens met de neus op de harde realiteit geduwd. Rent anno 2010 is trouwens een
hedendaags verhaal waarin het oorspronkelijke
19de-eeuwse Parijse decor is vervangen door
de East Village in New York en de tbc-epidemie
een aidsplaag is geworden. Bovendien is Rent
de eerste musical waarin homoseksuele, biseksuele, lesbische en transseksuele personages
voorkomen. De musical provoceert niet, maar
zet aan tot nadenken.
Sinds zijn première in 1996 is Rent immens populair. De musical werd overladen met prestigieuze prijzen en tot eind 2008 was hij onafgebroken te bewonderen op Broadway. Door
zijn subtiele benadering van controversiële
onderwerpen is Rent ook nu nog steeds actueel en populair. Jonathan Larson, de scenarist,
wilde naar eigen zeggen een musical schrijven
voor de ‘MTV-generatie’, een ‘Hair’ voor de jaren ’90. En daar is hij zonder twijfel in geslaagd:
Rent bracht jongeren opnieuw naar het theater
en dichter bij de musical. De rockmuziek en de
directe toon in de tekst spreken enorm aan. Er
ontstond in Amerika trouwens al snel een subcultuur rond Rent, met de zogenaamde ‘Rentheads’.

ment niet anders: ik wist dat ik er zelf véél tijd
in zou moeten steken en zelf het vlotte verloop
van de productie zou moeten bewaken.
Zo’n productie is ook allesbehalve
goedkoop, neem ik aan?
Koken kost natuurlijk geld. Al hebben we met
Rent wel geluk: een cast van 18 mensen en een
orkest van 6 muzikanten zijn nog best beheersbaar. Maar daarbuiten hebben we natuurlijk
professionals nodig voor het orkest, de regie, de
choreografie en de zang. Marc Boon neemt de
regie op zich, Claire Paniez van Clapaja de choreografie, en Roel Vankerckhoven en Veerle Spiloes
staan in voor de zangbegeleiding. Maar we maken ook nog een hoop andere kosten. Daarnaast
is de lijst héél lang: er zijn kosten voor de huur of
de aankoop van de zaal, de geluidsinstallatie, de
kledij, het drukwerk, de opvoerrechten,... Gelukkig
werken heel wat mensen mee op vrijwillige basis;
anders krijgt een beginnend musicalgezelschap
zoals het onze zo’n project nooit rond.

Zelfstandig met een eigen
productiehuis
Heb je daarom je eigen productiehuis uit
de grond gestampt: Bohemian Productions?
Dat klopt. Een vzw oprichten levert belangrijke
subsidies op, en dat geld is bijzonder welkom.
Het is onze bedoeling om na Rent met een
ploeg vaste medewerkers aan de slag te gaan,
en daar zullen we dus de nodige middelen voor
moeten vinden. Met een vzw zijn we dan wettelijk en juridisch in orde. Bovendien geeft het kader van die vzw ons ook de kans om nog meer
producties te organiseren in de toekomst. Voorlopig zijn we al met drie: behalve ikzelf ook Marc
Boon en Peter Hoefman, onze dramaturg.

Professionele aanpak
Wat is jouw rol in Rent? Doe je alleen
de muziek?
Neen, daar blijft het niet bij. Een musical als Rent
heeft vele facetten: het decor, de kledij, de kaartenverkoop, de public relations, het ontwerpen
van drukwerk, de repetities, de regie, de choreografie, het geluid en het licht,... Er valt dus een
hoop te regelen en medewerkers zoeken is essentieel. Aan vorige producties heb ik wel wat
contacten overgehouden; voor de regie, de
choreografie, de PR en het geluid heb ik al volk
gevonden. Maar verder is het hele project vooral
op mijn aanpak gebaseerd. Het kon op dit mo-

Verwijst Bohemian Productions
naar de bohémiens uit ‘La Bohème’,
de hoofdpersonages uit Rent?
Zonder twijfel. Bohémiens zijn kunstenaars; ze
worden uitverkoren door de kunst, ze hebben
een artistiek doel, ongeacht door welke tegenslagen ze getroffen worden. De armoede en de
twijfel inspireren hen. En die stijl van leven en
werken staat ons wel aan. We willen ermee benadrukken dat ook wij leven voor onze kunst en dat
we geen schrik hebben om eigenzinnige keuzes
te maken en om maatschappijkritische verhalen
te vertellen die mensen doen nadenken. Bohe-
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Musical, actueler dan ooit!
Hoewel de musical in Vlaanderen de laatste jaren grote drommen
liefhebbers achter zich heeft weten te scharen, blijft het een beladen
begrip. Veel mensen huiveren bij dat woord en associëren het
met sentimenteel melodrama, bombastische gedateerde muziek,
overacting, of vinden het genre intellectueel onbevredigend.
Musical heeft niet het prestige van theater. Kan jij de scepticus
overhalen om toch een kaartje te kopen voor Rent?
Het heeft natuurlijk te maken met smaak. De ene houdt van jazz, de andere van R&B of techno. Maar anderzijds moeten mensen ook leren zien
dat elk genre, ook musical, zijn eigen moeilijkheden heeft, zijn eigen uitdagingen en schoonheid. Daar hebben mensen het wel eens moeilijk mee.
Vaak kent de niet-liefhebber enkel het klassieke repertoire: musicals zoals
‘The Sound Of Music’, ‘West Side Story’ of ‘The Phantom’. Maar tegenwoordig klinken de meeste musicals juist heel fris en ‘poppy’. Ga maar eens na
welke musicals Broadway programmeert: vaak heel vernieuwende en experimentele dingen!

mian Productions wil ‘alternatieve musical’ brengen en Rent is daarvan een
uitgelezen voorbeeld.

Kwaliteit nastreven
Welke ambities hebben jullie? Waar willen jullie over, pakweg,
tien jaar staan?
Laten we voorzichtig zijn en eerst kijken of onze wensen en dromen wel
waar te maken zijn. We gaan volgend jaar nog geen ‘Phantom Of The Opera’ brengen; dat zou gekkenwerk zijn. We focussen op producties die artistiek goed haalbaar zijn; we zijn een kritische bende en we mikken op een
goed en hoog niveau! Musical vraag dit immers ook. In de keuze van onze
producties willen we alleszins opvallen.
Wij hopen de komende jaren uit te groeien tot een musicalgezelschap waarvan de mensen weten dat we staan voor kwaliteit en professionalisme. Maar
tegelijk blijft een goede, open en gezellige sfeer essentieel. Ik hoop dat we
de komende jaren langzaamaan kunnen overstappen naar musicals met een
grote bezetting op scène en in de orkestbak. Titels durf ik niet te noemen
(hoewel ze in mijn hoofd ronddwalen) maar laat het ons erop houden dat
we heel tevreden zijn als Bohemian Productions mag uitgroeien tot een bekend en gewaardeerd productiehuis in het Waasland, net zoals Belcanto dat
is voor operette.

Musical is bovendien erg gevarieerd: een lied in een musical moet een heel
verhaal vertellen en is dus sterk emotioneel geladen; om dat verhaal overtuigend te brengen heb je een geraffineerde tekst nodig, een verfijnd muziekarrangement, een aangepaste belichting van de scène, enz. Maakt dat
musical niet bewonderenswaardig? Vergeet ook niet dat musicals vaak verdomd moeilijk zijn om te zingen. Voorbeeldje: iedereen kent het vrij simpele
verhaaltje van ‘Sister Act’, de film met Whoopi Goldberg. Wel, de musicalversie vraagt een enorme inspanning van de zangers en het orkest. Daar kan
ook de musicalhater niet omheen. En wie zijn neus dan nog ophaalt voor
musical omdat het genre te toegankelijk zou zijn, kan ik ‘Spring Awakening’
aanbevelen, een stuk gebaseerd op ‘Voorjaarsontwaken’ van Wedekind. Het
is een musical met een ‘serieus’ thema, en hij is allesbehalve oppervlakkig.
Rent is een musical die veel mensen kan aanspreken: er is die boeiende
thematiek en er is de poprockmuziek. Men zegt van Rent wel eens dat het
de musical is die Broadway voorgoed veranderde en dat geloof ik ook. Zowel het verhaal, de tekst als de muziek betekenden immers een stijlbreuk
met de klassieke musical. Geef toe, rockmuziek en een verhaal over verslaving, aids en de zoektocht naar jezelf, dat is een cocktail die mensen en
vooral jongeren van vandaag moet aanspreken.
Waar en wanneer staan jullie op de planken?
Wel, onze eerste reeks voorstellingen in Kunstencentrum De Vlasbloem
in Nieuwkerken-Waas was een groot succes; eind mei hebben we vijf
keer voor een volle zaal gespeeld. Daarom hernemen we onze productie
in Cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren. Wie erbij wil zijn, kan via www.
rentdemusical.be of www.bohemianproductions.be kaarten boeken voor
zaterdag 11 september (20.00h) of zondag 12 september (15.00h of 20.00h).
Ze kosten 15 euro.
Ic Hou wenst jullie alvast veel succes.
Break a leg.
JO
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Sander D’hondt 4GL

Korfballen is een fijne sport!
Korfbal is niet onmiddellijk de meest populaire sport in een land waar koningen voetbal en wielrennen heersen.
Toch blijken er heel wat beoefenaars van deze balsport te zijn. Sander D’hondt uit 4GL is een van hen. Aangezien
onbekend niet onbemind is, begeef ik mij op het veld en onderwerp Sander aan een vragenuurtje. Een verhelderend gesprek als resultaat.
Hoe ben je in contact gekomen met korfbal?
Is het een grote passie?
Ik ben op 6-jarige leeftijd in contact gekomen
met korfbal via een klasgenoot van mijn toenmalige school. Net als ik, was hij op zoek naar
een andere sport dan voetbal. Ik heb weliswaar
een jaar gevoetbald en was helemaal niet slecht,
maar toch heb ik nooit die echte ‘click’ gevoeld.
Bij het korfbal daarentegen, was die click er van
bij het begin: KC Temse was en is een echte familieclub waar ik me van het eerste moment
thuis voelde en waar sportiviteit hoog in het
vaandel wordt gedragen. Bovendien heb ik in
de loop van de 10 jaar dat ik lid ben, een heel
toffe vriendengroep uitgebouwd.
Als je kijkt naar het aantal uren dat ik gemiddeld
per week op een korfbalterrein doorbreng, kan
je rustig stellen dat het inderdaad een grote
passie is! Je houdt het immers niet vol om een
gedrevenheid aan de dag te leggen voor een
sport waar je je niet bij betrokken voelt. Bovendien hebben we vorig jaar de eindronde van het
veld afgesloten als vice-kampioen van België en
hebben we kruisfinales in de zaal gespeeld! En
dat smaakt natuurlijk naar meer...

Geen ‘huppelsport’!
Zoals reeds gezegd, korfbal staat niet
onmiddellijk in de top drie van de
meest populaire sporten. Ondervind jij
vooroordelen?
Vermoedelijk zou deze vraag niet gesteld worden als ik zou voetballen... Ik kan bevestigen dat
er inderdaad vooroordelen over korfbal bestaan:
het zou namelijk een ‘jeannettensport’ zijn. Ik
kan je echter pertinent verzekeren dat vele nietkenners alle kleuren van de regenboog zouden
zien als ze een van onze trainingen zouden bijwonen! We werken elke training aan onze fysiek,
élke training werken we aan de verfijning van
onze techniek, élke training bevat shottraining
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en regelmatig worden nieuwe speltechnieken
uitgelegd en ingeoefend.
Korfbal is bovenal een ploegsport, waarbij inzicht, intelligentie en techniek heel belangrijke
aspecten zijn. Een bal draait immers niet vanzelf
vanaf de middenlijn de korf binnen: eerst wordt
er gewerkt, met het ganse team! Het feit dat je
niet mag tackelen, je tegenstrever niet mag onderuit halen, het feit dat je niet mag duwen of
trekken, kan – in vergelijking met sommige andere sporten – inderdaad het beeld oproepen
van een ‘huppelsport’, maar dat is het zeker niet.
Het lijkt dus allemaal een stuk ‘braver’ dan
voetbal. Betekent dit dat blessures eerder
uitzondering zijn?
Korfbal leidt toch ook tot blessures, maar blessures zijn volgens mij eigen aan elke sport die
je beoefent. Een heel frequent voorkomende,
weliswaar lichte blessure, is een vingerkwetsuur:
je krijgt een bal op één of meer vingers, wordt
ingetapet en speelt verder.
De zwaardere blessures zijn de knie- en enkelblessures, die je beide wel enkele weken, maanden of in bepaalde gevallen (bv. gescheurde
kruisbanden) een volledig competitiejaar uit de
running kunnen houden. De vele korte bewegingen, sprintjes en sprongen, in vele gevallen
gecombineerd met de groeispurt, zorgen voor
een extra belasting van knie en enkel, zodat
‘slecht neerkomen’, je voet omklikken of uitschuiven grote gevolgen kunnen hebben.
Ook het feit dat er gedurende een competitiejaar op twee verschillende ondergronden wordt
gespeeld, maakt het er niet makkelijker op. Tijdens de voor- en eindronde van het veld spelen
we meestal met gewone voetbalschoenen en
tijdens de zaalcompetitie wordt meer en meer
met aangepast korfbalschoeisel gespeeld (hoger dan gewone sportschoenen om de enkels
te beschermen).

