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INHOUD 
De vernieuwing van start  ‘Op de vlucht’  Leerlingen en leerkrachten in de kijker  Lief en leed  Ic 
Hou Jongeren met o.a.: artikels over de eindreizen, de uitstappen, de lesmarathon, opiniestukken, 
spelletjespagina en sport en nog veel meer ...
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“…‘De Vier letzte Lieder van Richard Strauss in de uitvoering van Jessye Norman en Kurt Masur. Hij 
schreef het voor zijn vrouw net voor hij stierf, op teksten van Hesse en Von Eichendorff. Een 
wonderlijk schone tekst op muziek die even schoon is. Ge weet niet wat ge hoort. Hoe tekst en 
muziek zo kunnen samengaan. Alle elementen van de muziek zitten erin. Het is geen muziek waar 
ge een kinderziel mee moet bezoedelen. Ge moet in uw leven een en ander meegemaakt hebben, 
hier en daar wat klop gekregen hebben.”

Kris Soetens, muziekleraar en met pensioen over de ‘de ultieme keuze’ – zie blz. 18
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“…14 projecten effectief realiseren: drie in een jaarformule, de andere in een semesterformule. We 
sommen ze even op: creatief met wetenschap, voeding en gezondheid, training-sport-doping, 
geomatica, financiële educatie, architectuur, budgetbeheer, filosofie, Spaans, Scandinavistiek, 
wishfull thinking, educatief spel en ontwikkelingssamenwerking.” 

Danny Van Royen, pedagogisch directeur,  
over het effectieve aanbod volgend schooljaar in de vernieuwde vrije ruimte – zie blz. 5

“…Ja, mijn moeder is een Transsylvaanse, en mijn vader is Vlaams. Transsylvanië is een ‘gewest’ van 
Roemenië, waar ook veel Hongaren wonen. Mijn moeder is etnisch gezien een Hongaarse, maar woonde 
dus in Roemenië. Ikzelf spreek dan ook Hongaars en ik kan ook wel een mondje Roemeens. Elke grote 
vakantie en met de feestdagen gaan we naar Roemenië om daar mijn familie te bezoeken. Ik denk dat ik 
hier mijn fascinatie voor aardrijkskunde vandaan heb. Al als klein kind vroeg ik me af door welke landen 
we nu allemaal reden en ik bekeek dit vaak op kaarten.”

Lennert Cruypeninck interviewt aardrijkskundekrak Kristof Van den Branden in Ic Hou-Jongeren – zie blz. 49

“…Want onze leerlingen zijn, zoals Confucius al wist, niet alleen vaten om te vullen, maar vuren 
die je moet aanwakkeren. En waar talenten in actie komen, daar ontstaat er vurige passie. 
Investeren in die passie, is dan ook investeren in de kern van onze jongeren: in datgene wat 
hen groot maakt, in hun welbevinden en in wat hen doet groeien tot bewuste, betrokken 
volwassenen vol zelfvertrouwen.”

Katrien De Schryver, mama van Jasper, Evi,Lotte en Simon Waeckens over Talent – zie blz. 6

“…In het totaal vonden er ook zes activiteiten plaats: vier op Westakkers en één in het 
centrum in de Kasteelstraat. Een uitnodiging werd doorgestuurd naar alle leerlingen 
uit de 3de graad om zichzelf in te schrijven voor één van deze activiteiten. Het was een 
totaal vrijblijvende vraag, maar het was toch fijn om te zien dat het enthousiasme 
gedeeld werd. Er werd actie ondernomen!” 

Amber Blanckaert over engagement van leerlingen in Ic Hou-Jongeren – zie blz. 41

KNIPPEN EN PLAKKEN
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SAMEN SCHOOL MAKEN

? V-dag een top-afsluiter van het eerste jaar
Leerlingen Spaans en hun juffen =
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Geschokt door televisiebeelden en de actuali-

teit van iedere dag overlegden we eind augus-

tus en in september 2015 met leerkrachten en 

leerlingen op welke wijze wij een steentje kon-

den bijdragen om te trachten inzicht te krijgen 

in de vluchtelingenproblematiek en om daad-

werkelijk hulp te bieden.

Informatie over migratie in de lessen geschiede-

nis, andere achtergrondinformatie, duiding in de 

lessen godsdienst, gedurende enkele woens-

dagnamiddagen effectief een helpende en soli-

daire hand toesteken in het opvangcentrum van 

de Westakkers, informatie door verantwoordelij-

ken van het Rode Kruis en Caritas ter voorberei-

ding van de solidariteitsactie in de vasten, een 

gesponsorde wandeltocht en een lesmarathon 

ten voordele van concrete projecten waarbij 

vluchtelingen in onze streek ondersteund kun-

nen worden, ...

Er kwam heel wat op onze leerlingen en leer-

krachten af. We hebben nagedacht én de han-

den uit de mouwen gestoken voor mensen 

die op de vlucht zijn. In totaal verzamelden we 

€ 11.800! Een fantastisch resultaat! Het werk en 

de bijdrage van velen.

In samenspraak met leden van de pastorale 

groep VIS (leerkrachten én leerlingen) besloten 

we om met de verzamelde centen jongeren 

en kinderen in de opvangcentra een duw in de 

rug te geven. We spraken af om het bedrag aan 

twee organisaties te bezorgen: enerzijds het 

Rode Kruis en anderzijds Caritas.

Rode Kruis
De centrumverantwoordelijken van het Rode 

Kruiscentrum in de Kasteelstraat en de Westak-

kers willen met de € 5900 als volgt aan de slag.

Martine Soetens, directrice basisschool Berken-

boom Ankerstraat, schreef een impressie neer. 

We putten uit haar tekst. 

”25 februari, 16.30 uur. Het is rijtje schuiven om op 

het domein van Westakkers parkeergelegenheid te 

vinden, dit ondanks het vele carpoolen.

Na een hartelijk welkom krijgen we toch wel nood-

zakelijke info via duidelijk cijfermateriaal en worden 

een aantal vooroordelen ontkracht. De woorden 

migrant, vluchteling en asielzoeker blijken geen 

synoniemen van elkaar. In de realiteit worden ze 

nochtans vlotjes door elkaar gebruikt.

Er is voldoende tijd om praktische vragen te stellen 

over huiswerkbegeleiding, over de tijdsduur van 

verblijf in het OC, over materiële noden, over voe-

ding, over aan- en afwezigheden op school, over 

hygiëne, ... We krijgen ook te horen dat mensen hier 

per week een paar euro zakgeld krijgen en dat ze 

(in beurtrol) soms een klusje kunnen doen voor een 

euro. We vragen ons af hoe het toch komt dat er 

andere verhalen circuleren.

Dan krijgen we een rondleiding op de site. Een ge-

dreven begeleidster leidt ons door het gebouw tot 

aan de paviljoenen. Door de ramen is te zien hoe 

een lap stof de kamer in twee deelt. In één kamer 

verblijven vaak twee gezinnen, soms met pubers, 

soms ook met baby’s. De vensterbank wordt als 

ijskast gebruikt. Kinderen zijn kinderen en wuiven 

naar ons. 