Binnen én buiten
Hoe ziet de competitie eruit?
Er is een jaarlijks weerkerende competitie voor
de senioren, de hogere jeugdreeksen en de jongere reeksen spelen ‘wriemeldagen’, een soort
van korfbalsportdag waar verschillende ploegen aan kunnen deelnemen. De reeks waarin de
senioren spelen wordt bepaald op basis van de
prestaties tijdens het veldseizoen én het zaalseizoen. Vanaf augustus tot en met oktober spelen
we immers op het veld, vanaf november tot en
met maart spelen we in de zaal (= het hoogseizoen van korfbal) en vanaf april tot en met mei
spelen we de eindronde in het veld.
De hogere jeugdreeksen spelen begin september een nationaal plaatsingstornooi: op basis
van de eindstand hiervan worden de ploegen
ingedeeld in reeksen. De zwaarste reeks is 1ste
klasse A, waar korfbal op het hoogste niveau gespeeld wordt.
Momenteel spelen de junioren van KC Temse
(waar ik deel van uit maak) in 1ste klasse B (de
reeks net onder de A-reeks), maar het is zeker de
bedoeling om volgend jaar in 1ste klasse A uit te
komen.
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Hoeveel van je vrije tijd spendeer je aan
je sport?
Zowel tijdens de zaalcompetitie als tijdens de
veldcompetitie worden 2 trainingsblokken van
anderhalf uur voorzien. Bij speciale competitiemomenten worden ook dikwijls extra trainingen
ingelast. Een wedstrijd neemt ongeveer 1 uur en
15 minuten in beslag, maar als je de opwarming
meerekent, kom je algauw aan iets meer dan
2 uur. Thuiswedstrijden zijn dus makkelijk combineerbaar met het schoolwerk, maar sommige
verplaatsingen nemen een halve dag of zelfs
meer in beslag. Reken daar dan nog de wedstrijden bij dat we supporteren voor de senioren...
Bovendien ben ik sinds enkele maanden aan
de slag als trainer bij de pupillen (tussen 7 en
9 jaar): ook zij trainen gemiddeld 3 uur per week
en ook zij spelen competitiewedstrijden, waarbij natuurlijk verondersteld wordt dat de trainer
aanwezig is...
Maar zoals ik dus eerder al vermeldde: het is een
passie!

Spelinzicht is erg belangrijk
Het wordt wel dringend tijd om de spelregels
van deze door velen onbeminde sport uit
de doeken te doen. Shoot!

Korfbal is niet alleen fysiek gezien een ware uitdaging, maar daarnaast wordt je denk- en redeneervermogen als speler op de proef gesteld.
Snelle en gepaste reacties op het spelgebeuren
zijn een must tijdens een korfbalwedstrijd. Korfbal spelen doe je met je verstand.
Bij korfbal is het dus de bedoeling de bal in de
korf te werpen. Een korfbalveld wordt verdeeld
in twee gelijke helften. Op elke helft staat één
korfbalpaal. Elk team doelt naar de ene korf en
verhindert dat de tegenstander scoort in de
andere korf. Tijdens een korfbalwedstrijd wordt
er met één korfbal gespeeld. 2 meisjes en 2 jongens spelen tegen 2 meisjes en 2 jongens in het
ene vak, net zoals in het andere vak. Elk team
heeft een aanvallend en een verdedigend vak.
Na twee doelpunten wisselt elk vak van plaats
en wisselt iedereen van functie. Wedstrijdduur,
terreinafmetingen, balgrootte, hoogte van de
korf variëren van leeftijd tot leeftijd.
Ik vrees dat het verduidelijken van de spelregels
‘saai’ zou kunnen genoemd worden, maar ik ga
er mij toch aan wagen! Ik verduidelijk echter
enkel de belangrijkste... Als je de bal in handen
hebt, mag je niet lopen, je mag niet op de bal
trappen en een jongen mag niet op een meisje
verdedigen.

Waarschijnlijk vind je korfbal een ingewikkelde
sport, maar eens je de regels onder de knie
hebt, wordt het een supersport!

België is een korfballand
Zijn er korfballers naar wie je opkijkt?
Wie de sport een beetje volgt, weet dat België
een van de sterkste korfballanden ter wereld is,
enkel Nederland doet beter en heeft al menige
finale tegen België in zijn voordeel kunnen beslechten. Mijn idool speelt dan ook in de Nederlandse nationale ploeg, namelijk Tim Bakker.
Hij is de kapitein van de ploeg Koog-Zaandijk. Ik
heb hem al ‘live’ bezig gezien en er zijn er niet
veel die beter doen! Ook de Nederlandse topper, Leon Simmons, zeg maar een legende, weet
van aanpakken.
We wensen Sander nog heel veel doelpunten
en plezier in zijn – nu iets minder onbekende
en dus hopelijk iets meer beminde – sport.
RP
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Dé top van het Belgische damesvolleybal!

Topsportster Lise Van Hecke (6MWE)
leert de keerzijde van de medaille kennen
We schreven het reeds eerder in de Ic Hou van juni 2009: in onze school loopt een topvolleybalster rond. Lise Van
Hecke begon in 2000 op 8-jarige leeftijd in een club te volleyballen, en in april 2009 werd ze op het EK Volleybal
–19 jaar in Rotterdam Europees kampioen met de Belgische ploeg.
Lise: nr. 9

Lise werd in R’dam tevens verkozen tot MVP
(Most Valuable Player). Vier maand later behaalde ze in Thailand op het WK de vierde plaats, en
werd ze uitgeroepen tot beste scoorster.
En ook dit seizoen kondigde zich zeer beloftevol
aan. Met haar team A. Kieldrecht werd in december 2009 probleemloos de herfsttitel behaald. In
de eerste ronde van de Europese Challenge Cup
werd het Tsjechische Olomouc uitgeschakeld.
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De Europese successen stapelden zich verder
op, en in februari 2010 wachtte in de Europese
kwartfinale het Griekse Panatinaikos Athene. In
de heenronde werd ginder met 3-2 verloren, in
de terugwedstrijd volstond dus een 3-0 of 3-1
winst.

Nee toch!
Ondergetekende was aanwezig als toeschouwer in bewuste wedstrijd op 24 februari 2010

in de sporthal van Beveren. Lise was echt goed
op dreef: als opposite (“Receptie pakken is niet
echt mijn ding”, zegt ze zelf) scoorde ze aan de
lopende band. Kieldrecht leidde al vlug met 1-0,
en bij 17-14 voorsprong in de tweede set kwam
Lise aan de opslag. Jumpservice natuurlijk. Ondergetekende dacht nog: “Verdorie, ze slaat hem
buiten”. Maar tijdens deze reflectie kwam Lise
verkeerd neer, en het noodlot sloeg toe. Huilend
stortte ze op de grond, de zaal verstomde bij
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het horen van de pijnkreten van deze 17-jarige
youngster. Een ijzingwekkende stilte in het publiek volgde.
De diagnose was hard: de voorste kruisband van
de linkerknie doorgescheurd, beide meniscussen gescheurd, kraakbeen afgerukt.

Drie maanden later
Lise is echter ‘een taaie’:
“ De eerste dagen na de operaties door Dr. Hens
had ik wel pijn. Dit beterde evenwel vlug. En
hoewel de kine-oefeningen als pijnlijk werden
aangekondigd, viel en valt dit eigenlijk wel mee.
Het vraagt wel een inspanning om dagelijks kine
te volgen. Gelukkig is mijn papa mijn kinesist, dit
spaart tijd. En nu, 3 maanden later, voel ik echt
veel beterschap. Ik zou daarbij ook de school
nog eens willen danken, omdat er op school
veel moeite gedaan wordt om mijn leslokalen
aan te passen en aldus mijn verplaatsingen te
beperken. Ook voor het feit dat ik al die jaren
geregeld mocht afwezig zijn voor alle buitenlandse wedstrijden.”

Toekomstplannen: Italië?
Lise is momenteel zodanig enthousiast, dat ze
vlot vertelt over haar toekomstplannen:
“In augustus hoop ik opnieuw te beginnen trainen. Volgend jaar hoop ik met Kieldrecht weer
landskampioen te worden en sterk Europees te
presteren (nvdr: Kieldrecht werd landskampioen
en heeft de Europese finale gehaald, maar verloor in en tegen Dresden). Voor het jaar daarna
hoop ik op een ploeg in Italië, om daar te kunnen uitkomen in de sterkste Europese competitie. Dat is echt wel mijn droom. En als ik ginder
ben, zal ik nog met plezier terugdenken aan
mijn vele vriendinnen uit het College: zij hebben
me altijd door dik en dun gesteund, en dat heeft
me veel deugd gedaan.”

En de studies?
“Ik ga zeker voorstuderen. Ik denk aan communicatiewetenschappen aan de K.U. Leuven.
Dat maakt trainen makkelijker: Kieldrecht heeft
immers een samenwerkingsverband met volleybal-professor Gert Van den Broek en traint
3 maal per week in Leuven. Als ik dan over 2 jaar
in Italië zou terechtkomen, dan is er mogelijkheid tot afstandsonderwijs, waarbij elk studiejaar
over 2 kalenderjaren kan gespreid worden.”

We wensen Lise heel veel succes toe: in haar
volleybaltoekomst, in haar studies, in haar
verdere leven. Dank ook Lise voor die jaren
dat je meegespeeld hebt in de schoolploeg
van het College.
Luc Pierssens
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Dirk Thielemans en Pieter-Jan De Waele op cd

Vraag eens een fijn plaatje aan
Twee van de strafste muzikanten onder de personeelsleden hebben dit jaar met hun groep een plaat uitgebracht.
Dirk Thielemans wierp met Believo! de gelijknamige vinylplaat Believo! en Pieter-Jan De Waele van Mary&Me
beviel van een cd vol Songs for Johnny. Stel je voor!

Believo
ID
< BELIEVO! (°2004)
< Fik: zang en bas
Ben: drums – Dirk: gitaar
< Weelde, vlakbij Turnhout
Jij
Ik speel elektrische gitaar en samen met Fik schrijf ik de meeste nummers.
CD
< ‘Radical Myths’ – Zeal Records 2009 – full-cd met 9 tracks
< Believo! – uitgebracht in eigen beheer – 7 inch vinylplaatje –
gereleaset op 5 maart 2010 in concertzaal Scheldapen in A’pen
Geproducet door...
De Nederlander Patrick Delabie, omdat hij tonnen ervaring heeft en een
zeer sympathieke man is om mee samen te werken.
Overuren?
Aan Radical Myths hebben we lang gewerkt. Aan deze vinylplaat toch
ook wel enkele maanden: nummers maken, opnemen, mixen, masteren,... allemaal erg tijdrovend. Het artwork heb ik zelf getekend; het heeft
een tijdje geduurd voor alles in de juiste plooi viel.
Klinkt als...
Believo! Onze invloeden en smaken zijn zeer uiteenlopend. Fans omschrijven ons als powerpop, indie, zeg maar: iets ‘rockachtigs’.
Ideale luisteraar
Wijzelf. We maken in de eerste plaats nog altijd onze muziek voor onszelf,
maar we vinden het wel fijn om die te delen met anderen. Het is natuurlijk plezant als mensen onze plaat kopen of na een optreden komen zeggen dat ze onze muziek goed vonden.
Beste song
Ik ben fan van ‘Handholders’, maar de single ‘Things ain’t so’ is waarschijnlijk
ons bekendste nummer. Die heeft ondertussen vijf weken lang gekampeerd
op Studio Brussel in het programma ‘Select’, tussen 21 uur en middernacht.
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Zwoeger
’Why not’ is het nummer waar we het hards aan hebben gezwoegd,
vooral omdat het best lastig was om een fragment van Beethovens Symfonie nr 3 in de muziek te verwerken. We hebben die plaat achterstevoren afgespeeld in de studio en dan opgenomen.
Live?
Absoluut! We zijn een echte liveband en proberen zoveel mogelijk energie in onze shows te stoppen. Of we nu in een café, club of op een festival spelen: we smijten ons altijd voor de volle 100 procent.
Podia
All in Fest, Ravels, 3 juli – Kinky Star (Gentse feesten), 22 juli – Rock
Wauberg, Peer 24 juli – Rock Olmen, Olmen 30 juli – Nokrock, Vosselaar,
28 augustus
www.myspace.com/believotheband

in de kijker

‘... een sprookje voor volwassenen...’
J. Vergauwen, GVA

Mary & Me
ID
< Mary&Me
< Elke Andreas: zang
Pieter-Jan De Waele: gitaar etc.
< Gent
Jij
Ik ben de rechterhelft van Mary&Me: ik speel
gitaar, zing en zorg voor co-arrangementen
en wat er zoal nodig is om een nummer uit te
werken: percussie, bas, piano, synth,...
CD
< ‘Songs for Johnny’ – full-cd gereleaset op
3 februari 2010 in de Balzaal van de Vooruit
in Gent
Johnny is voor ons de metafoor van de outcast
die altijd ergens bij wil horen, maar uiteindelijk
heel alleen blijft, genegeerd wordt, omdat hij
een beetje afwijkt van de ‘normen’.
Geproducet door...
Onszelf. We hebben met een aantal producers
samen gezeten, maar telkens liepen de meningen uiteen. Toen hebben we gezegd: ‘We
doen het gewoon zelf’.
Overuren?
Onze plaat volledig zelf producen wilde zeggen: er onze tanden in zetten en ferm doorbijten. We zijn blij dat we het lef hebben gehad
om het allemaal zelf te doen. Nu klinkt onze
plaat zoals we het zelf wilden. Niet te bombastisch, niet te alternatief, niet te ruig, maar gewoon Mary&Me.
Klinkt als
Het is altijd moeilijk om je eigen muziek te omschrijven, vandaar enkele citaten uit de pers:

‘... Er zijn buitenlandse voorbeelden te geven van
bands die iets gelijkaardigs deden of doen, van
Triffids tot Snow Patrol, maar proberen een idee
te geven van de brede actieradius zou neerkomen op serieuze namedropping en tegelijk de
bekentenis inhouden dat geen enkele vergelijking opgaat. Wat betekent dat de groep ofwel
niets voorstelt ofwel een eigen smoel heeft. Gelukkig is het laatste hier waar.’
A. Legat, Theater Aan Zee
‘Kunt u zich iets voorstellen bij een mix van het
meest melodieuze van the Velvet Underground,
de cabaretpop van the Dresden Dolls, de dubbele bodems bij Regina Spector, Nouvelle Vague
en de girlgroups van weleer (maar dan zonder
de frullen)? Dan komt u aardig in de buurt.’
C. Poel, Humo
‘... maar een plaat die herinnert aan de soundtracks van Tim Burton (Hurt you) én aan the
XX (Gun) komt men niet elke dag tegen.’
V. Byloo, Knack Focus
Ideale luisteraar
Geen idee; we hebben een heel verrassend en
breed publiek, zowel jong als oud als mensen
met uiteenlopende muzikale smaken. De reacties zijn wel extreem: ofwel zijn mensen zeer lovend, ofwel vinden ze er geen bal aan.
Gaat over
De pijn van het zijn? Elk nummer gaat over z’n
eigen wereldje, heeft z’n eigen verhaal. ‘You’
gaat bijvoorbeeld over jaloezie, maar ook over
de liefde, over te weinig zelfvertrouwen hebben
en over afhankelijk zijn. ‘Freaky girl’ gaat over je
moed bijeenrapen, ‘Rats&Dogs’ over de lange
en moeilijke tocht van vluchtelingen, etc.
Beste song
Ik vind ‘A song for you’ ons beste nummer, Elke
‘Hurt you’ en ‘We laugh’. Zo heeft iedereen wel
zijn favoriet.