Vervolgens krijgen we de huiswerkruimte voor de 

kinderen te zien. Ouders nemen zelf de verantwoor-

delijkheid of hun kind hier komt werken of niet. De  

recreatieruimte is nog in ontwikkeling. Veel hangt 

van sponsoring af, horen we. Gelukkig begint deze 

op gang te komen. We krijgen nog een vrouwen-

lokaal en de refter (weliswaar aan de buitenkant) 

te zien. Het ‘secretariaat’ van waaruit alles wordt 

“Wij zijn u zeer dankbaar voor de gift voor de 

twee centra. Wij gaan dit verdelen: € 2.500 voor 

de Kasteelstraat en € 3.400 voor Westakkers. In 

de Kasteelstraat hadden we graag met de op-

gehaalde giften een kamp voor niet-begeleide 

minderjarigen gefinancierd (huur kampplaats – 

vervoer – enkele activiteiten). Deze kampen zijn 

zeer belangrijk voor de groepsvorming, maar 

we moeten steeds harken om de nodige mid-

delen samen te krijgen. Staat ook op de plan-

ning: de renovatie van de kinderspeelruimte. In 

Westakkers willen we dit geld gebruiken voor 

een speeltoestel buiten voor de kinderen.“

Caritas
Caritas reageert even opgetogen over de groot-

te van het opgehaalde bedrag. Zij willen de 

centen gebruiken om hun Sportfonds Vluchte-

lingen meer kracht te geven. 

geregeld, zien we aan de binnenkant. Hier zijn ge-

dreven mensen dagelijks hard aan het werk om alles 

in goede banen te leiden. Ze zorgen voor de basis-

behoeften van deze mensen: voeding, kledij, een 

slaapplaats en onderwijs voor de kinderen. Daar-

naast staan ze ook in voor de recreatie en zijn ze ver-

antwoordelijk voor een aantal gezinnen, jongeren ...  

Ze zijn tevens ook aanspreekpunt bij problemen.” 

OP BEZOEK IN WESTAKKERS

Vluchtelingenkinderen op de schoolbanken
SJKS EN HULP AAN VLUCHTELINGEN

Informatie, achtergrond en ...  
handen uit de mouwen

Veel scholen in Sint-Niklaas vangen sinds oktober 2015 vluchtelingenkinderen op. Op 25 februari 2016 had een 
infoavond plaats voor leerkrachten in OC Westakkers. Tal van directies en leerkrachten gingen op de uitnodiging 
in. Het werd een beklijvend bezoek. We hebben het thema ‘vluchtelingen’ dit schooljaar uitgebreid aan bod laten komen op onze school. We 

overhandigen in de maand juni 2016 het integrale bedrag van alle acties aan het Rode Kruis en aan Caritas.

“Caritas International neemt het inschrijvings-

geld van sportverenigingen op zich voor kin-

deren die op de vlucht zijn. We betalen het 

inschrijvingsgeld en het benodigde materiaal 

(bijv. kledij). We willen dat ieder kind een kind 

kan zijn. Lid zijn van een vereniging komt de 

integratie ten goede en kan helpen om te pro-

beren de oorlog even te vergeten. Meer info op 

www.caritasinternationale.be”

DVR

P.S. Indien de bestemming van Westakkers snel 

wijzigt, zullen de verantwoordelijken een ander 

project voorstellen.

P.S. Zie ook Ic Hou Jongeren pag. 41.

Complex
‘s Avonds, in ons eigen warme huis komen 

de beelden terug en denken we aan de 

kinderen die de Sint-Niklase scholen opvan-

gen. Door de inzet en de gedreven zorg van 

velen voelen de kinderen die op de vlucht 

zijn zich (hopelijk) beetje bij beetje thuis .

In de gesprekken en discussies die de voor-

bije maanden op school zijn gevoerd, wer-

den we het erover eens: de vluchtelingen-

problematiek is complex, maar alles begint 

met correcte informatie. Met het bezoek 

aan Westakkers kregen we te horen en 

vooral te zien hoe het leven in het opvang-

centrum verloopt. Belangrijke informatie 

als men de impact en complexiteit van het 

vluchtelingenprobleem wil proberen be-

grijpen.

DVR
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Na anderhalf uur verlaten we het OC West-

akkers. Iedereen is stil. Het bezoek was con-

fronterend. Iedereen doet maximaal zijn best, 

maar de leefomstandigheden blijven schrij-

nend, de vertwijfeling en onzekerheid door het 

lange wachten bij de honderden vluchtelingen 

is groot, de mix van zoveel verschillende nati-

onaliteiten en bevolkingsgroepen, ... het roept 

veel vragen op. 

Nadat de eventuele erkenning als vluchteling 

in orde is, wachten nieuwe zorgen. Huisvesting, 

werk, ... 
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PENSIOENPENSIOEN

de muzikanten onderling. Je leert op andere 

manieren kijken en luisteren, je let op andere 

dingen.

Muziek wordt nu anders geconsumeerd. Het 

plezier destijds om muziek te zoeken en te vin-

den ... Uren heb ik gesleten in de platenwinkel 

van Willy Hermans in de Prins Albertstraat in 

Sint-Niklaas. Na de muziekschool trokken we 

met onze pré naar daar om er in de platenbak-

ken te snuisteren en de platen nadien op de 

koptelefoon te beluisteren. Ik ben steeds bij 

de klassieke muziek gebleven. Andere muziek 

ken ik niet en begrijp ik vaak ook niet. Dat heeft 

niets met enggeestigheid of slechte gevoelens 

te maken: aan klassieke muziek heb ik genoeg.”

Van bezieler tot genieter
Naast zijn werk op school was Kris jarenlang di-

rigent en bezieler van twee Sint-Niklase koren.

“Aan het dirigeren van koren heb ik 20 jaar lang 

veel deugd gehad. We hebben toen bijzondere 

dingen uitgevoerd: de Messiah van Händel, de 

Johannespassie van Bach ... Met orkest, koor en 

solisten. Dat heb ik echt met hart en ziel ge-

daan. Dat magische gevoel om mensen door 

muziek te laten meeslepen en zichzelf te laten 

overstijgen. En dat met voornamelijk amateurs. 

Daar denk ik echt met veel dankbaarheid aan te-

rug, dat heb ik zeer graag gedaan. Het was voor 

mij een ideale gelegenheid om als muzikant 

met de matière zelf bezig te zijn. 

Nu kan ik intens genieten van anderen die per-

formen. Ik moet mij niet meer bezighouden 

met de bagatellen die je als dirigent moet op-

lossen en kan mij volledig aan de muziek overle-

veren. Twee uur lang die spanning en empathie 

van de zaal voelen, zodat ge zelfs de ademha-

ling van uw gebuur voelt. Na zo’n uitvoering 

kom ik gesticht buiten. Die innerlijke vervuld-

heid ... Daar kom ik een maand mee toe. Ik hou 

ook erg van de uitvergrote schijnwereld van de 

opera. Kruip niet in uw kist voor ge dat hebt 

meegemaakt! Op slechts 20 kilometer van de 

deur kan je echt schitterende dingen zien. Ik ga 

liefst kijken op generale repetities, onder ideale 

omstandigheden, waar niemand mij kent. Dan 

telt enkel de muziek.” 

Coda
Ondertussen is Kris’ laatste vriendschapsdag 

achter de rug, de laatste les, examens, delibera-

ties ... Welke ambities koestert hij nog?

“Vooral gezond blijven. Nog meer genieten dan 

ik nu al doe, maar dan met een andere invulling 

van tijd. Alles op een ander tempo doen: langer 

ontbijten, te voet boodschappen doen. Geen 

grote projecten. Als ik de wereld met projec-

ten had willen veranderen, dan had ik dat toch 

al lang moeten doen? Ik heb nooit iets moeten 

laten. Ik heb geen schrik om op pensioen te 

gaan.”

Een slotvraag: welk muziekstuk vat je carrière 

het beste samen? Geen eenvoudige vraag, maar 

Kris heeft onmiddellijk een antwoord klaar:

“De Vier letzte Lieder van Richard Strauss in de 

uitvoering van Jessye Norman en Kurt Masur. Hij 

schreef het voor zijn vrouw net voor hij stierf, op 

Voor dag en dauw gaat de volumeknop omhoog en weerklinken won-

derlijke melodieën door de nog leerlingloze gangen. De portretten van 

operadiva Jessye Norman, Giuseppe Verdi en Richard Wagner (die mee-

verhuisd zijn uit de oude muziekklas in het voormalige lokaal 164) knikken 

goedkeurend. “Ik hou van een vast stramien. Dat geeft houvast, structuur, 

regelmaat. En het maakt mij voorspelbaar, ook voor de leerlingen. Dat vind 

ik een voordeel. Ik heb ook ooit aan de muziekschool lesgegeven, maar 

daar waren de uren veel onregelmatiger. Daar hou ik niet zo van.”