Sterkste quote
Uit ‘ We Laugh’:`
I win /You fail / We find / You lost / I catch /
You miss / You bless / I curse /
I gain / you lose / You’re wrong / I’m right / I
crash / you mend / I break / you bend
Wordt later in het nummer:
You win / I fail / You find / We lost / You catch /
I miss /I bless / You curse /
You gain / I lose /I’m wrong / you’re right / you
crash / I mend / You break / I bend
Daarmee worden de rollen omgedraaid; dit
nummer is een anti-oorlogslied.
Met deze tekst wil Elke duidelijk maken dat
je nooit altijd wint. Dat elke winnaar ook een
verliezer impliceert. En dat iedereen vroeg
of laat wel eens in het ‘verliezende kamp’ terechtkomt.
Het refrein gaat dan als volgt:
We all laugh and We all weep
Live?
Ook hier weer een citaat:
‘Mary&Me kwam en pakte ons in. Sterk, en verrassend songmateriaal. Ritmes en melodielijnen met hoog originaliteitsgehalte, gebracht
in sterk samenspel van een groep die een
groep is. Hier geen frontvrouw met begeleiding, maar een aantal persoonlijkheden die
samen naar het surplus zoeken. Sfeervol, bezwerend, beklijvend, donker. Ook licht, speels,
sprookjesachtig zelfs, maar dan met een hoek
af. En vooraan een straffe zangeres, die met
haar frêle verschijning en haar warme stem
moeiteloos een zaal weet in te pakken. ‘
juryverslag Theater Aan Zee
Podia
De zomer zal nogal rustig zijn. Ik denk dat we
vooral een wintergroep zijn.
Wel leuk zijn de Paulusfeesten in Oostende op
16 augustus.
www.myspace.com/maryandmemusic

Zwoeger
Elk nummer: een nummer maken is altijd heel
veel werk.

JO
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Kaboel airport

Ik heb een wat vreemde vraag voor u in verband met mijn grootvader, Jozef Stuer,
die een zestigtal jaar eerder dat ikzelf op de Collegebanken zat.
Geboren in 1910 in Meerdonk moet hij gedurende de jaren ’20 op het College gezeten
hebben om daarna aan de Universiteit in Gent te kunnen beginnen.
Ik probeer stukken van zijn levensverhaal weer samen te stellen, met als voornaamste
reden dat hij na zijn schooltijd in onder andere de Vlaamse beweging is terecht
gekomen.
Mijn familie is niet echt op de hoogte van zijn verhaal. Ik heb me intussen, met stukken en brokken informatie, wel een vrij degelijk beeld van zijn geschiedenis kunnen
vormen en probeer daar iets van op papier te krijgen.
Uit een mail van oud-leerling Vincent Stuer ECb’94
Niets bijzonders aan de vraag – we speelden ze door aan onze archivaris – ware het niet dat na de naam van
Vincent het volgende stond: speechwriter van Europees Handelscommissaris Karel De Gucht.
Dat intrigeerde de redactie...

Oud-leerling Vincent Stuer ECb ’94, speechwriter van Karel De Gucht

Hij leest Karels geest!
Wat heb je na je Collegetijd gestudeerd?
Hoewel ik pas veel later politiek actief geworden
ben, was het altijd al duidelijk dat ik politieke
wetenschappen zou gaan studeren in Gent. Al
wat politiek is, in de brede zin van het woord,
interesseerde me gewoon. Geschiedenislessen
waren zowat de enige waar ik graag naartoe
ging en als Elsschots gedicht over Borms of literatuur van Solzjenitsyn aan bod kwam, durfde ik
al eens opletten.
Die brede benadering van Pol & Soc – van sociologie en psychologie tot geschiedenis, recht
en politieke theorie – was toen al mijn ding en
ik ben altijd een generalist gebleven. Voor een
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woordvoerder en speechwriter is dat een voordeel, bijna een evidentie, terwijl het in andere
politieke jobs ongetwijfeld een nadeel is.

Langzame groei naar
zelfstandigheid
Beantwoordde de studie aan je
verwachtingen? Waarom wel, niet?
Ja en nee. De lat lag niet erg hoog, vond ik, hoewel ik verre van een modelstudent was, en soms
miste de richting wat diepgang of originaliteit.
De leerstof leek ongeveer even oud als de proffen. Al heb ik de indruk dat er intussen, met een
nieuwe generatie professoren als Carl Devos en
Hendrik Vos, heel veel veranderd is.

Pas toen ik in Leeds, in het noorden van Engeland, ging studeren in mijn derde jaar unief
leerde ik echt zelf initiatief nemen, zelf literatuur
gaan opzoeken, analyses uitwerken en dingen
doordenken. Daar ben ik pas echt kritisch en
leergierig, en veel zelfstandiger geworden. Ik
ben sindsdien letterlijk verslaafd aan boeken,
maar ik had niet de indruk dat je dat in ons eigen onderwijssysteem veel opleverde.
Wat me ook opviel: ik had nooit in het openbaar
leren spreken. Een voordracht geven of discussiëren was in Engeland dagelijkse kost, terwijl ik
dat in Gent of op het College niet of nauwelijks
had moeten doen. Ik mag dan al speechwriter

oud-leerling
geworden zijn, een groot spreker zat er niet in
mij. En nog steeds niet, eigenlijk.

Freeze, en de combinatie van politiek en schrijven was toen al de rode draad.

tiviteit en inhoud in kwijt, de dagdagelijkse pers
is me wat te vluchtig.

Was de voorbereiding in het College op
hoger onderwijs/ op ‘het ‘leven’ oké?
Opvallend goed – minstens wat dat onderwijs betreft. Leven moet je zelf leren, buiten de
schooluren, al leende de Collegestraat zich daar
ook vrij goed toe.

Uiteindelijk, na een jaar of vier, ben ik woordvoerder van de partij geworden en toen Karel
Minister van Buitenlandse Zaken werd, ben ik
hem gevolgd. Eerst vooral als persverantwoordelijke, maar na verloop van tijd steeds meer als
schrijver van speeches en opiniestukken.

Ik ben misschien wat toevallig in de economische richting terechtgekomen – via de ‘waterval’, na begonnen te zijn in de Latijnse – maar
het was een verbazend goeie voorbereiding op
mijn latere studies. Met economie, recht en geschiedenis – toch zware vakken in de politieke
wetenschappen – heb ik nooit echt last gehad,
en dat was voor een groot deel te danken aan
de voorbereiding in het middelbaar.

En dus ook toen hij Europees Commissaris geworden is, bijna een jaar geleden. Ik ben intussen de enige medewerker die alle drie de fases
van zijn politiek leven meegemaakt heeft.

Het blijft een speciaal gevoel als een toespraak
echt wérkt in een zaal of een mooi opiniestuk
stof doet opwaaien. Zeker voor iemand als
Karel De Gucht, die gevraagd wordt over letterlijk alles te spreken en te schrijven en die ook
intellectueel hors catégorie is, is dat onvoorstelbaar fijn werken. De ene dag schrijf je een
opiniestuk over diplomatie in Afrika, de andere
een eerbetoon aan Luc Tuymans, een toespraak
over de geschiedenis van het liberalisme of academische beschouwingen over het Europese
handelsbeleid.

Leraars maken het verschil
Wat blijft je vooral bij van je Collegetijd?
Leraars maken het verschil. Dat is een cliché,
maar het klopt in mijn geval volledig. (Al moet
ik daar, sinds ik zelf schoolgaande kinderen heb,
zeker ook schooldirecteurs aan toevoegen.)
O.a. de lessen Nederlands en geschiedenis zijn
me altijd bijgebleven – zoveel parate kennis,
anekdotes en belezenheid deed mij zin krijgen
in meer. Of een figuur als godsdienstleraar Geert
Maes, daar had je respect voor. En door alle ‘puberigheid’ heen wisten ze jou naar waarde te
schatten. Het is me pas later duidelijk geworden
hoe uitzonderlijk dat is.
Je professioneel parcours. Hoe ben je
gekomen tot de job die je nu hebt?
Ik kende vrijwel niemand in de politiek – politieke jongerenverenigingen waren niet zo mijn
ding en ik ben ook van huis uit verre van een
stamboomliberaal – maar deed toch examen
voor de VLD-studiedienst. Karel De Gucht had
ik wel eens ontmoet. Hij kwam als parlementslid
uit ons arrondissement af en toe in Sint-GillisWaas, waar ik toen nog woonde en liberalen
verder vrij dun gezaaid zijn.
Toen hij in ‘99 voorzitter werd, vond hij mijn CV
terug in de werfreserve van de VLD en zo kon ik
eindredacteur van het ledenblad worden. Ik had
wat geschreven voor een snowboardmagazine,

Schrijven wat hij denkt
Hoe moeten we ons dat voorstellen
‘speechwriter’? Hoe worden de speeches
voorbereid? Waar blijf je met je eigen
mening in het geheel? Is de job steeds
dankbaar? Is je invloed soms niet erg groot?
Anekdotes over je werk, werksituatie...
(over the European Commissioner KDG)
Jon Favreau, de zeer jonge speechwriter van
Obama, omschrijft zichzelf als the president’s
mind reader – daar heeft het iets van. Iemand
van dat niveau heeft nu eenmaal niet de tijd
alles van naadje tot draadje zelf uit te werken
en heeft dus mensen nodig die weten hoe hij
denkt, hoe hij situaties analyseert en zijn beleid
uitstippelt. En hoe hij spreekt, want een goeie
toespraak voor Karel De Gucht is daarom nog
niet goed voor pakweg een Guy Verhofstadt of
Cathy Ashton.
Ik werk intussen bijna 11 jaar met hem samen,
zit er meestal bij als hij interviews geeft, heb een
flink stuk van zijn belangrijkste buitenlandse reizen meegedaan (gelukkig niet allemaal), ik lees
de achtergrondnota’s die hij voorgeschoteld
krijgt en zie en hoor hem dagelijks... dan voel
je iemand perfect aan. En aan een goede toespraak of een goed opiniestuk merk je dat ook.
Het is geen toeval dat zijn kabinetschef ook een
ouwe getrouwe is, die eerder al op zijn kabinet
werkte als adjunct-kabinetschef voor Europees
beleid, want die moet natuurlijk evenzeer ingeplugd zijn in zijn commissaris’ hoofd.
Ik ben altijd liever schrijver geweest dan woordvoerder. En beter, geloof ik. Je kan er meer crea-

Voor iemand die niet zonder moeite zijn middelbaar doorgesukkeld is, is dat nogal een uitdaging, ja (lacht).

Waarom Europa belangrijk is
Overtuig ons – onze leerlingen en lezers –
Vincent, met enkele stevige argumenten
waarom Europa zó belangrijk is. Wat zijn de
speerpunten van het beleid van jouw ‘baas’?
De specifieke kenmerken van zijn aanpak?
Ken je die uitspraak: “No matter how great your
triumphs or how tragic your defeats – approximately one billion Chinese couldn’t care less”?
Wij beseffen, denk ik, nog steeds niet hoe onbetekenend, of beter: hoe relatief we geworden
zijn. Niet dat onze rijkdom of ons maatschappijmodel of zelfs onze internationale politieke rol
achterhaald zijn of op korte termijn zullen worden. Maar we nemen ze zo vanzelfsprekend – en
dat zijn ze alsmaar minder.
Als wij onze welvaart willen behouden, zullen
we daaraan moeten wérken. En dat betekent
grotendeels in Europees verband daaraan werken, ja. Het is voor een groot deel dankzij het
wegvallen van de grenzen binnen Europa dat
we economisch staan waar we nu staan. En we
zullen alleen verder groeien als we dat economisch blok van 550 miljoen mensen verder aan
mekaar smeden.
En als we mee willen spreken over Russisch gas,
Chinese uitvoer of mensenrechten in Afrika,
dan zullen we ook dat sàmen moeten doen, als
Europa.
<<<
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Handel is op dat vlak een beetje een buitenbeentje: het is een ‘exclusieve bevoegdheid’,
waar Europa dus namens de lidstaten onderhandelt en dus zonder meer met één stem spreekt.
Niet zoals bij buitenlands beleid of ontwikkelingssamenwerking, waar je naast een EU-vertegenwoordiger nog 27 nationale ministers hebt.

’Globalisering ontkennen
is dodelijk!’
Net daarom is het belangrijk dat we internationaal tonen dat we vooruit kunnen, dat we
deals kunnen sluiten en tot akkoorden kunnen
komen over het vrijmaken van de handel tussen Europa en bijvoorbeeld Korea of CentraalAmerika.
Ook al zijn onze structuren ingewikkelder dan
de Amerikaanse en democratischer, en dus
moeilijker, dan pakweg de Chinese – toch kan
Europa internationaal het voortouw nemen. En
dat doen we, minstens op het vlak van de handel.
Maar eenvoudig zal dat de komende jaren niet
worden. De schrik voor de opkomende economieën zit erin en door de economische crisis is
het imago van de vrije markt en vrijhandel er
niet op verbeterd. Dan gaan mensen zich gemakkelijk afvragen of we onze auto’s niet beter
zelf kunnen maken, of we met ons belastingsgeld dit of dat bedrijf niet overeind moeten
houden en of we wel handel moeten drijven
met landen waar de lonen naar onze normen
belachelijk laag liggen.
In onze moderne economie, waarin zelfs de eenvoudigste producten samengesteld zijn uit stukken van over de hele wereld en iets als een iPod
wel tientallen landen ‘in zich heeft’, zou dat een
onvergeeflijke fout zijn. Globalisering is verre van
perfect, maar ze ontkennen is dodelijk.
Dus moet je van handel een politieke zaak maken, mensen ervan overtuigen dat we met protectionisme zowel onze levensstandaard als de
ontwikkeling van arme landen ondergraven. Dat
we nog wél meekunnen als we onze economie
aanpassen.
Karel De Gucht zit daar dus zeker niet om zich
te beperken tot technische onderhandelingen.
Niet dat iemand dat van hem verwachtte.
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Het verleden achter ons laten...
Hoe kijk jij vanuit de Europese ‘toren’ uit
over het lappendeken van nationaliteiten
(én de nationale politieke versnippering)
dat Europa is?
Mijn vrouw zit met twee voeten in de Mechelse
politiek – zij is schepen van financiën – en ik heb
echt nog wel een leven naast de Europese Commissie, hoor, dus zo hoog is mijn toren niet.
Maar hoe je ’t nu draait of keert, werken in een
dergelijke omgeving, in een kabinet waar hoogstens 3 van de 8 medewerkers van dezelfde
nationaliteit als de commissaris zelf mogen zijn
en je dus 12 uur per dag tussen de Portugezen,
Britten en Finnen zit, dat relativeert toch een en
ander.
Je hoeft voor mij niet van mening te veranderen
– ik zie ook voordelen bij een staatshervorming
en vind BHV ook een aberratie – maar af en toe
van thema veranderen is soms wel gerechtvaardigd. En ondanks de grootste economische crisis ooit is de Belgische politiek niet van thema
veranderd – alleen de argumenten zijn een
beetje opgeschoven, om te proberen hetzelfde
punt te bewijzen.
Maar waarom sukkelen andere landen – ondanks de totaal andere staatsstructuur – dan
met perfect gelijkaardige problemen, budgettair en economisch? En waarom is bijvoorbeeld
de Nederlandse of de Oostenrijkse politiek dan
zo griezelig gelijklopend?
Karel heeft enkele jaren geleden een boek gepubliceerd dat inzoomde op de populistische
verlamming van onze democratieën, en die analyse gaat nog steeds op.
Want komt het nu niet vooral aan op politieke
slagkracht, en de politieke moed om moeilijke
beslissingen te durven nemen? Maar het eerste
gaat er niet op vooruit als je het land jarenlang
lam legt om een technische wijziging aan een
kiesomschrijving door te voeren (die, mag het
nog gezegd, de verfransing op geen enkele manier zou tegengaan), en het tweede lijkt onnodig zolang we alle problemen op onze ellendige
structuren kunnen steken – en op de Franstaligen uiteraard.

Wij verwachten van iedereen, van Noord-Ieren
tot Rwandezen, dat ze het verleden grootmoedig achter zich laten. Maar we laten ons zelf, als
een van de rijkste regio’s ter wereld, het hoofd
zot maken omdat er in de rand rond Brussel wat
mensen wonen die geen zin hebben om Nederlands te leren. Van veel Vlaams zelfbewustzijn
spreekt dat niet, als je het mij vraagt.
Maar goed, het was niet de bedoeling dat het
een politiek interview werd, neem ik aan.

Het College:
een hardnekkige erfenis
Je woont nu in Mechelen: heb je contact
met Sint-Niklaas, met vrienden uit je
humanioratijd?
Toch wel. Ik ben vorige week getrouwd, en bij
mijn vrijgezellenavond viel het me op dat ongeveer de helft van die kliek al 20 jaar meegaat,
sinds mijn Waaslandjaren. Al zijn er natuurlijk
evenveel die je uit het oog verliest.
En ik slaag er evenmin in het College te ontlopen, hoe ver ik het ook ga zoeken. Ik heb ooit
met VRT-journalist Tim Pauwels een school in
Lubumbashi bezocht, in het Zuiden van Congo,
toen bleek dat we ooit nog samen op school
hadden gezeten (met enkele jaren tussen, welteverstaan). Muzikant Alex Callier liep ik in Wenen
tegen het lijf, op een ceremonie van de OVSE. En
in Indië leerde ik Jonathan Holslag kennen, de
jonge prof aan de VUB, zonder twijfel een van
de knapste koppen die we hebben en ooit, zo
bleek dus, begonnen in het College.
Het blijft een hardnekkige erfenis, die schooltijd.
Vincent Stuer (34) is speechwriter van
Europees Handelscommissaris Karel De
Gucht. Hij is getrouwd met Kristl Strubbe en
ze wonen in Mechelen met hun 4 kinderen.
Samenstelling: DVR

oud-leerling
Oud-leerling prof. Johan
Bauwelinck (WEWI ‘95)

Durf denken!

Johan Bauwelinck – zoon van oudSJKS-leraar (en oud adjunct-directeur
van de VTS) Luc Bauwelinck –
studeerde voor burgerlijk ingenieur
aan de universiteit van Gent.
Johan doctoreerde en is ondertussen
prof aan de Gentse unief!
Ic Hou polste naar zijn motivatie
en huidige taak en uiteraard naar
Collegeherinneringen
Wat heb je na je Collegetijd gestudeerd?
Waarom die studiekeuze? Had je die keuze
al een tijdje in je hoofd?
Na mijn Collegetijd ben ik naar Gent gegaan
om de richting burgerlijk ingenieur te volgen.
Een bewuste keuze waar ik in de loop van mijn
laatste jaar humaniora toch snel van overtuigd
was. Het alternatief was informatica omdat ik
ook gefascineerd was door computers, maar
gelukkig heb ik de juiste keuze gemaakt. Een
opleiding master in de ingenieurswetenschappen is zonder twijfel de beste voorbereiding op
een boeiende veelzijdige carrière in het bedrijfsleven of een onderzoeksinstelling. Er wordt nu
veel gesproken over de kenniseconomie en het
belang van innovatie. Ingenieurs spelen daarin
een cruciale rol voor de toekomst van onze
hoogtechnologische maatschappij: nieuwe producten ontwikkelen, nieuwe technologieën onderzoeken, productieprocessen optimaliseren,
milieuvriendelijke of energiezuinige oplossingen bedenken, nieuwe materialen aanwenden,
enz. Werkzekerheid en een goed loon speelden
natuurlijk ook wel mee in mijn beslissing.

Internationalisering van
projectmatig onderwijs
Beantwoordde de studie aan je
verwachtingen? Waarom wel, niet?
De studie beantwoorde wel aan mijn verwachtingen. Een zware studie met een stevige wetenschappelijke basis en gaandeweg meer
praktijkgerichte echte ingenieursvakken zoals
in mijn geval elektronica. Ondertussen is de
opleiding wel geëvolueerd naar een bachelormaster structuur. Een aantal opmerkelijke (po-

sitieve) evoluties die de jongste jaren gebeurd
zijn, zijn bijvoorbeeld de internationalisering en
het projectmatig onderwijs. In het kader van de
internationalisering zijn er in de eerste plaats de
Erasmusuitwisselingen en de mogelijkheid om
een stage uit te voeren in bijv. Japan, Australië of
Brazilië via IAESTE. Daarnaast worden een aantal
vakken in het Engels gedoceerd zodat de studenten ervaring opdoen met Engelstalige handboeken en vakliteratuur. In de praktijk werkt een
ingenieur immers in een heel internationale
context, waarbij vrijwel elke onderhandeling of
documentatie in het Engels is. Bij het projectmatig onderwijs wordt de studenten gevraagd
om een uitdagende opdracht zelfstandig uit te
werken, en de opgedane kennis toe te passen
in de praktijk. Dit is een heel efficiënte manier
om te leren ontwerpen en het wordt ook sterk
geapprecieerd door de studenten. Niet alleen
kennis speelt dus een rol, maar ook inzicht, kunnen toepassen, probleemoplossend denken en
sociale vaardigheden zijn belangrijk.

Degelijke voorbereiding
op de Collegebanken
Was de voorbereiding in het College op
hoger onderwijs/ op ‘het ‘leven’ oké?
De voorbereiding in het College was prima.
Zeer goed niveau als voorbereiding op het
hoger onderwijs. Het toelatingsexamen (dat
ondertussen afgeschaft is) was geen enkel probleem en ik haalde aan de universiteit ongeveer
evenveel punten als op het College, wat er toch
op wijst dat een goed resultaat op het College
een maatstaf is voor wat je verder aankan. Het
College heeft mij zeker ook als mens onbewust

gevormd. Aangezien ik zelf 12 jaar op het College gezeten heb, kan ik natuurlijk niet zelf vergelijken met andere scholen, maar ik ben ervan
overtuigd dat het College prima scoort in vergelijking met de meeste andere scholen.
Wat blijft je vooral bij van je Collegetijd?
(sterke punten, punten waar we ‘aan kunnen
werken’ …)
Ik heb toch vooral veel goede herinneringen.
De sfeer tussen de leerlingen was goed, ik had
geen problemen met de leerstof en we hadden
wel toffe leerkrachten. Mijn leukste herinnering is waarschijnlijk wel de 100-dagen viering.
‘Werkpunten’ kan ik niet direct opsommen. Het
is nu al 15 jaar geleden dat ik het College verlaten heb, ik vermoed dat de leerlingenraad de
knelpunten wel goed in kaart zal brengen.

Professor!
Je professioneel parcours. Hoe ben je
gekomen tot de job die je nu hebt?
Mijn professioneel parcours is heel rechtlijnig
geweest. Na mijn studies heb ik ervoor gekozen
om te doctoreren. Bij een doctoraat verleg je de
grenzen van de techniek en het behalen van de
hoogste academische graad leek mij ook wel
een mooie uitdaging. Na mijn doctoraat kreeg
ik de kans om aan de Universiteit Gent te blijven
werken, en de projecten en de werksfeer boeiden me wel sterk. Geavanceerd onderzoek in
samenwerking met internationaal toonaangevende bedrijven en creatief naar nieuwe oplossingen zoeken voor uitdagende problemen is
helemaal niet saai. In mijn postdoctoraal werk
ben ik dan verder gegroeid met toenemende
<<<
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oud-leerling
verantwoordelijkheid over projecten en onderzoekers totdat ik vorig jaar de kans kreeg te solliciteren naar een positie als professor. Een heel
mooie kans waar ik geen twee keer over moest
nadenken en ik mag van geluk spreken dat het
allemaal zo snel is kunnen gegaan.

Lesgeven én onderzoek doen
Hoe moeten we ons dat voorstellen
‘professor’: kan jij onze (jonge) lezers
overtuigen dat dit niet meer het beeld is van
de geleerde in z’n ivoren toren?
De ivoren toren behoort tot het verleden, denk
ik (ofwel ziet die er vanbinnen anders uit). De hedendaagse professoren staan alleszins dichter bij
de studenten, ook door de nieuwe onderwijsvormen en de betrokkenheid van de studenten bij
de organisatie van het onderwijs. Een job als professor is wel heel verscheiden, en nooit gedaan.
Professoren zijn in de eerste plaats gekend voor
de vakken die ze doceren, maar daarnaast hebben de meeste professoren een erg grote onderzoeksopdracht. Professoren moeten ook regelmatig naar het buitenland, bijvoorbeeld om les te
geven, of aan conferenties deel te nemen, maar
ook om onderzoek te verrichten samen met andere instituten in het kader van Europese projecten. Financiële middelen, projecten en goede
onderzoekers aantrekken is daarbij van essentieel
belang. Jaarlijks studeren er echter veel te weinig
ingenieurs af, waardoor wij ook regelmatig ingenieurs uit het buitenland rekruteren.
Welke boodschap wil jij onze lezers meegeven?
Durf denken...