Ik kan me nog levendig de lessen muzikale opvoeding bij Kris voor de 

geest halen. Met een stortvloed aan adjectieven, waarvan een hele resem 

zelf uitgevonden, probeerde hij met sonore basstem het onbenoembare 

te benoemen. In de weer met tal van cassettes en een enkele cd, mee di-

rigerend, de muziek ten volle belevend en incarnerend, leidde hij ons de 

wereld van de klassieke muziek binnen. Af ten toe ging de piano open en 

speelde hij een stukje voor. Lyrisch bezong hij de wellustige vormen van 

de cello. Op het examen, dat hem waarschijnlijk nog meer stress bezorgde 

dan ons, probeerden we zijn woordenvloed tevergeefs te imiteren. Dankzij 

deze lessen leerde ik de weg naar de muziekafdeling van de bibliotheek 

kennen. Ik trad een wereld binnen die ik sindsdien niet meer verlaten heb. 

Een muzikaal avoir en être
Over wat hij in zijn lessen laat horen, heeft Kris een heel precies idee: “On-

danks alles volg ik mijn muzikaal geweten. Je kan geen jaren muziek krij-

gen zonder bepaalde dingen gehoord of gezien te hebben. Dat is zoals 

avoir en être bij Frans. Van sommige stijlen en stromingen weet je dat als 

je ze in de les niet laat horen, leerlingen er nooit mee in aanraking zullen 

komen.

Als ik één leerling per klas iets mee hebt kunnen geven, dan ben ik te-

vreden. Op die manier prent je hen een referentiekader in, zodat ze, mis-

schien, wanneer ze jaren later iets horen, denken ‘Dat hebben wij in den 

tijd nog bij de Soetens beluisterd.’ Ik geloof in dat zaaien: je plant een 

zaadje dat misschien pas binnen 20 jaar uitkomt.”

In 1993 marcheerde Kris Soetens definitief het College binnen, na in Sint-

Niklaas in tal van scholen lesgegeven te hebben: “Elke school had haar 

eigen klimaat, ik heb overal graag lesgegeven. In elke school had ik het 

gevoel dat ze dachten: laat die Soetens maar bezig, laat hem maar doen. 

Muziekleerkrachten laten zich niet zo makkelijk in het keurslijf van het leer-

plan dwingen. Natuurlijk: in het land der blinden is eenoog koning, je hebt 

geen vijf of zes collega’s binnen je vak waarmee je in concurrentie moet 

gaan. Je hebt een grote autonomie.”

Drieëntwintig jaar later struint hij voor het laatst de poort buiten. “En dat 

doe ik met dankbaarheid. Ik voel mij echt een gelukzak. Ik heb mijn car-

rière op mijn eigen manier kunnen afsluiten en de luxe gehad gezond te 

blijven. Al ben ik geen doemdenker, ik had dat niet verwacht. Ik wist niet 

dat dat voor mij weggelegd was. Twintig jaar geleden stond ik daar niet bij 

stil. Het besef dat het zó voorbij kan zijn, dat is niet uit mijn hoofd sinds 3 à 

4 collega’s, leeftijdgenoten, op korte tijd zijn weggevallen. Dat doet veel 

relativeren.”

Muziek en onderwijs: a match made in heaven
Bij Kris gingen muziek en onderwijs steeds hand in hand. “Ik ben afkomstig 

uit Puivelde. Mijn vader was daar onderwijzer. Thuis stond er een piano, hij 

had dat graag gestudeerd. Niet dat mijn vader mij later daartoe gedwon-

gen heeft: er was bij ons thuis geen enkele dwang om in de muziek verder 

te gaan. Ik volgde destijds piano in de academie en na de humaniora was 

het de logica der dingen om daarin verder te studeren. Dat verliep heel 

organisch. Het was van meet af aan de bedoeling om na mijn studies voor 

de klas te gaan staan, dat was een evidentie. Om uitvoerend muzikant te 

worden, had ik wellicht te weinig talent. En te weinig karakter om dage-

lijks uren en uren te spelen. Een muzikale carrière uitbouwen was echt niet 

mijn ambitie.

Nu: had ik geen muziek gestudeerd, dan zou ik wellicht ook onderwijzer 

geworden zijn. Dat zit bij ons in de familie: al mijn broers staan in het on-

derwijs of hebben er gestaan.”

Klassiek in YouTubetijden
In tijden van YouTube en Spotify waarin jonge mensen op hun smartp-

hone muziekbibliotheken hebben waar The Beatles naast Bieber en Bach 

kamperen, heeft muziek nog niets aan kracht en impact ingeboet: “Kinde-

ren weten wel wat schoon is, dat voelt ge. Jonge mensen zijn perfect in 

staat om de parels eruit te halen. Alle soorten muziek zijn beschikbaar op 

dit moment, maar wat jonge gasten niet kennen, zullen ze ook niet op hun 

iPod zetten. Ge moet op zoek gaan naar dat kleine gaatje, dat onontgon-

nen terrein. Het is geen bekeringsdrift, maar als ge iets niet kent, kunt ge er 

ook niet van genieten.”

“Wat wel veranderd is, is de spanningsboog. Alles moet flitsend en snel 

gaan, ook in de les. En jonge mensen zijn ook meer op beeld gefixeerd. Je 

kan niet zomaar meer enkel naar muziek luisteren: leerlingen zijn snel af-

geleid. Je kan je daar als oude leerkracht principieel tegen verzetten, maar 

ik probeer het nu te omarmen. Je kan opnames van stukken laten zien en 

hen laten kijken naar de interactie tussen de dirigent en het orkest, tussen 

MET PENSIOEN: MUZIEKLERAAR KRIS SOETENS 

 ‘Vier letzte Lieder’ en veel meer 
Nog lang voor het krieken van de dag staat Kris Soetens – vol geestdrift en ongeduld – al aan de schoolpoort.  
Als door de duivel op de hielen gezeten stormt hij binnen eens de poort omhoog gaat. Met een koffietje achter 
de kiezen gaat het fluks richting muzieklokaal. Nog steeds in dat onnavolgbare tempo. 

teksten van Hesse en Von Eichendorff. Een won-

derlijk schone tekst op muziek die even schoon 

is. Ge weet niet wat ge hoort. Hoe tekst en mu-

ziek zo kunnen samengaan. Alle elementen van 

de muziek zitten erin. Het is geen muziek waar 

ge een kinderziel mee moet bezoedelen. Ge 

moet in uw leven een en ander meegemaakt 

hebben, hier en daar wat klop gekregen heb-

ben. De jeugdige uitbundigheid in het eerste 

lied en de loutering die uit het laatste spreekt: 

als ge dit beluisterd hebt, zijt ge niet meer de-

zelfde mens. De noblesse van Jessye Norman, 

dat reflexieve ... Dat gevoel van blij te zijn dat ge 

alles gehad hebt.”

Met deze muziek op de hoofdtelefoon tikken 

wij deze laatste woorden in, terwijl de duisternis 

valt en de leeuwerik zijn laatste lied inzet ... 

BN
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LIEF EN LEED

IN MEMORIAM

Laurens Peeters (°22 februari 1995 † 24 april 2016) – 6SPW-2013

IN MEMORIAM

Nelle Van Rumst

Totaal onverwacht, in de knop gebroken. Na 

een korte joggingtocht en klaar om te gaan stu-

deren werd onze oud-leerling fataal getroffen 

door een hartfalen. Zijn ouders, zus, familie en 

vele, vele vrienden blijven verweesd achter. 

Laurens was een jongeman die je niet snel ver-

geet. Zijn open gezicht en aanstekelijke glim-

lach, ze blijven al zijn oud-leerkrachten en klas-

genoten bij. 

We bieden namens de collegegemeenschap onze 

oprechte deelneming aan aan de ouders en zus 

en familie van Laurens. We wensen hen veel sterkte 

toe. 

Met veel warmte en een heel persoonlijke aan-

pak namen onze collega’s Tiny Torsy en Pieter 

Van Rumst en hun kindjes Lotte en Ine afscheid 

van Nelle, hun zusje. Het ganse gezin keek er zo 

naar uit ... 

We bieden namens de collegegemeenschap onze 

oprechte deelneming aan aan onze collega’s, hun 

gezin en familie. We wensen hen veel sterkte toe.

IN MEMORIAM

Godelieve Baeckelandt, oud-portierster SJKS
Begin juni overleed mevrouw Godelieve Baeckelandt. Voor de generaties van vandaag binnen de collegemuren 
een onbekende, maar jarenlang een erg vertrouwd gezicht en intens verbonden met de school. Godelieve was 
portierster in ‘haar College’.

Ze werd geboren te Sinaai op 24 juli 1931 en 

overleed te Sint-Niklaas op 5 juni 2016. De 

plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de pa-

rochiekerk van Sint-Catharina te Sinaai op zater-

dag 11 juni 2016 om 10.30 uur.

Het kantoor-bureau van Godelieve bestaat niet 

meer (naast de ingangspoort Collegestraat 31 

en palende aan het grote salon). Op de voorge-

vel na verdween alles in de verwoestende bran-

den van ’95. 

Dienstbaar en diepgelovig
Getrouw en met veel toewijding verzorgde  

Godelieve haar taak als portierster. De tekst op 

haar gedachtenisprentje drukt erg goed uit wie 

ze was.

Namens de collegegemeenschap bedanken we 

Godelieve voor vele jaren inzet en betrokkenheid 

bij onze school. We bieden aan de familie onze op-

rechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte 

bij dit afscheid.

Degene die ik lief heb verlaat

ik om degenen

die ik lief

had terug te vinden.

Godelieve,

ons Lieve,

tante Lief,

Op een paar stappen van deze kerk groeide je op in de bakkerij van je ouders. De zorg voor je broers 

en zussen hield je levenslang bezig.

Toen je in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie op het secretariaat kon gaan werken, verhuisde je naar 

Sint-Niklaas en ging er boven op het internaat in een appartement wonen. De immense school 

schrok je niet af en je nichtjes waren altijd geïmponeerd door de enorme sleutelbos die je beheerde. 

Vol discipline volgde je het komen en gaan aan de zij-ingang in de Collegestraat. Je bureau was 

een welkome plek waar de zussen ’s middags tussen het werk hun boterhammen kwamen eten; 

en jaren later kwamen de nichtjes na schooltijd langs voor een babbel. Voor hen had je altijd een 

sapje en een mand koeken klaarstaan. Je familie was belangrijk voor jou.

Je hield van reizen in Europa met de CM en later van culturele uitstappen met Okra. Je luisterde 

graag naar klassieke muziek en hield van lezen en schrijven. Je verfijnde handschrift en mooie tek-

sten zullen we nooit vergeten.

Maar je grootste passie was je geloof in Jezus Christus. Toen je naar de serviceflat in Sinaai verhuis-

de, deed het je deugd om dicht bij de kerk te kunnen wonen. En later in het rusthuis vonden we je 

vaak terug in de kleine kapel daar. Vandaag geven wij die je lief hebben je in Gods handen in de 

berusting dat je degenen die je lief had, zal terugvinden.
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Tijdens de voorronde in het najaar 2015 zette 

het thema ‘Verschillend en toch gelijk’ opmerke-

lijk veel jongeren aan het schrijven.

 

De Oost-Vlaamse provinciale prijsuitreiking ‘Ju-

nior Journalist-wedstrijd’ werd dit jaar georga-

niseerd door het Davidsfondsgewest Land van 

Leie en Schelde. Uit de mooiste lokale inzendin-

gen van de provincie Oost-Vlaanderen koos een 

strenge maar rechtvaardige jury de allerbeste 

Junior Journalisten van deze provincie.

 

In het Gemeenschapscentrum ‘De Klaproos’ in 

Nevele (Landegem) werden op vrijdag 15 april 

2016 de namen van deze eindwinnaars bekend-

gemaakt.

 

Drie van de vijf allerbeste Junior Journalisten 

van de provincie kwamen uit ... onze school! Een 

fantastisch resultaat!

De drie jeugdige schrijvers lazen uit hun be-

kroonde werken voor. Zij mogen zich de beste 

Junior Journalisten van Oost-Vlaanderen noe-

men in hun reeks en kregen naast de eeuwige 

roem een attentie onder de vorm van een boe-

kenbon.

We wensen hen van harte proficiat en hopen 

dat ze hun schrijverstalent exploreren, zodat we 

nog vaak van hen horen.

Hilde Van den Berghe,  

lerares Nederlands

SJKS DIK IN DE PRIJZEN BIJ DE DAVIDSFONDSWEDSTRIJD

Schrijverstalent!
De lokale afdeling van het Davidsfonds werkte mee aan de Junior Journalist-wedstrijd 2016, de grootste 
jeugdwedstrijd creatief schrijven in Vlaanderen. Ze stimuleerde deelname aan de wedstrijd en gaf praktische 
informatie. De leerkrachten Nederlands motiveerden hun klassen om in hun pen te kruipen. 

Geïnspireerd door de uiteenzetting van Linda 

Maes, medewerker van Make A Wish, zijn de leer-

lingen aan de slag gegaan. Hun eerste opdracht 

was iemand te vinden die het volgens hen ver-

diende om een wens in vervulling te zien gaan, 

rekening houdende met de opgelegde criteria. 

In groepen van 13 leerlingen werd er tijdens een 

zoemsessie een top-3 samengesteld en werden 

de eerste contacten gelegd. We gingen er niet 

van uit dat iedereen zomaar zou willen meewer-

ken en hadden dus een degelijke back-up nodig. 

Karin en Jarno wilden echter meteen meewer-

ken, waarna ze in de krokusvakantie geïnterviewd 

werden. Na de krokusvakantie is het project echt 

in gang geschoten en konden activiteiten uit-

gedacht worden die pasten bij de wensen van  

Karin en Jarno. Uiteindelijk werd de wensdag na 

de voorlaatste sessie uitgevoerd.

Weekend aan zee
Karin werd getrakteerd op een verwenweekend 

aan zee in Bredene. De ene groep had zater-

dagochtend een brunch voorzien, waarna de 

andere groep voorbereidingen trof in Bredene. 

Karin vertrok met haar gezin naar zee om een 

ontspannende, uitgestippelde wandeling te 

maken en daarna getrakteerd te worden op een 

heerlijk avondmaal. De volgende ochtend kon 

Karin genieten van een lekker ontbijt, om dan 

bij thuiskomst een lekkere lunch voorgescho-

teld te krijgen. Uiteindelijk een tweedaagse die 

volledig slaagde zoals het gepland was.

Jarno op de karting
Op de wensdag van Jarno doken onverwacht 

nog hindernissen op. Na de lunch in de Stati-

onsstraat bolden we met de trein naar Antwer-

pen. Na een avontuurlijke zoektocht arriveer-

den we aan de kartingbaan. De defibrillator 

van Jarno ging echter tijdens sessie 2 door de 

verhoogde hartslag en het schokken van de 

kart aan het werk en na twee schokken moest 

Jarno er de brui aan geven. Ongerustheid alom 

en een complete wijziging van het programma: 

naar de spoeddienst in het Gentse universitair 

ziekenhuis. Niets ernstig (gelukkig) zo bleek; na 

een aanpassing aan de instellingen van het toe-

stel kon Jarno naar huis. Te laat echter om nog 

aanwezig te zijn op het laatste deel van zijn ver-

wendag: een feestje waar klasgenoten, vrienden 

en familie van Jarno op aanwezig zouden zijn. 