Collegemeisjes
Een Collegeanekdote als uitsmijter …
Jaarlijks werd er een prijs uitgereikt door de Rotary voor de meeste verdienstelijke leerling van
het laatste jaar. Nu had ik die prijs gekregen, en
daarmee werd ik ook de eerst daaropvolgende
jaren uitgenodigd op een receptie van de Rotary, waar ook de directies van de verschillende
scholen aanwezig waren. Zo had ik nog af en
toe contact met de toenmalige priester-superior. Kort na mijn vertrek werd ook het College
gemengd en ik dacht nu niet dat de toenmalige
superior daar een groot voorvechter van was,
maar hij vertrouwde me toe: “De meisjes zijn
van topkwaliteit”.
Zie ook: http://www.firw.ugent.be/toekomst
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poëzie
Derdejaars kruipen in hun pen

Op de rug van mijn draak
Onder impuls van hun lerares Nederlands Hilde Van den Berghe stuurden een aantal derdejaars hun gedichten naar poëziewedstrijden:
de Anton van Wilderode poëziewedstrijd en De poëzieprijs Culturele
Centrale Boontje. Bij de Indigo-voorstelling ‘Open ogen, Ogen open’
werd het gedicht van Ester Van Ackere gebruikt.

De kus(t)
Land kan
niet
zonder zee
Korrels zand
wiegen zachtjes
met het water mee
Plots breekt
de spiegel
en raast de wind
Storm wordt koning
door de zee bemind
De langtong
kust zachtjes
om de gemoederen
te bedaren
Stromende golven strelen
weer het strand
De baren
hebben zich stilaan
vermand

Sprookjes
Telkens voor het slapen gaan.
Denk ik aan een wereld van prinsen en prinsessen, trollen en dwergen.
Ik neem dan mijn sprookjesboek en lees heel
even tot mijn ogen beven.
Ze worden dan zwaar en mijn dromen helder en
klaar.
Ik woon in kastelen, draag prachtige gewaden
en fonkelende juwelen.
Ik vlieg op de rug van mijn draak,
over donkere bossen vol geurige mossen,
bewoond door heksen en vossen.
Ik scheur langs zeeën en rivieren en ontmoet er
sprekende dieren.
De zee is woest en wild en heeft al vele piratenschepen geveld.
Hun vlaggen wapperen en hun doodshoofden
klapperen.
Ze storten in zee en de stroom neemt ze mee.

De kust is veilig
Kaat Somers – 3Lb

Ik hou van mijn dromen vol spanning en avontuur;
Plots gaat mijn wekker en dat maakt me zuur,
Maar vanavond ga ik slapen op hetzelfde uur.
Dan vertrek ik op de rug van mijn draak,
op zoek naar meer avontuur.
Lana Meeus – 3HW

poëzie
Jij: mijn hoop, dat kleine wonder,
door jou wordt alles meer bijzonder
je kleurt mijn sombere hemel weer roos
door me te troosten, zó vertederend broos
mijn wereld schildert zich afschuwelijk grauw
zonder die schitterende lach van jou
nu voelt mijn lichaam heerlijk aan
met jou aan mijn zijde staan
kortom je doet me herleven
gedachten aan jou laten me helemaal zweven
jij toont me wie ik echt ben
ik voel dat jij me beter begrijpt, dan ik mezelf
ken
als jij met hoop en vreugde mijn donkere hemel
doorklieft,
ben ik dan...
VERLIEFD?

het leven werd geschonken
jij schonk verder
er bloeide een mooie vlinder in jou
je maakte veel mee
o zo kleurvol
zo was je leven
vol bruisende liefde en vriendschap
maar toen
hoorden we de dokters zeggen:
je hebt nog heel even
je bleef vechten
dat waren we van je gewoon
maar die mooie vlinder legde zich erbij neer
en viel in slaap

het leven heeft zin
loze doelen
maak er iets van
zeggen ze dan
maar hoe
veel zal ik daar voor moeten doen
wat maakt het uit
ik wil echt mijn leven niet verdoen
voor je het weet is het gedaan
met je bestaan
dus maak er iets van
nu het nog kan

Eindelijk vakantie!
Stop examens!
Stop stress!
Eindelijk rust!
Wat moet ik doen?
Zoveel vrije tijd.
Ik loop de eerste dagen nog wat onwennig
rond.
Daarna ontspannen!
Sneeuw- en ijspret!
Warme chocolademelk!
Pakjes onder de kerstboom!
Heerlijke tijd!
Het nieuwe jaar is in zicht,
En morgen zie ik mijn vrienden terug.
Eindelijk school!

ik blijf van je houden
dat was wat je zei

Caroline Delrue – 3HW

als afscheid
Kirsten De Vetter – 3HW

Haïti

De Pen

totale chaos
blijft over
in een land
vol armoede

Eline De Puydt – 3GL

Leven

Kerstvakantie

edele vriend der mensenhand
dan weer gegrepen door vlezige klauwen
dan weer geliefkoosd, voor even
door fluwelen draden vastgehouden
liggend tussen anderen, vergeten
getild uit het donker, een veilig schuil
naar boven, de lucht in
het licht tegemoet, weg van die muil
krassend op het ruwe hout
gestreeld door zijdezacht papier
kloventrekkend, stokmannetjes tekenend
zwevend van hier naar daar, van daar naar hier

Pieterjan Marin – 3HW
blauw bloed, stromend uit zijn aderen
zijn leven gevend, niet licht
de kracht uit hem wegvloeiend
alles, voor dit prijzende gedicht

lijken liggen
verspreid op straat
mensen huilen
sommigen zijn in shock
hun hoop op een beter leven
verandert in onmenselijk veel verdriet
zoals de gebouwen plots verdwijen
in een zee van puin
nergens voedsel
geweld ontstaat
totale chaos
is al wat deze ramp achterlaat
geen hoop meer
voor dit ingestorte land
tenzij de wereld help

Bert Van Raemdonck – 3GL
Ester van Ackere – 3GL
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pensioen

Chris Boel met pensioen!
Neem allemaal een Boeltje om een aantal belangrijke wetenswaardig
heden over Chris Boel te noteren. We sprokkelden een en ander samen
over de afscheidnemende in de 2GL.
Voor zij die nooit les van hem hebben gekregen: een Boeltje is een klein
blaadje papier, een A5’je, dat diende als overhoringsblaadje. Hoeveel bomen, zelfs bossen, er doorheen de jaren verslonden zijn door de Boeltjes,
zal wel niemand kunnen zeggen. Feit is dat de term ook in andere lessen
gebruikt werd. Hopelijk heeft hij de naam gedeponeerd.
In dezelfde reeks van sterke merken vinden we ook het Boelboek terug,
een zelfgemaakt grammaticaboekje dat ook bij zijn collega’s erg populair
werd.

kon je het ’s morgens altijd iets rustiger aan doen. Chris stond er dan immers al een tijdje ongeduldig te wachten en had dan maar al de leslokalen
opengedaan. Je zag hem denken “Waar blijven die leerlingen? Zoveel te
doen en zo weinig tijd!”. Hij stond er ook op dat niemand de les verliet zonder zijn toestemming. Dat moest zelfs meneer Verougstraete, oud-leerling
en later collega, aan den lijve ondervinden. Hij durfde het in een ver verleden aan om bij het belsignaal recht te staan en aanstalten te maken om
het klaslokaal te verlaten. “Niet de leerling beslist over het einde van de les,
wel de leerkracht!”, zo kreeg hij te horen.

Is gij zo spreke thuis?
Chris had zo zijn aparte gewoonten om iemand duidelijk te maken dat zijn
Latijnse vertaling op niks trok. “Is gij zo spreke thuis?” hebben vele leerlingen te horen gekregen. Je zorgde er maar beter voor dat je punten goed
waren, want “er zou tot in je zevende nageslacht schande worden gesproken over die vertaling die niet naar behoren was”. Hij noemde zij die hun
woordjes niet geleerd hadden ‘snoodaards’ en ‘knuppels’ (sic), maar als ze
hun best gedaan hadden, noteerde hij met veel plezier een ‘puik’ naast de
punten. Het lijkt een beetje op tekenfilmtaal, vandaar ook misschien dat
Chris regelmatig met kousen van The Simpsons kwam lesgeven.

Middenjury
Elke jaar moesten we Chris enkele weken missen omdat hij gevraagd werd
als jurylid voor de examens van de middenjury. In zijn plaats kwam dan
telkens weer een jonge interimaris, en overbodig te zeggen dat het geen
cadeau was om hem te vervangen. Er zat niks anders op dan te zwoegen
en te zweten om zijn tempo en tucht te benaderen. De studenten uit de
examencommissie hebben vast ook enkele leuke verhalen van Chris als jurylid, maar die zullen we jammer genoeg nooit te weten komen.
Chris, wij wensen je alle succes in je leven na het College!
SH

Op tijd
Chris stond er ook voor bekend om altijd op tijd te komen (en om op tijd
te vertrekken), en was meestal zelfs te vroeg. Als collega in het tweede jaar

1

Chris-cross

3

Horizontaal
4. Vul aan: schande kome over u en over uw...
7. Welke kousen dragen de voorkeur van
Chris

4

5
6

Vertikaal
1. De A5-blaadjes voor de toetsen Latijn
staan bekend als een...
2. Elk jaar begeleidt hij studenten voor de...
3. Leerling die zijn woordjes niet kent
5. Wat krijgen de leerling als ze het goed
doen tijdens de les of op een toets
6. Hoe heet het grammaticale boekje dat
door vele leerkrachten Latijn en oudleerlingen wordt gebruikt?
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7

2

pensioen
Eddie Van der Vieren met pensioen

Wiskunde met de glimlach
Goeiemorgen allemaal!
Goeiemorgen meneer!
Het is weer tijd voor...‘Magic Mathematics’!
Zo begon Eddie Van der Vieren meer dan eens
zijn lessen wiskunde. Het mag duidelijk zijn:
Eddie vindt en vond wiskunde een waar feest.
En jarenlang heeft hij geprobeerd om zijn liefde
voor het vak aan zijn leerlingen over te brengen.
En Eddie besefte heel goed dat hij hierbij best
wat humor gebruikte.

Rijmen en dichten...
Terwijl hij tijdens de les meetkunde uitlegde hoe
‘gemeen’ de (gemeenschappelijke) zijden zijn,
durfde leerling Bilal het eens aan een babbeltje met zijn buur te slaan. Op zo’n moment wist
Eddie precies wat hem te doen stond. ‘Bibabbel!’
klonk het dan door de klas, waardoor iedereen
weer meteen bij de les was.
Wie het waagde het wiskundefeestje te verstoren kreeg sowieso een bijnaam. En Eddie
beperkte zich niet tot de cliché-bijnamen zoals
de Jan ‘de kleinen’ of Tom ‘de groten’. Hij bracht
het allemaal net iets poëtischer dan anderen,
waarbij hij het rijmen niet schuwde. Zo werden
sommige leerlingen plotsklaps Toon de harde

koffieboon of Sander de Steendorpse salamander. Ook Laure-Anne, die door Eddie steevast
Liesanne werd genoemd, bevestigt met klem
dat er een rijmer schuilt in haar wiskundeleraar.
Maar Eddie was niet alleen poëtisch op het gebied van bijnamen. Ook de opmerkingen tijdens
overhoringen en examens lieten niets aan de
verbeelding over. Proberen spieken? Dan hoorde je steevast dit: “Wie bij zijn buur gaat ‘looken’,
zal ik met een nul moeten ‘booken’!”
En zo kon er zelfs tijdens stressmomenten al
eens gelachen worden. Er werd trouwens niet
alleen gelachen maar ook gedanst én gezongen. Wiskunde werd zo (soms) een echt ‘vieren’
bij Van der Vieren. Het zou zo een slogan van
een of andere carnavalwinkel kunnen zijn.

Gewaardeerd acteur
Natuurlijk moet je om dit soort lessen te geven
over een uitstekende conditie beschikken. Naar
het voorbeeld van zijn bijna-naamgenoot Eddy
Merckx kruipt onze Eddie graag op zijn fiets en

zwaait hij vriendelijk naar iedereen die hem zien
wil. Snelheid is zijn troef.
Niet alleen op de fiets, maar ook wat zijn verbeteringen betreft. Studenten moesten na een
overhoring niet al te lang wachten op hun resultaten. En ook hier schudde Eddie wat humor
uit zijn mouw. Je kreeg bij hem geen 10/10 maar
2 x 5/5. Zo behaalden studenten die goed werkten twee keer een goed cijfer.
Eigenlijk is het geen verrassing dat Eddie het lesgeven ziet als toneel. Ook in zijn leven buiten het
College speelt hij een belangrijke rol. Zo was hij
jarenlang een gewaardeerde kracht binnen het
schooltoneel en kon hij zijn retorische technieken
gebruiken tijdens zijn politieke carrière.
Het doek valt over zijn loopbaan als leerkracht
wiskunde, maar wij zijn ervan overtuigd dat er
nog heel wat opvoeringen in Eddies verdere leven op het programma staan.
Veel plezier Eddie, het ga je goed!
SH
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PUZZELPAGINA
De basis: lezen en tellen
Tel hoeveel keer de letter F voorkomt in volgende zinnen.
Niet vals spelen! Je mag maar één keer tellen.
FEMKE VOND HET HEEL TOF DAT FRITS
HAD GEVRAAGD OF ZE MEE WILDE
GAAN NAAR DE FILM OF DE DISCO

KEN JE ZE AL?

Ken je ze al?

En nu: hoofdrekenen
Voer de onderstaande berekening, uit het hoofd, zo snel uit als je kunt.
Geen pen of rekenmachine gebruiken!
Neem 1000 en tel er 40 bij op.
Tel er 1000 bij op.
Tel er 30 bij op en dan nog eens 1000.
Tel er 20 bij op.
Tel er 1000 bij op en dan nog eens 10.