Jammer voor het organiserende team en uiter-

aard voor Jarno. Desondanks was de tevreden-

heid toch groot en mocht ook deze wensdag als 

geslaagd beschouwd worden.

Motivatie doet wonderen
Bij aanvang van het project had ik heel wat 

twijfels over de slaagkansen. Na een aantal we-

ken had ik al door met welk type leerlingen ik 

te maken had: gemotiveerde leerlingen die zin 

hadden om hun schouders onder dit project te 

zetten. Meer dan eens hebben ze mij verbaasd 

met hun ideeën. Jammer genoeg hangt het sla-

gen niet alleen af van motivatie, maar waren we 

ook sterk afhankelijk van gulle giften. Waar we 

de ene week zekerheid hadden over bepaalde 

GESLAAGD, ORIGINEEL PROJECT IN DE SEMENARIES

Wishful Thinking
Begin januari mochten de leerlingen binnen het uur vrije ruimte kiezen tussen een aantal projecten/vakken. 
26 zeer gemotiveerde leerlingen kozen voor het project Wishful Thinking, dat net het levenslicht had gezien. 
Samen zijn we onze tocht door het onbekende begonnen ...

Drie prijswinnaars!

Lander Voeten werd als eerste ex aequo geklasseerd in reeks 1 (derde graad basison-

derwijs).

Lander is leerling aan de Vrije Gesubsidieerde Basisschool van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie 

in Sint-Niklaas en zit in het vijfde leerjaar. Hij schreef een fantasieverhaal met als titel ‘Ver-

schillend en toch gelijk’.

 

Yasmine Zaman won de eerste prijs in reeks 2 (eerste graad secundair onderwijs).

Yasmine is leerling aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas en zit in het eerste jaar. 

Haar fantasieverhaal draagt de titel ‘De wraakactie’.

 

Flore Vavourakis kaapte de eerste prijs weg in reeks 4 (derde graad secundair onder-

wijs). 

Flore is leerling aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas en zit in het zesde jaar. Zij 

verraste ons met haar opiniestuk, getiteld ‘Diversiteit bewonderen. Natuurlijke oplossingen 

voor diverse problemen’.

 

sponsors, werd die zekerheid enkele weken later 

weer weggenomen. Best wel frustrerend. Maar 

de leerlingen hebben dit allemaal netjes opge-

vangen. Chapeau, voor wat zij uiteindelijk voor 

elkaar kregen. Jarno en Karin hebben achteraf 

nog laten weten dat ze enorm genoten hebben 

van hun wensdag. De enige evaluatie die telt.

Een bijzonder dankwoord richt ik tot de sponsors. 

Zonder hen was het niet mogelijk om de wens-

dagen tot een goed einde te brengen. Dank aan: 

Bloemen Fiorellini, Bakkerij Maes-Schoofs, Bert Pan-

nier (www.zeewinde.be), Indoorkarting Antwerpen 

bvba, Pasta En Zo, JOC De Nartist, DJ-duo Davy 

Verdesseldonck & Antoon Verschaeve, Carrefour, 

Colruyt en iedereen die snoep heeft gekocht om het 

project te steunen.

Tom Clarysse,

leraar project semenaries

RUBRIEK
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100-dagen: Waar is Wally? Nargiz Nabirova

Private en Openbare werken

Industriebouw, woningbouw

Scholen, Vernieuwbouw, ...
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Het begon allemaal twee jaar geleden, in februari 

2014. We wandelden met een aantal collega’s en 

leerlingen van de derde graad naar Tremelo, ten 

voordele van de Damiaanactie. Van Sint-Niklaas 

naar Tremelo spreken we toch al snel over een 

afstand van 50 km. Een miserabele voorberei-

ding, slecht weer en toegegeven, geen conditie 

verplichtten me al snel tot een opgave, verder 

dan 25 km geraakte ik niet met die pijnlijke open 

blaar. 

Een uitdaging
Maar ik hou wel van een uitdaging, dus ik stelde 

mezelf een doel, meedoen aan de Dodentocht, 

niet om hem uit te stappen, 100 km is héél ver, 

50 km vond ik voldoende, om te bewijzen dat ik 

het wel kon!

Ik begon te stappen, zelf rondjes uit te stip-

pelen, beginnend vanaf 10 km tot 20 km en ik 

testte verschillende schoenen uit. Het heeft wel 

even geduurd voor ik het juiste paar schoenen 

te pakken had, maar nu ik die heb, gaat het 

wandelen als vanzelf én vooral zonder blaren! 

Die zelf uitgestippelde rondjes raakte ik snel beu 

en ik besloot om het eens te proberen bij wan-

delclubs. 

Misschien toch wat uitleg over het principe van 

een wandelclub. Het idee is als volgt, elke wan-

delclub, per gemeente vind je er wel één, orga-

niseert, een viertal tochten. Deze tochten staan 

open voor iedereen. Wie komt wandelen als lid 

van een andere club betaalt 1,10 euro inschrijf-

geld, wie wandelt als niet-lid, betaalt 1,50 euro 

inschrijfgeld. Je komt toe in de startzaal wan-

neer je wil, tussen 8 en 15 uur, en je wandelt 

de afstand die je zelf kiest, meestal variërend 

tussen de 5 km en de 30 km. Tussendoor zijn er 

rustposten waar je iets kan kopen om te drinken 

of te eten aan democratische prijzen. De meeste 

wandelaars hebben een wandelboekje, waarin 

ze stempels verzamelen na elke tocht. De clubs 

geven beloningen aan hun leden voor x aantal 

deelnames of x aantal km’s. Ter voorbereiding 

op de Dodentocht ben ik zo met verschillende 

clubs in het Waasland beginnen wandelen. 

Op 8 augustus 2014 was het dan zover, de start 

van de Dodentocht. Om een lang verhaal kort 

te maken. Het was een helse tocht, slecht weer, 

eenzaamheid, zere voeten, de nacht (niet te 

onderschatten) ... Maar ik deed het. Een paar 

collega’s hadden eerst beloofd mee te stap-

pen, maar door diverse omstandigheden was 

dat er niet van gekomen. ’s Nachts kreeg ik via 

sms wel veel steun van collega’s die moesten 

opstaan voor hun baby’tjes, die steun heeft mij 

er écht doorgeholpen, nogmaals bedankt KV en 

DG! Tot 30 km ging het allemaal wel goed, maar 

daarna begon ik toch af te zien. Toegegeven, de 

tranen stonden me nader dan het lachen, ik was 

blij dat ik er was!

Tot rust komen 
Ondertussen had ik de smaak van het wandelen 

te pakken. Wandelen is tot rust komen, is uit-

waaien, is sociaal contact, ik kom vaak dezelfde 

mensen tegen, is één worden met de natuur, 

zelfs hier, in de ruime omgeving het Waasland, 

kan je een vakantiegevoel hebben. Dan denk 

ik onder andere aan wandelen rond de Moer-

vaart of langs de Durme, ook Sint-Amands is 

een mooi wandelgebied net zoals de omgeving 

rond de Stekense vaart. Omdat ik nog wat meer 

uit het wandelen wou halen, ben ik lid gewor-

den van ‘De Lachende Klomp’, een wandelclub 

uit Nieuwkerken. Ook wij organiseren viermaal 

per jaar een wandeltocht om onze clubkas te 

spijzen, er zijn ledenfeesten waar verdienste-

lijke wandelaars beloond worden, busreizen 

naar wandeltochten aan de andere kant van het 

land ... Door lid te zijn van een club leerde ik nog 

meer mensen kennen en groeide het plezier in 

het wandelen. 