Eenvoudige sommen
De onderstaande som klopt niet:
5 + 5 + 5 = 550
Hoe kun je de som laten kloppen door slechts één streepje te zetten?
Kunnen we het maken?
Je hebt vijf stukken ketting, elk bestaande uit drie schakels. Je wilt één lange ketting maken uit deze
vijf stukken. Een schakel openbreken kost 1 euro, en een open schakel weer sluiten kost 3 euro.
Is het mogelijk om één lange ketting te maken van de vijf stukken, als je slechts 15 euro hebt?
Hoger lager
Een slak bevindt zich op de bodem van een 20 meter diepe put. Elke dag klimt de slak 5 meter omhoog, maar ‘s nachts glijdt hij weer 4 meter terug naar beneden. Hij houdt wel dapper vol. Wanneer
geraakt hij uit de put?
Think Apple
Tom heeft drie dozen fruit in zijn schuur staan: één met appels, één met peren en één met appels
en peren. Op de dozen zitten labels die de inhoud van de drie dozen beschrijven, maar geen van de
labels zit op de goede doos. Hoe kan Tom, door slechts uit één doos één stuk fruit te pakken, vaststellen wat er in elk van de dozen zit?
Boevenlogica
Er was eens een ontzettend rijke koning. Hij woonde in een groot kasteel dat hij zeer zwaar liet bewaken. Op een dag was er een rover die de schatten van de koning wilde stelen. Hij vermomde zich als
koninklijke kwakzalver en ging naar het kasteel. Om erachter te komen hoe hij langs de poortwachter moest komen, verstopte hij zich in de bosjes bij de poort om te kijken hoe de andere bezoekers
dat deden. Eerst kwam de koninklijke kok bij het kasteel aan. De poortwachter zei ‘acht’, de kok antwoordde ‘vier’ en mocht naar binnen. Daarna kwam de koninklijke kleermaker. De poortwachter zei
‘zes’, de kleermaker antwoordde ‘drie’ en mocht naar binnen. Vervolgens kwam de koninklijke kapper.
De poortwachter zei ‘twaalf’, de kapper antwoordde ‘zes’ en mocht naar binnen.
De rover, die dacht dat hij het toen wel doorhad, liep ook naar de poort. De poortwachter zei ‘tien’ en
de rover antwoordde ‘vijf’. Meteen werd hij in de boeien geslagen en in de cel gegooid.
Welke logica zat er in het systeem? En wat had de rover dus moeten antwoorden?
Oplossingen van de Collegepuzzels op www.sjks.be bij Ic Hou nr 90
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naam: Helga Huber
geboortedatum: 03/07/1969
geboorteplaats: Sint-Gillis-Waas
burgerlijke staat: gehuwd
hobby’s: Kickboks en voetbal kijken
(hobby’s van mijn kinderen)
diploma: licentiaat – vertaler Duits – Spaans
opdracht in SJKS: Duits

Een rund brood?!
Als beginnend leerkracht werd ik wel eens op de
proef gesteld door bijvoorbeeld een zoemende
GSM, die ik maar niet gelokaliseerd kreeg, maar
een echt spectaculaire anekdote heb ik in het
College eigenlijk nog niet meegemaakt. Wat ik
vooral zelf soms grappig vind, zijn de versprekingen van leerlingen. Het Duits en het Nederlands lijken sterk op elkaar en dat zorgt soms
spraakverwarring. Bij de verklaring van ‘een rond
brood’ vroeg een leerling: “Mevrouw, waarom
heeft u ‘rund’ op het bord geschreven? Dat is
toch geen bijvoeglijk naamwoord?...” Sommige
leerlingen weten ook heel goed de culinaire kant
van Duitsland te waarderen. ‘Durch-schnitzel-lich’
klinkt het dan in plaats van ‘durchschnittlich’.
Valse vrienden, identieke woorden, maar met een
andere betekenis, zijn ook altijd leuk. Een leerling,
trots op zichzelf omdat hij het juiste antwoord
gegeven had, zei: “Ich bin sehr schlimm!”, onwetend dat ‘schlimm’ slecht betekent. Bij deze heb
ik mij voorgenomen een inventaris bij te houden van de verdere versprekingen. Jullie zijn gewaarschuwd!

LIEF EN LEED
Huwelijksaanzoeken

Daar komt de bruid...
Wil je met me trouwen? Het duurt vandaag de dag misschien iets langer voor men deze vraag stelt,
maar uiteindelijk moet iedereen die wil trouwen deze woorden uitspreken.
De ene doet het romantisch, de andere erg verrassend. Wij vroegen drie collega’s die nog dit jaar
gaan trouwen hoe het aanzoek bij hen verliep.

Leen Verhelst trouwt in
december met David
Toen ik David de eerste keer via een gemeenschappelijke vriendin leerde kennen, was hij
de eeuwige vrijgezel die zich alleen maar zou
openstellen voor een relatie als hij het echt de
moeite vond. Bovendien zat ik toen in een relatie, waardoor we elkaar uit het oog verloren.
Een aantal jaren later kwam ik hem toevallig opnieuw tegen. Ik had blijkbaar indruk op hem gemaakt, want er was meteen een klik. Ik vond het
best wel spannend elkaar terug te zien!
Bijna liep het nog voor onze eerste echte date
mis. Blijkbaar had ik het foute gsm-nummer opgeslagen, niet dat van David dus, en was ik zonder te beseffen aan het sms’en met een vriend
van hem. Ik keek dan ook raar op toen ik iemand
anders dan hem aantrof op de plaats van afspraak. Gelukkig kunnen we nu om dit misverstand hartelijk lachen. Ook die vriend trouwens.
Maandenlang bracht David mijn hoofd op hol,
door te zeggen dat hij zijn geschikte moment
voor de bewuste vraag nog aan het zoeken was.
Het spelen van romantische liedjes, samen naar
het theater gaan... elke keer dacht ik dat de vraag
ging komen. Ik zocht overal iets achter. Het grappige is dat, hoewel ik maanden aan een stuk zijn
huwelijksaanzoek elke dag ververwachtte, hij er
toch nog in geslaagd is me compleet te verrassen. Hij had het perfect gepland.
9 januari 2010. Het was een ijskoude zaterdag
met veel sneeuw. Ik had niet veel zin om te
koken en we zouden een knus, gezellig restaurantje zoeken. Na het eten moesten we de Grote
Markt oversteken op weg naar onze auto. Te
midden van het plein, vol met kraampjes en de
grote ijspiste, hoorden we plots ons lievelingsliedje van de Kings of Leon. Dat moment had
echt iets speciaals, voor ons een extra teken dat
we voor elkaar waren voorbestemd. Toen vroeg

hij me of ik met hem wou trouwen, met een
knieval, waarna ik wel tien keer JA riep.

An De Wilde is sinds 2001
dolverliefd op Bert en trouwt
hartje zomer
Ik leerde Bert kennen op de middelbare school
en sinds negen jaar zijn we onafscheidelijk! Deze
zomer zetten we de kers op de taart door te trouwen. Bert verraste me compleet met zijn huwelijksaanzoek. Op een maandag was hij de verlovingsring gaan kopen en blijkbaar heeft die een
hele week in ons huis ergens verstopt gelegen.
Ik had niets in de gaten, ook omdat de andere
familieleden, die wel op de hoogte waren, alles
geheim hielden! Vorig jaar won Bert een ballonvlucht. Hij ging dus met een luchtballon de lucht
in en ik... volgde met de auto. Na de landing ging
Bert op zijn knie zitten en oh, my god! Ja!

af te maken. Het antwoord was overtuigend: ja!
We trouwen op 19 juni voor ‘de wet en de kerk’.
We geven een feest voor onze vrienden en die
van onze ouders. Het is tenslotte toch ook een
bijzondere dag voor hen en voor onze naaste
familie. Familie en vrienden mogen niet ontbreken en als het kan ook graag wat zon!
Wordt vervolgd.

Trouwden dit jaar reeds:
Tiny Torsy en Pieter Van Rumst

Stijn Van Royen trouwde tijdens
de juni-examens met Ann Sophie
Ik ken mijn Ann Sophie al ongeveer zes jaar. We
hebben eerst twee jaar in Gent samengewoond
en ondertussen wonen we al twee jaar in Kortrijk. Ann Sophie had al vorig jaar eens gepolst of
trouwen in de onmiddellijke toekomstplannen
zat. Ik antwoordde niet echt... zo was de verrassing des te groter.
Het was een kwestie van een geschikt moment
te vinden om haar ten huwelijk te vragen. Ik regelde daarvoor een citytrip naar Venetië. Vlak
voor we vertrokken kocht ik stiekem een verlovingsring, die ik ongemerkt voorbij de veiligheidscontrole op de luchthaven moest smokkelen. Dat was wel spannend, want ik had de ring
in mijn broekzak zitten. In Venetië bezochten we
vele gezellige pleintjes, straatjes en bruggetjes
en wachtte ik geduldig op het juiste moment.
Na een gezellig en romantisch etentje besloten
we nog even te wandelen door de sfeervolle
straatjes. Dit leek me het moment! Stress en zenuwen overvielen me, toen ik de vraag stelde.
Ik kreeg zelfs de tijd niet om mijn vraag volledig

Valérie Vastenhaeck en Bart

Trouwplannen:
Sofie Moorthamer en Jan
Tony Cannaerts en Kelly
En?...
SH
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Lucas Hallo hier ben ik (al)!
Donderdag 1 april besloot Lucas 5 weken vroeger
dan verwacht dat het welletjes was geweest in
de buik van mama. Hoewel hij toch al 47 cm mat
en 2,470 kg woog, moest hij nog even groeien
in de couveuse onder het toeziend oog van de
verpleegsters. Na twee ongeduldige weken was
de grote dag aangebroken: op 16 april mochten
we ons Lucasje eindelijk thuis verwelkomen en
konden de grootouders, overgrootouders, tantes
en ooms hem eens van dichtbij inspecteren. Ook
Lucas zelf was blij dat hij naar huis mocht, want
zo kon hij kennismaken met zijn neefje Seb, die
op 3 april geboren werd. De twee hebben samen
al fijne momenten beleefd in de box en worden
ongetwijfeld dikke vriendjes! Lucas is nu ruim
twee maanden oud en doet het heel goed: hij
eet flink (hij weegt al 4,8 kilo), slaapt goed en af
en toe kan er al eens een lachje af.
mama Lien Verniers

Seb Naar Bordeaux
en naar Brugge
Seb is geboren op 3 april, woog 3300g en was
49cm lang. Hij heeft bruin haar. Na twee dagen in de materniteit doorgebracht te hebben
bij tante Lien en neefje Lucas, vond Seb dat
het tijd was zich aan de wereld te laten zien.
Op de eerste dag van de paasvakantie werd
onze kleine jongen eindelijk geboren. Hij is het
al goed gewoon op deze wereld en geniet van
de verwennende zorgen van ouders en grootouders. Ondertussen is het al een flinke jongen van meer dan 5kg en kijkt hij samen met
mama en papa uit naar zijn eerste vakantie in
Bordeaux en zijn nieuwe huisje in Brugge!
mama Katrijn Verniers

Sepple kondigt aan: Elize
Mijn zusje is een baby’tje met kleine roze handjes. Als ze lacht, dan kijk je in een mondje zonder
tandjes. ‘Jammer’, denk ik iedere keer..., ‘ze zijn de
tandjes vergeten’. Dat is toch niet te doen om zo
een boterham te eten! Met dit korte tekstje werd
de geboorte aangekondigd van Elize, dochtertje
van Tony Cannaerts en Kelly Dom. Ze werd geboren op 28 februari 2010 om 17.01 uur. Bij de geboorte woog ze 3.280 kg, was ze 50 cm groot en
had ze blonde haartjes en blauwe oogjes. Seppl,
ondertussen 4 en een half jaar, heeft er een lief
klein zusje bij! Hopelijk wordt het een flinke meid.
papa Tony Cannaerts
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VIC
Zo mogen er nog volgen...
Drie, is dit het eindgetal? Voor mijn man en mij
wel, maar de grote zus Lore denkt daar anders
over. Onlangs zei ze het volgende: “Mama, ik
heb nu wel twee broers, Vic en Kobe maar ik
heb wel nog geen zus. Dus de volgende baby in
je buik, wordt mijn zus.” Zo denkt zij er alleszins
over, maar wij niet. Voor ons is het gezinnetje
compleet. Lore, Kobe en Vic.
Hoewel ze een zus wil, zorgt ze heel goed voor
haar broer. Mag ik hem pakken? Mag ik zijn tuutje geven? Mag ik hem een propere pamper
aandoen? Heel wat vragen die ze dagelijks stelt.
Ze mag me zeker en vast helpen, maar ze wil
het eigenlijk alleen doen, want ik kan dat, zegt
ze dan, maar uiteindelijk blijft ze zelf nog klein.
Ze is net vier jaar geworden.
Kobe daarentegen ziet de komst van zijn kleine
broer anders. Hij is eerder wat jaloers. Wanneer
ik bijvoorbeeld Vic aan het eten geven ben, dan
moet hij ook op mijn schoot zitten en iets eten.
Gezonde jaloersheid!
Rustig, alert, een goeie eetlust, goeie slaper, zo
kan je Vic het best omschrijven. Zo mogen er
nog volgen, neen, 3 was het eindgetal, of...
mama Katja Roggeman