Geocachen?!
Tijdens het wandelen ben ik vaak alleen op stap, 

ik spreek bijna nooit met mensen af om samen 

te wandelen, als ik kennissen per toeval tegen-

kom, wandelen we wel een lusje samen, tot een 

rustpost en dan splitsen onze wegen weer. Tus-

sendoor probeer ik te geocachen. Geocachen is 

eigenlijk een schattenjacht op basis van coördi-

naten (ik ben leerkracht aardrijkskunde voor iets 

LERARES KATRIEN VAN POECKE

Gebeten door de wandelmicrobe
Mocht je mij twee jaar geleden verteld hebben dat ik nu, in 2016, helemaal bezeten zou zijn door wandelen, ik 
zou eens goed gelachen hebben en veel ongeloof gehecht hebben aan je stelling. Maar ondertussen is het wel zo, 
ik heb de wandelmicrobe te pakken! Voor de meeste mensen is wandelen niet echt een sport, maar je kan jezelf 
zo’n doelen stellen dat ook wandelen een zware fysieke prestatie wordt. 

Tijdens de 4 daagse van de IJzer.

Mijn klompjes van 2500 km.
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Piekfijn gepoetst!

ISS is een internationale pionier in facilitaire dienstverlening. Mensen kennen 
ons als de kampioen van de scholenschoonmaak.

Met onze diensten willen we scholen optimaal ondersteunen zodat ze zich op 
het vlak van schoonmaak en onderhoud geen zorgen hoeven te maken.

Surf naar www.schoolisscool.be, elke dag alle 
schoolnieuws op één pagina.

“School ISS Cool” is onze manier om de ‘schooldirecties, leraars en leerlingen 
een hart onder de (digitale) riem te steken met interessante artikels, links en 
videos over wat er reilt en zeilt in scholen.

Op het einde van een wandeling in Baasrode.

Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe 
Valère 

bvba

Marktstraat 208
9111 Belsele

tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be

hé). De schat kan een doosje, kistje, fotorolletje 

zijn waar een papiertje insteekt waarop je je 

naam kan schrijven. Er zijn ook moeilijker te vin-

ste 50 km tocht sinds de Dodentocht in 2014 en 

het was een succes! Een suikerdipje op 17 km 

deed me even twijfelen, maar een Cola bracht 

redding en daarna ging het vanzelf, op het ein-

de had ik geen enkel kwaaltje. Tja, als dat zo vlot 

gaat, begin je wel na te denken, misschien ligt 

een 100 km wandeltocht dan toch binnen mijn 

mogelijkheden? 

Jij ook?
Mocht ik een enkeling warm gekregen hebben 

voor het wandelen, dan nodig ik jullie graag 

uit op de Barbierbeektocht van De Lachende 

Klomp van dit jaar. Op 21 augustus organiseren 

wij onze derde wandeltocht van 2016! Vertrek 

vanuit de gemeentelijke lagere school in Krui-

beke tussen 8 en 15 uur, afstanden van 4 km tot 

30 km. Op de rustposten vind je veel lekkers en 

het parcours mag er ook zijn, tussen de velden 

en de polders in Kruibeke en omgeving.

JB

 

den caches bv. een valse hondendrol, een valse 

kauwgom, een valse steen ... je kan het zo gek 

niet bedenken of het komt voor. Elke schat die 

je vindt kan je op het internet loggen en je krijgt 

er op de kaart telkens een smiley voor in de 

plaats. Omdat ik met het wandelen overal kom 

staan er al heel wat smiley’s op de kaart.

Vele, vele kilometers
Ondertussen ben ik bezig aan mijn derde wan-

deljaar. Een paar tochten die ik vorig jaar fantas-

tisch vond, wil ik zeker opnieuw doen, zoals de 

vierdaagse van de IJzer. Dit is een militaire mars 

in de Westhoek, deelname kost iets meer, maar 

je krijgt tijdsregistratie en beloningen (eten en 

drinken) in de plaats. Elk jaar doen daar duizen-

den mensen aan mee: wandelaars, militairen 

en gezinnen. In 2015 heb ik mijn doelstelling 

bereikt, ik wou 2000 km stappen wat mijn totaal 

op 2.500 km bracht sinds ik begonnen ben ik 

mei 2014. Voor 2016 stel ik mij een ander doel: 

50 km tochten. Op 15 mei wandelde ik mijn eer-
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Woord en daad

Op 1 januari 2015 presenteerden we onze nieuwe missietekst (zie 

www.sjks.be Missietekst): een breed gedragen en ambitieuze inten-

tieverklaring voor onderwijs bij het begin van de 21ste eeuw in onze 

school. We groepeerden de doelen rond drie polen: zorgen, verwach-

ten en inspireren. Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder. Hoever 

staan we? Waar w(e)orden de woorden daden? Enkele blikvangers op 

een rijtje.

ZORGEN

* We zetten volop in op basiszorg voor iedereen. Zie doc ‘Basis-

zorg’ op smarts en op onze website! De cel leerlingenbegeleiding en 

het CLB zullen samen met de vakgroepen volgend jaar hier nog meer 

stappen in zetten.

* Talentgericht werken. Het vernieuwde aanbod in het eerste jaar en 

de nieuwe aanpak en het aanbod in de vrije ruimte spelen hier volop 

op in.

* Gezondheidsbeleid en aandacht voor duurzaamheid. De aanzet 

werd hiervoor dit jaar gegeven (o.a. op de pedagogische studiedag), 

de concretisering is voor volgend schooljaar.

VERWACHTEN

* Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan leerlingen. De 

leerlingenraden, het engagement van leerlingen voor o.a. Skairo, Ic 

Hou, de keuzemogelijkheden voor de vrije ruimte, ... waar we kunnen ... 

leerlingen in de hoofdrol.

* Levenslang leren en professionalisering van het personeels-

team. De deelname aan vak- en vakoverschrijdende bijscholingen is 

fors toegenomen. Gestage evolutie naar meer zelfsturende teams in 

de reekswerking en de vakwerkgroepen.

INSPIREREN

* Appelleren aan solidariteit. Informatie geven, kritische zin prikke-

len en daadwerkelijk engagement; de vele projecten i.v.m. het vluch-

telingenvraagstuk dit schooljaar waren er een illustratie van.

* De sociaal-economische realiteit en de technologie een be-

langrijke plaats geven. Projecten zoals ‘Budgetbeheer’ en ‘Financi-

ele educatie’ in de vrije ruimte en het STEM-verhaal dat we kwalitatief 

sterk willen uitbouwen over de zes jaar beantwoorden aan deze doel-

stelling.

Volgend schooljaar trachten we op de ingeslagen weg verder te gaan. 

Enkele belangrijke doelen?

Vele aandacht schenken aan de muzische ontplooiing, aan kunst 

en cultuur. Volgend schooljaar staat een bezoek aan het kunstenfes-

tival Coup de Ville van WARP op het programma voor alle leerlingen 

van de derde graad. Enthousiaste leerkrachten leggen bovendien de 

laatste hand aan een gevarieerd cultureel aanbod voor vrijwilligers 

(theater, expo, klassieke muziek, ...)

EDITORIAAL INHOUD

Vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Op een groots opge-

zet congres op 2 juni verduidelijkte Katholiek Onderwijs Vlaanderen (onze 

koepel, de Guimardstraat) de leidraad en reikte wegen aan om deze visie 

in de scholen te bespreken en vorm en inhoud te geven. Boeiende discus-

sies en initiatieven in het verschiet.

Met aandacht voor wat bijdraagt tot geluk. Ongetwijfeld het belang-

rijkste doel. Tastend, met respect voor ieders eigenheid, gastvrij, open van 

geest samen zoeken (ouders, leerlingen en personeel) naar ... balans, een 

sleutelwoord in deze hectische tijden. Evenwicht nastreven (in het eigen 

leven en werk) in een maatschappij waarin diversiteit en globaliseren ons 

dreigen kopje onder te duwen. 

Met vertrouwen, optimisme en op een gedreven wijze opvoeden.

Na de eindsprint van juni is er echter eerst de zomervakantie. Focus op 

gezin, familie, vrienden, cultuur, gastronomie, rust, stilte, kunst, luieren, 

klussen, reizen, lezen, schijven, ... Vanaf half augustus gaan we er opnieuw 

tegenaan. Met vernieuwde moed en geloof in onze prachtige opdracht:  

jongeren van vandaag opvoeden zodat ze met inspiratie en deskundig-

heid hun talenten kunnen ontplooien en competenties uitbreiden, onze 

missietekst getrouw.

DVR
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Ondertussen staat de concrete realisatie in de 

steigers en ... het ziet er goed uit! Vol vertrouwen 

en met een uitgewerkt plan pakken we volgend 

schooljaar aan.

Moderne met Talent-uur en 
Moderne met Stem 
In ons eerste jaar zijn we na de vele inschrijvin-

gen op de openschooldag en daarna zeker dat 

we de richting Latijn met meerdere klassen kun-

nen inrichten, maar tevens dat we zowel voor 

Moderne met Stem als Moderne met Talent-uur 

meer dan voldoende inschrijvingen hebben. 

Het geeft de betrokken leerkrachten vleugels 

dat ze het vertrouwen kregen van vele ouders 

en hun 12-jarige dochter of zoon. In september 

gaan we er vol voor.

14 projecten in de vrije ruimte!
Ook de nieuwe invulling van de vrije ruimte 

krijgt concreet vorm. Meer dan 220 leerlingen 

konden een keuze maken uit de 19 aangeboden 

projecten. Na het inventariseren van de voor-

keuren van de leerlingen en de motivatiebrie-

ven kunnen we volgend schooljaar 14 projecten 

effectief realiseren: drie in een jaarformule, de 

andere in een semesterformule. We sommen ze 

even op: creatief met wetenschap, voeding en 

gezondheid, training-sport-doping, geomatica, 

financiële educatie, architectuur, budgetbeheer, 

filosofie, Spaans, scandinavistiek, wishfull thin-

king, educatief spel en ontwikkelingssamenwer-

king.

Bij bijna 95% van de leerlingen kon voldaan 

worden aan de eerste of de tweede keuze. Alle 

leerkrachten die bereid waren een of meer pro-

jecten te realiseren, hebben effectief een groep 

om mee aan de slag te gaan. Uit eerste reac-

ties blijkt dat de leerlingen het aanbod en de 

keuzemogelijk heden waarderen.

NIEUW AANBOD EERSTE JAAR EN VRIJE RUIMTE DERDE GRAAD 

Vernieuwingen van start op 1 september 2016
Anderhalf jaar hebben we met vele leerkrachten nagedacht, gezocht, getwijfeld en uiteindelijk een 
weloverwogen besluit genomen: in ons eerste jaar voortaan drie keuzemogelijkheden (Moderne met Stem, Latijn 
en Moderne met Talent-uur) én voor alle leerlingen (voor enkele klassen volgend schooljaar nog een 
overgangsjaar) in de derde graad één uurtje vrije ruimte. 

Bij het eindrapport in juni krijgen de leerlingen 

die betrokken zijn bij de vrije ruimte een brief 

met daarin de indeling van de groepen en 

praktische informatie. Eind juni en in de maand 

augustus bereiden we het eerste jaar van de 

vernieuwde vrije ruimte verder voor (planning, 

lokalen, ...). 

We gaan van start en sturen bij 
Uiteraard wordt volgend schooljaar voor zowel 

het eerste jaar als de vrije ruimte in de derde 

graad een jaar van hard werken en uittesten 

van wat kan/werkt en niet kan/werkt. 

Ons ‘prototype’ staat op de baan en kan goed 

voorbereid starten voor een veilige en erg 

boeiende rit; in de evaluatiemomenten zullen 

we met het uitgebreide team van leerkrachten 

die hierbij betrokken zijn bijsturen waar nodig.

Voor het zover is, staan ons nog twee maand va-

kantie te wachten. We kijken er samen met onze 

leerlingen en personeelsleden naar uit. 

DVR
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TALENT

Over groeien met passie en zelfvertrouwen
Iedereen heeft talent. Soms hoor je wel eens zeggen als je iemand vraagt naar zijn of haar capaciteiten: “Ik heb 
helemaal geen talent!”, wat meestal gepaard gaat met een diepe zucht en hangende schouders. Nochtans heeft 
echt iedereen talent. Alleen is het iets wat je moet ontdekken en ontwikkelen, liefst met behulp van anderen.

Talent kennen we al eeuwenlang als bijbels begrip1: de meester gaf ‘talen-

ten’ aan zijn slaven met de opdracht er goed voor te zorgen. Twee slaven 

gebruikten de verkregen talenten wijs en konden deze verdubbelen. De 

slaaf die zijn talent in de grond stopte, bedoelde dit dan dan wel goed, 

maar deed dit slechts uit angst. Daardoor kon zijn bezitting niet uitgroeien 

tot het potentieel dat hij wel degelijk bezat. De slaven die hun talenten 

wijs inzetten, konden oogsten met grote winst. Het verhaal over de mun-

ten van weleer is steenoud, de boodschap actueler dan ooit. Talenten zijn 

niets waard als je ze niet gebruikt. Wie durft te investeren in zijn of haar 

talenten, creëert een voedingsbodem om uit te groeien tot zoveel meer. 

Passie, energie, flow en zelfvertrouwen zijn de sleutelwoorden die het ta-

lent-denken ondersteunen.

Talent is een natuurlijke gave, een aangeboren sterkte die in je zit2. Een 

talent kan besloten liggen in een manier van denken (bv. analytisch, stra-

tegisch, positief, vooruitziend), een manier van handelen (bv. actiegericht, 

behoedzaam, samenhorigheid stimulerend, doelgericht), of een manier 

van zich gedragen (bijvoorbeeld zelfverzekerd, precies, makkelijk contact 

makend, sfeermakend, voorzichtig). Het grote verschil met competenties is 

dan ook dat wanneer we spreken over competenties, we die vaardigheden 

bedoelen die je kan aanleren: mooi schrijven, goed zingen, hard lopen, 

maar ook Franse grammatica beheersen, wiskundige bewijzen leveren en 

geschiedkundige data linken aan de actualiteit. In ons onderwijssysteem 

wordt al heel lang veel aandacht geschonken aan die competenties en 

ook ons quoteringsysteem is hierop gebaseerd. Naast het competentie-

denken komt echter ook het talent-denken meer een meer in de schijn-

werpers te staan. Want onze leerlingen zijn, zoals Confucius3 al wist, niet 

alleen vaten om te vullen, maar ook vuren die je moet aanwakkeren. En 

waar talenten in actie komen, daar ontstaat er vurige passie. Investeren in 

die passie, is dan ook investeren in de kern van onze jongeren: in datgene 

wat hen groot maakt, in hun welbevinden en in wat hen doet groeien tot 

bewuste, betrokken volwassenen vol zelfvertrouwen.

Onderzoek4 toonde reeds aan dat scholen waar studenten geholpen wor-

den om hun talenten te identificeren en in kaart te brengen, significant bete-

re resultaten behalen. Wanneer deze studenten dan ook nog eens begeleid 

worden met een focus op het versterken en ontplooien van hun talenten, 

verbeteren de resultaten nog meer. Het in kaart brengen van talent is dus de 

krachtigste hefboom voor ontwikkeling. Zelfs investeren in één uur per stu-

dent, om hem onder begeleiding zijn talenten te laten ontdekken, kan al een 

positief effect teweegbrengen5. Onze jongeren krijgen meteen beter inzicht 

in hun mogelijkheden, drijfveren en sterktes. Ze leggen de basis voor een 

positief toekomstbeeld waarin ze zelf bewust ‘in hun kracht kunnen gaan 

staan’. Ze kunnen bewuste studiekeuzes maken en die richting uitgaan die 

hen de ruimte biedt waarin ze het best tot hun recht komen.