LIEF EN LEED
Stien Koningswens
Stientje is geboren op 21/01/2010. Ze woog
3640g en was 50 cm groot. Ze sliep al bijna
onmiddellijk door en is een heel vrolijke meid.
Stientje is nu 4 maanden oud en een flinke baby
van bijna 6 en een halve kilo. Zij eet en slaapt
heel goed, een heel verschil met de broer. Voor
ons gaat er een nieuwe wereld open.
Ze lacht naar iedereen en wordt door iedereen
verwend, vooral door haar grote broer Tuur. Als
een volleerd aapje doet hij mama na. Vooral
zoentjes geven en het zinnetje ‘awel Tien’ immiteert hij tientallen keren per dag. Ook wast

hij samen met mama haar buikje en haartjes,
oefent hij de woordenschat van de lichaamsdelen op haar (met de oogjes moeten we altijd
wat oppassen), wipt hij haar relaxje, soms wel
wat hevig, geeft haar tutjes, ook al wil ze niet
en geeft haar speelgoed a volonté en pakt het
ook af.. en Stientje, die vindt dit allemaal goed!
Het leven is voor ons zo mooi, we hadden het
niet beter kunnen dromen! Wij hebben nu een
koningswens en wij voelen ons alle dagen de
koning te rijk!
mama Nele Van Hoegenbergh

Birger Kampioen in spe
Twee jaar na de geboorte van onze Kobe is Birger
geboren.
Alweer zo een flinke zoon. Opeens is je kleine uk
een ‘grote’ broer geworden. Een speciale ervaring voor broer, papa en mama.
Eigenaardig genoeg kom je tot het besef dat je
van je eerste kindje al een heel aantal zaken was
vergeten. Natuurlijk komen de herinneringen
snel terug. Voor Birger is alles nog gloednieuw.
Twee jongens, uiteraard wordt er vergeleken.
Kraamafdeling, familie, vrienden; ze hebben allemaal wel een of andere gelijkenis klaar. Toch
is Birger een totaal andere jongen. Precies wat
stiller, ‘ingetoomder’. De eerste dagen hoorden
we hem helemaal niet. Voor mij was dit een zeer
aangename, rustige periode.
Intussen laat hij steeds meer van zich horen en
kiest hij er zo zijn momenten uit...’s Avonds, bij
voorkeur als we aan het eten zijn, laat hij duide-

Ellin
Een ‘vrouw van mijn leven’

lijk merken dat hij ook aanwezig is. Bij mama op
de arm is lekker knus, denkt hij bij zichzelf. Liefst
nog de hele avond. En eigenlijk... heeft hij groot
gelijk. Trouwens als je dat kleine ukje dan in je
armen hebt, verleidt hij je zo weer met zijn gulle
lachjes en zijn gekir.
En Kobe? Die zou Birger al niet meer kunnen
missen. Hij praat er honderduit over: Birger wenen, Birger slapen, Birger blokken spelen (dan
krijgt het ventje een hoop duplo’s over zich
heen), Birger patatjes eten?... Wat Birger zelf betreft, die laat alles gebeuren en geniet van de
aandacht. Hoe meer, hoe beter. Hij zit trouwens
op het moment van dit schrijven gezellig naar
‘De Kampioenen’ te kijken. En tof dat hij het
vindt! Als het maar beweegt en geluid maakt.
‘t Maakt niet uit wat. En wij? Het was weer even
wennen, maar ’t is toch gezellig met z’n vieren.
mama Ilse Heyndrickx

Eerste week van de paasvakantie, nog een aantal klussen in huis te doen,... maar dat plan ging
helemaal niet door. Op 6 april is ze geboren,
onze dochter, een tweetal weken voor de uitgerekende datum. Niet dat we er rouwig om waren. Integendeel, we waren volledig vervuld van
blijdschap omdat ze gezond geboren was en
omdat het wachten van de grote broers afgelopen was. Gedaan met de vaak herhaalde vraag
‘Maar wanneer komt dat baby’tje nu toch?’. Hun
gedwongen wachten werd beloond. Ze waren
enthousiast omdat het precies geworden was
wat ze wilden: een prinsessenzus. Vraag ons
niet hoe ze het wisten, maar ze hadden het toch
maar gezien! En het gevoel is oprecht, want ze
wordt nog steeds bijna dagelijks aangesproken

door Joren (op 5 cm van haar oor) met ‘Lieve
Ellin, lieve Ellin, lieve Ellin,...’ en bewierookt door
Lander met ‘Ik vind Ellin de mooiste’. Met wie
vergeleken wordt, vragen we ons dan steeds af.
Ook wij vinden de komst van Ellin een verrijking
voor het gezin. De zachte kant van onze zonen
komt meer naar boven tegenwoordig. Er zijn wat
meer roze kleuren te bespeuren in ons huis. En
het voelt toch anders aan, zo een dochtertje. Zeker voor mij als papa. En dat heeft alles te maken
met het feit dat ik ben opgegroeid in een nest
met drie broers en dat mijn mama heel jong is
gestorven. Persoonlijk mag ik mezelf dus een ‘de
vrouw van mijn leven’ rijker noemen. Wees gerust, er zijn er nog hoor. Maar ze zijn met weinig.
papa Wim Maes
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Werner Stuyven: oud-leraar Grieks
De mare sloeg eenieder met verstomming: Werner Stuyven is overleden. We wisten wel dat hij ziek was,
maar dat het plots zo snel zo gaan! Werner werd net geen zeventig jaar.

Ithaka
Konstantinos Kavafis (1863-1933)
vertaling Werner Stuyven, 24.07.86
Als ge aan uw reis begint naar Ithaka
bid dan dat de reisweg lang mag zijn
en vol belevenissen, vol ervaringen.
De Laistrygonen, de Kyklopen,
de vertorende Poseidoon, vrees ze niet,
dergelijke wezens komt ge op uw weg niet tegen
als uw idee verheven blijft, als edele
emoties uw geest en lichaam roeren.
De Laistrygonen, de Kyklopen,
de razende Poseidoon zult ge niet ontmoeten
indien ge ze niet meevoert in uw hart
indien uw eigen hart ze u niet voorzet.
Bid dus dat de reisweg lang mag zijn.
Dat talrijk mogen zijn de zomerdageraden
waarop met wat een blijdschap, wat een vreugde
gij binnenkomt in nooit voordien geziene havens
en stilhoudt bij Phoenikische handelszaken
om mooie dingen aan te schaffen:
koraal en parelmoer, ivoor en amber
en heerlijke parfums van alle soorten –
zo overvloedig mogelijk heerlijke parfums.
En ga naar al de vele steden van Egypte
om kennis op te doen van de geleerden.
Houd altijd voor uw ogen Ithaka.
Daar aan te komen is uiteindelijk uw doel.
Maar ga vooral uw reis niet overhaasten,
het beste kan ze vele jaren duren
zodat ge oud zijt als ge op het eiland landt
en rijk aan onderweg gewonnen winst,
niet verwachtende dat Ithaka u rijkdom geeft.
Het eiland Ithaka heeft u de mooie reis gegeven
was Ithaka er niet, gij waart niet eens op weg gegaan.
Maar verder heeft het niets om u te geven.
En vindt ge Ithaka armzalig, het heeft u niet bedrogen.
Zo wijs als ge geworden zijt, met uw ervaring,
hebt ge al wel begrepen
wat Ithaka’s betekenen.
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Werner was jarenlang het boegbeeld van de
richting Grieks. Griekenlandliefhebber en Griekenlandkenner, erdudiet, vakspecialist, scherp,
vol humor en een aangename collega. Met zijn
getalenteerde pen tevens gedurende vele jaren
een gewaardeerd medewerker aan Ic Hou.
Toen we op 20 maart in de kerk in Moerzeke
afscheid namen, leek het wel of we even terug
in de tijd flitsten: vele van de oud-collega’s van
Werner waren aanwezig; het personeelskorps
van 25 jaar geleden, ze waren er allemaal. Veel
leerlingen ook. Volwassen mannen nu, die door
hun leraar Grieks geraakt werden voor het leven.
Een van hen sprak in hun aller naam: doctor in
de klassieke talen Bart Janssens (GL’92).
Bart zorgde voor een eresaluut – recht uit het
hart – aan een onuitwisbare persoonlijkheid. We
sluiten ons als Collegegemeenschap daar graag
bij aan.
Werner Stuyven...
mij als jonge scholier op het College in Sint-Niklaas alleen van ver bekend, van ziens, én ook
wel een beetje vanwege een Griekse bijnaam die
wel eens werd gefluisterd en die bij de meest opvallende kenmerken van zijn verschijning uitstekend leek te passen;
later als ‘meneer Stuyven’, leraar Grieks, dé leraar Grieks – en Latijn en esthetica, maar toch
vooral Grieks, die nochtans ook wel eens tot een
kleine excursus was te verleiden en ons met bijna
onnavolgbare sprongen makkelijk vele eeuwen
en nog niet ontdekte continenten van de stof
kon wegvoeren;

grote precisie op hun plaats gebeiteld, elke zin
verdeeld en ontleed voor een beter begrip, maar
zonder er ooit de ziel uit weg te analyseren;
een leraar, streng soms, met donkere kritische
blik óf zich al op voorhand heimelijk verheugend
in een dubbelzinnige passage of een metrisch
probleem in het volgende vers, een leraar die
er in al zijn veelzijdigheid en op zijn manier in
slaagde om de passie op zijn leerlingen over te
brengen en die – als ik nu naar mijn medeleerlingen van toen kijk – op een of andere wijze
elk van ons de liefde voor het vak, de taal en de
kunst heeft bijgebracht, “en dat is geen klein
ding in een mens zijn leven”.
Nog later dan als raadgever, gastheer en vriend:

maar vooral toch blijven uit die jonge jaren het
epos, de Latijnse lyriek en de Griekse tragedie bij,
of het genre dat hij zelf het liefste in de praktijk
bracht in al zijn vormen en stijlen, de retoriek;
alle bestudeerde teksten steeds met de hand
uitgeschreven, uitgetekend bijna in zijn regelmatige hand, zonder doorhalingen, accenten met

... als raadgever die, toen we op het punt stonden
om te gaan studeren, niet alleen mijzelf maar
datzelfde jaar ook nog twee medestudenten op
weg zette naar de klassieke filologie in Antwerpen, waar we Jan zouden leren kennen (maar
dat is weer een ander verhaal).

LIEF EN LEED
Zijn overleden

... als gastheer van memorabele symposia
‘antieke stijl’, hier in Moerzeke of op verplaatsing, tot in Griekenland toe, waar hij
evengoed thuis was,
maar toch vooral – en met de jaren meer en
meer. ... als wijze vriend voor wie ik graag,
niet vaak misschien, maar altijd graag de
tijd nam om een avond door te brengen.
En altijd lag er dan een boek klaar, iets nieuws
of net iets heel ouds, altijd stond er een fles bij
de hand, altijd was er eten onderweg – al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Werner in
díe afdeling graag de eer aan Trui liet.
Ik denk dat hij die avonden onder vrienden
zelf ook wist te appreciëren: toen we vorige
zomer buiten aan tafel zaten en moesten
gaan beslissen of we wel of niet op de loop
zouden gaan voor een dreigend zomeronweer, wist hij me plots te vertellen dat het
dag op dag een jaar geleden was dat ik daar
nóg had gezeten – niet verwijtend, maar
met die vanop de schoolbanken bekende
uitdagende flikkering in de ogen, en de berekende pauze daarbij – “wat gaat er nu
komen? welke kant gaat het uit?” – “dag op
dag een jaar geleden”, hij had datum en gelegenheid bijgeschreven op de titelbladzijde
van het boek dat ik hem toen cadeau had
gedaan en dat hij weer had uitgehaald.
Ik tel mijn zegeningen dat ik Werner, na die
bepalende jaren als ‘meneer Stuyven’, nog
veel langer mijn ‘vriend’ mocht noemen,
en ik wil hem mij herinneren als het Griekse
fregat op het schilderijtje in zijn werkkamer,
een fregat dat omgeven van kruitdamp met
volle zeilen en wapperende vlag de verzamelde tegenstand op het verkeerde been zet
en koppig en fier door de Turkse blokkade
breekt.
Zoals je je brieven steeds afsloot, Werner,
ρρωσο, het ga je goed!
Bart Janssens

07.01.2010 de heer Ludo Van Landeghem
(°1953), oom van Freek Van Landeghem (5WSP)
07.01.2010 de heer Robert Bosman (°1931),
overgrootvader van Gilles Van Hul (3HW)
17.01.2010 de heer Albert D’Hanis (°1938),
schoonvader van Lutgarde Lambrechts
(medewerkster keuken) en grootvader van
Yasmine D’Hanis (LMT-’09) en Ilyas D’Hanis
(2MWd)
18.01.2010 de heer Julien Rotthier (°1913),
overgrootvader van Anouk De Vleeschhauwer
(5MTWE)
21.01.2010 de heer Omer Roggeman (°1924),
vader van Walter Roggeman (directeur SJKS),
grootvader van Greet Valckx (lerares) en
Eline Valckx (WSP’07) en Jordy Van Der Heyden
(WSP’07), Katja Roggeman (opvoeder) en
Yves Sierens (ECWIa-’95), Yves Vercammen
(WEWI-’95) en overgrootvader van Freya
Melckebeke (6B), Lore Sierens (K1A) en Kaat
Vercammen (K1A)
21.01.2010 mevrouw Maria Van de Steene
(°1913), overgrootmoeder van Axelle Van Dorpe
(3Wc) en Charlotte Coen (1Aj)
21.01.2010 de heer Hugo Van Den Broeck
(°1932), oud-onderwijzer, broer van Guido Van
Den Broeck (oud-leraar SJKS)
22.01.2010 de heer Omer Wullaert (°1941),
grootvader van Bart Wullaert (2Lc)
23.01.2010 mevrouw Maria Van Remoortere
(°1919), grootmoeder van Jeffrey De Block
(leraar)
25.01.2010 de heer Albert De Cock (°1918)(eredirecteur basisschool SJKS) en vader van Paul
De Cock (LG’65)
25.01.2010 de heer Jules Lammens (°1924),
grootvader van Bart Lammens (6LWIa)
27.01.2010 de heer Raymond Laeremans
(°1944), grootvader van Maxim Laeremans (3La)
02.02.2010 de heer Frederik Smet (°1920), vader
van Maria Smet (oud-opvoedster) en grootvader
van Joris Beck (GL-’98)
04.02.2010 mevrouw Lea Verbeke (°1922),
grootmoeder van Stephanie De Greef (6LWE) en
Jonas De Greef (5WEWIb)
07.02.2010 de heer Omer Van Gasse (°1929),
grootvader van Nikolas Van Gasse (3ECa)
08.02.2010 de heer Gustaaf De Paepe (°1925),
oom van Ingrid Dekeyser (lerares)
09.02.2010 de heer Luc Steen (°1957), vader van
Jan Steen (WEWIa-’06) en Elien Steen (6HWa)

16.02.2010 de heer Hugo Van der Linden
(°1932), grootvader van Aurélie (6ECMT) en
Sophie (4HW) Van Moerkercke
19.02.2010 mevrouw Denise Rousseau (°1932),
grootmoeder van Simon Zaman (3WSP)
22.02.2010 mevrouw Christiane D’haeyere
(°1932), schoonmoeder van Greet De Backer
(lerares) en grootmoeder van Michiel (5LWIa) en
Frederik De Maré (5LWIb)
23.02.2010 mevrouw Rosa Virginie De Muynck
(°1929), grootmoeder van Ester Van Ackere (3GL)
23.02.2010 mevrouw Emma Van Beek (°1922),
grootmoeder van Wim Pelkmans (3Wd)
26.02.2010 mevrouw Godelieve Maes (°1924),
grootmoeder van Jent Joris (4Wc)
01.03.2010 mevrouw Nelly Janseghers (°1920),
grootmoeder van Thomas (6WEWIb) en
Matthias (3Wd) Peiffer
07.03.2010 mevrouw Mady Van der Heyden
(°1949), tante van Anouk Van der Heyden
(6WEWIa2)
09.03.2010 de heer Philippe Van de Velde
(°1926), grootvader van Michaël Van Hemelrijck
(3Wb)
11.03.2010 mevrouw Maria Van Cauwenbergh
(°1920), overgrootmoeder van Jarno Wijnant (1Ak)
11.03.2010 de heer Jos Van der Mijnsbrugge
(°1927) (RET’45)
13.03.2010 mevrouw Elisabeth Van Bogaert
(°1924), moeder van Jozef Ongena (LWI-’76) en
schoonmoeder van Luc Verschaffelt (EC-’80)
15.03.2010 de heer Werner Stuyven (°1941)
(oud-leraar)
21.03.2010 mevrouw Lea De Baere (°1929),
grootmoeder van Laurens (WEWIa-’09), Cedric
(6ECMT) en Andres (5WEWIb) Seghers
25.03.2010 mevrouw Angela De Witte (°1929),
overgrootmoeder van Freek Van Landeghem
(5SPWE)
28.03.2010 de heer Julien Fierens (°1946)
(WEA’64)
28.03.2010 de heer Frans Luckermans ‘°1929),
grootvader van Tim Van den Wyngaert (5ECMTa)
02.04.2010 mevrouw Laureta Roosen (°1948),
jarenlang medewerkster schooltoneel
06.04.2010 mevrouw Maria Van den Bosch
(°1935), grootmoeder van Sophie De Witte
(4ECb)
15.04.2010 mevrouw Bertha Selis (°1911),
grootmoeder van Jan (leraar) en Liesbeth
(lerares) Ongena-Gijsels
<<<
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18.04.2010 de heer Guy Vanderkerken (°1931),
vader van Bart Vanderkerken (LG’-79), grootvader
van Matthias (GL’-07) en Carmen Vanderkerken
(GL’-09)
25.04.2010 mevrouw Chris Malfliet (°1940),
moeder van Kristof Van Hove (leraar) en
grootmoeder van Matthias (3Wb) en Lieze (1Ac)
24.04.2010 de heer Willy De Clercq (°1968),
schoonbroer van Indira (3GL) en Shauna (1Ae)
Vlaminck
25.04.2010 de heer Cor Bleumers (°1911),
overgrootvader van Charlotte Coen (1Aj)
25.04.2010 mevrouw Chris Malfliet (°1940),
moeder van Kristof Van Hove (leraar) en
grootmoeder van Matthias (3Wb), Lieze (1Ac) en
Pieter-Jan Van Hove (4A)
27.04.2010 de heer Freddy Groenwals (°1940),
grootvader van Niels De Wael (5ECMTb)
29.04.2010 mevrouw Judith Verschelden
(°1921), grootmoeder van Dave Verdurmen
(opvoeder)
04.05.2010 de heer Armand Maes (°1921),
grootvader van Geert Maes (WEAa’92)
14.05.2010 de heer Petrus Opgenhaffen (°1925),
grootvader van Katleen Huwels (4HW)
21.05.2010 de heer Robert Speleman (°1930),
grootvader van Nikki Cools (4Sa)
25.05.2010 mevrouw Emilienne Hofkens
(°1918), moeder van Fred Adriaenssens (oudleraar)
30.05.2010 de heer Alfons Steurs (°1920),
grootvader van Luc Jong (6MTWE)
02.06.2010 mevrouw Simonne Wuytack (°1924),
grootmoeder van Robin Ruys (6WEWIa1)

Zijn gehuwd
27.03.2010 Tiny Torsy (lerares) en
Pieter Van Rumst (leraar)
24.04.2010 An Van Schepdael en
Mark Van de Wielle (WEWI-’99), zoon van
Sandra Vancauwenberghe (lerares) en
Gustaaf Van De Wielle (WEA-’74)
15.05.2010 Valérie Vastenhaeck (lerares)
en Bart Brys
19.06.2010 Ann Sophie Verschelde
en Stijn Van Royen (leraar)

Gaan huwen:
17.07.2010 Sofie Moorthamer (lerares)
en Jan Van Steelant
31.07.2010 An De Wilde (lerares)
en Bert Van de Velde
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Zijn geboren
21.01.2010 Stien, dochtertje van Jurgen Van
Den Brande en Nele Van Haegenbergh (lerares)
22.01.2010 Axl, zoontje van Pieter Van
Bastelaere (ECWI-’98) en Mieke Vandenberghe
27.01.2010 Marie, kleindochtertje van
André Van Gassen (oud-leraar) en petekindje
van Jan Van Gassen (WEB-’94)
30.01.2010 Arthur, kleinzoontje van
Esther Scharpé (oud-lerares)
31.01.2010 Amélie, dochtertje van Katleen
Rooms (onderwijzeres basisschool) en
Stefan Dubourg
28.02.2010 Elize, dochtertje van
Tony Callaerts (leraar) en Kelly Dom
05.03.2010 Maxim, zoontje van Joris
Vergauwen (MWE-’99) en Charlotte Dutré
15.03.2010 Clara, dochtertje van
Eva De Visscher en Geert De Wilde (LG-’92)
16.03.2010 Birgen, zoontje van Ilse
Heynderickx (lerares) en Robin D’heer (MWI-’98)
01.04.2010 Lucas, zoontje van Lien Verniers
(lerares) en Niek Deserranno en kleinzoontje
van Rik Verniers (leraar)
03.04.2010 Seb, zoontje van Katrijn Verniers
(lerares) en Bastiaan Van Assche en kleinzoontje
van Rik Verniers (leraar)
06.04.2010 Ellin, dochtertje van Ilse De Jonge
en Wim Maes (leraar)
22.04.2010 Senne, kleinzoontje van
Hilde Van den Berghe (lerares)
30.04.2010 Matilda, kleindochtertje van
Luc Martens (oud-leraar)
06.05.2010 Vic, zoontje van Katja Roggeman
en Yves Sierens (ECWIa-’95), kleinzoontje van
Walter Roggeman (directeur)

metaalbouw
voor kmo,
landbouw
en industrie
van ontwerp tot
structuurbouw
en plaatsing
MAC Allaeys bvba
Europark Zuid 5
B-9100 St-Niklaas
Tel: 03/766.71.50
Fax: 03/766.71.55
www.macallaeys.be

Warme bakker
brood en banket

Wim
• Je vindt er meer dan je zoekt •

Tereken 58
100 Sint-Niklaas
Specialiteiten:
fotopralines
speciale taarten
fantasietaarten
fotocookies
www.bakkerijwim.be
03 7767197

Private en Openbare werken
Industriebouw, woningbouw
Scholen, Vernieuwbouw, ...

Agro– en biotechnologie
Facilitair management
Leraar lager onderwijs
Leraar secundair onderwijs
Verpleegkunde
Vroedkunde

6 bachelors in Sint-Niklaas
Nu ook alle opleidingen in Hoger afstandsonderwijs
haal een (bijkomend) diploma hoger onderwijs, in combinatie met je werk en gezin
Meer info?
03 776 43 48
info.waas@kahosl.be
www.kaho.be
ook opleidingen in Aalst en Gent!

Infomomenten
Woensdag 17 maart 2010 - 14.30 u stipt
Zaterdag 24 april 2010 - 10-17 u: open dag
Zaterdag 26 juni 2010 - 10-13 u
Zaterdag 4 september 2010 - 10-16 u

Kwaliteit
voor de
toekomst
www.sjks.be – info@sjks.be

zorg voor iedere leerling
alle richtingen aso

Haal meer uit
je aquarium.
En haal meer uit
je geld.
Ben je tussen de 18 en 25? Ontdek dan nu het All-in Pack
van KBC en wat het allemaal voor je kan doen. Surf naar
www.KBChaalmeeruitjegeld.be voor meer info of
kom langs voor een gesprek met je KBC-adviseur, want
praten werkt.

inschrijvingen
Ouders en leerlingen zijn steeds welkom
tijdens de schooluren.
Een afspraak kan uiteraard ook:
u contacteert het secretariaat 03 7807150.
De school is van 2 juli tot en met 8 augustus
gesloten.
Er is geen inschrijvingsstop in het eerste jaar!

Metaalkunde? Voedingsleer?
Alzheimer?

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.
IC HOU juni 2010 79

w w w.k u l e u v e n.b e

Reizen ’t Soete Waeslant

New 308cc

Sta open voor elk seizoen

‘Een autocar voor elke gelegenheid’

New 3008

Nieuwe technologie – Nieuw weggedrag

Reizen in binnen- en buitenland
Met autocars tot 82 plaatsen
14 daagse reis 24/7-6/8
Dresden-Berlijn- Polen
Voor meer info: 03/776 22 47
info@soetewaeslant.be

www.tsoetewaeslant.be

Comforttechnieken
Energiebesparende Technieken
airconditioning – ventilatie – klimatisatie –
verwarming – comfortkoeling – luchtbehandeling
sanitair
warmtepompen, zonneboilers, fotovoltaïsche
zonnepanelen

Studie – plaatsing – onderhoud – herstelling
door eigen diensten

A.T.S. De Vogel n.v.
Europark-Noord 40 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 760 03 70 Fax: 03 766 09 81
www.atsdevogel.com
info@atsdevogel.be

Gar. & Carr. VANHOECKE nv
Prins Boudewijnlaan 117
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 03 03
http://vanhoecke.verdeler.peugeot.be

Solar Cleaning Services nv
Actief lid van ABSU (Algemene Belgische Schoonmaak- en OntsmettingsUnie)
N

MEER DA

25 JAAR

Schoonmaak
Ruiten wassen

Reinigen & conserveren van aluminium
Slijpen & herpolijsten van natuursteenvloeren

www.prorest.be

NIEUW
TELESCOPISCH RUITEN
RUITEN WASSEN
WASSEN
TELESCOPISCH
MET OSMOSEWATER:
OSMOSEWATER:
MET
VEILIG TOT
TOT 17 M HOOG
-- VEILIG
MILIEUVRIENDELIJK
-- MILIEUVRIENDELIJK
PRIJSGUNSTIG
-- PRIJSGUNSTIG

Voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte:

Solar Cleaning Services nv
Passtraat 71 - 9100 Sint-Niklaas
T 03-780 95 20 - F 03-780 95 25
info@scs-nv.be - www.scs-nv.be

Vakbekwame schoonmakers voor schitterend werk

Contract Catering
&
Support Services

Ingelijst

Paasvakantie 2009. Na rijp beraad en heel wat aarzeling hebben we gekozen om in
deze vakantie een woestijnreis te ondernemen. We hebben geopteerd voor Jordanië
met het prachtige Petra (‘de verborgen stad’) en de Wadi-Rum. Deze woestijn vormt
een spectaculair decor met warmgele en rode zandvlaktes omzoomd door grillige
en kleurige rotsformaties.
We deden een vijfdaagse trekking door deze woestijn. Op de foto zie je mezelf en
mijn echtgenote, gezeten op een kameel. Stappen in het mulle zand is behoorlijk
lastig en de tocht op de kamelen zorgde voor een welgekomen afwisseling èn een
moment om op adem te komen.
Reizen in de woestijn is leven op het ritme van de natuur. Niet de klok, maar de zon,
de maan en de sterren bepalen de tijd. Niet de mens, maar de natuurelementen hebben de omgeving haar vorm gegeven. De alomtegenwoordige rust, de grootsheid
van de nachtelijke sterrenhemel en de gezellige avonden bij het vuur samen met
onze reisgenoten oefenen een onweerstaanbare aantrekkingskracht op ons uit!
Riggy Van de Wiele – leraar wiskunde