Inzetten op talent is dus als school investeren in de volle ontplooiing van 

elk individu. Door jongeren de kansen te geven hun talenten te ontdek-

ken, te ontwikkelen en dagelijks in te zetten, ondersteunen we hen in hun 

groei naar dat zelfbewuste burgerschap. Maar ook als ouder dragen we 

1 Matteüs 25,14-30
2  Clifton en Buckingham (2003) definiëren een talent als ‘elk zich herhalend patroon van denken, voelen of zich gedragen dat op een productieve manier kan worden ingezet’.
3  Chinees wijsgeer, 551–479 v.Chr.
4 Gallup Institute Technical Reports: Harter, J.K. (1998) & Hodges, T. (2002)
5 Dewulf, L., Ik kies voor mijn talent, Lannoo 2009
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een belangrijke steen bij. Door thuis de tijd te nemen om het gesprek met 

zoon of dochter aan te gaan over henzelf, helpen we hen zichzelf te ont-

dekken en die keuzes te maken die hen laten groeien. Hoe meer welbevin-

den, hoe meer plezier en positieve emoties, en daardoor ook meer inzet 

en resultaat. Waar zijn ze sterk in? Wat geeft hen energie? Waar durven ze 

wel eens de tijd bij vergeten? Wat zeggen anderen dat ze goed doen of 

kunnen? Wat vind je zelf als ouder? Wat valt jou positief op? Nu, maar mis-

schien ook al tien jaar geleden? En wat maakt dat ze ergens in uitblinken? 

Niet het ‘goed kunnen voetballen’ is het ware talent, maar wel de onder-

liggende sterktes: teamgericht zijn, behendig, snel, tactisch, analytisch, 

doelgericht, vooruitziend, leidend, volgzaam, trouw, of ... Die talenten kan 

je dan samen actief vertalen naar de schoolse context. Met een talent voor 

analyse kom je heel ver in de wiskundeles, met vooruitziend talent kan je 

aan de slag om studieplanningen rigoureuzer op te maken en met een ta-

lent voor leiderschap zal iedereen in de klas je dankbaar zijn in het tot een 

goed einde brengen van dat groepswerk.

Ook als het moeilijk gaat, kan je samen terugblikken op momenten dat 

je student wel kon doorbijten, of positief omging met tegenslagen. Wat 

P D B

info@peterdebacker.be  
www.peterdebacker.be 
+32 (0)495 25 09 06

Peter De Backer
Schilder- Decoratiewerken & Verftechnieken

BVBA

TALENT

Over groeien met passie en zelfvertrouwen
heeft hem toen geholpen? En wat kan hij daaruit leren over zichzelf om 

terug recht te staan en weerbaar verder te gaan? Als ouder hebben we 

daarnaast ook de grote verantwoordelijkheid om onze jongeren te on-

dersteunen in hun zoektocht naar zichzelf, zonder dat we onze eigen 

verwachtingen spiegelen of opdringen. Realistische verwachtingen ge-

nereren ruimte voor zelfvertrouwen, authenticiteit, energie, welbevinden, 

passie en talentontwikkeling.

Want ook al kunnen we niet van alle jongeren sterren maken, we kunnen 

hen wel allemaal laten schitteren.

Katrien De Schrijver

Lid van ons oudercomité en  

professioneel aan de slag als talentcoach en  

zaakvoerder van The Treehouse Coaching  

(www.thetreehousecoaching.be) en  

mama van Jasper (2MWE), Evi (1AC),  

Lotte (L4C) en Simon (L2A) Waeckens.
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Geschokt door televisiebeelden en de actuali-

teit van iedere dag overlegden we eind augus-

tus en in september 2015 met leerkrachten en 

leerlingen op welke wijze wij een steentje kon-

den bijdragen om te trachten inzicht te krijgen 

in de vluchtelingenproblematiek en om daad-

werkelijk hulp te bieden.

Informatie over migratie in de lessen geschiede-

nis, andere achtergrondinformatie, duiding in de 

lessen godsdienst, gedurende enkele woens-

dagnamiddagen effectief een helpende en soli-

daire hand toesteken in het opvangcentrum van 

de Westakkers, informatie door verantwoordelij-

ken van het Rode Kruis en Caritas ter voorberei-

ding van de solidariteitsactie in de vasten, een 

gesponsorde wandeltocht en een lesmarathon 

ten voordele van concrete projecten waarbij 

vluchtelingen in onze streek ondersteund kun-

nen worden, ...

Er kwam heel wat op onze leerlingen en leer-

krachten af. We hebben nagedacht én de han-

den uit de mouwen gestoken voor mensen 

die op de vlucht zijn. In totaal verzamelden we 

€ 11.800! Een fantastisch resultaat! Het werk en 

de bijdrage van velen.

In samenspraak met leden van de pastorale 

groep VIS (leerkrachten én leerlingen) besloten 

we om met de verzamelde centen jongeren 

en kinderen in de opvangcentra een duw in de 

rug te geven. We spraken af om het bedrag aan 

twee organisaties te bezorgen: enerzijds het 

Rode Kruis en anderzijds Caritas.

Rode Kruis
De centrumverantwoordelijken van het Rode 

Kruiscentrum in de Kasteelstraat en de Westak-

kers willen met de € 5900 als volgt aan de slag.

“Wij zijn u zeer dankbaar voor de gift voor de 

twee centra. Wij gaan dit verdelen: € 2.500 voor 

de Kasteelstraat en € 3.400 voor Westakkers. In 

de Kasteelstraat hadden we graag met de op-

gehaalde giften een kamp voor niet-begeleide 

minderjarigen gefinancierd (huur kampplaats – 

vervoer – enkele activiteiten). Deze kampen zijn 

zeer belangrijk voor de groepsvorming, maar 

we moeten steeds harken om de nodige mid-

delen samen te krijgen. Staat ook op de plan-

ning: de renovatie van de kinderspeelruimte. In 

Westakkers willen we dit geld gebruiken voor 

een speeltoestel buiten voor de kinderen.“

Caritas
Caritas reageert even opgetogen over de groot-

te van het opgehaalde bedrag. Zij willen de 

centen gebruiken om hun Sportfonds Vluchte-

lingen meer kracht te geven. 

SJKS EN HULP AAN VLUCHTELINGEN

Informatie, achtergrond en ...  
handen uit de mouwen

We hebben het thema ‘vluchtelingen’ dit schooljaar uitgebreid aan bod laten komen op onze school. We 
overhandigen in de maand juni 2016 het integrale bedrag van alle acties aan het Rode Kruis en aan Caritas.

“Caritas International neemt het inschrijvings-

geld van sportverenigingen op zich voor kin-

deren die op de vlucht zijn. We betalen het 

inschrijvingsgeld en het benodigde materiaal 

(bijv. kledij). We willen dat ieder kind een kind 

kan zijn. Lid zijn van een vereniging komt de 

integratie ten goede en kan helpen om te pro-

beren de oorlog even te vergeten. Meer info op 

www.caritasinternationale.be”

DVR

P.S. Indien de bestemming van Westakkers snel 

wijzigt, zullen de verantwoordelijken een ander 

project voorstellen.

P.S. Zie ook Ic Hou Jongeren pag. 41.

© Anjo Kan (Shutterstock)
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Martine Soetens, directrice basisschool Berken-

boom Ankerstraat, schreef een impressie neer. 

We putten uit haar tekst. 

”25 februari, 16.30 uur. Het is rijtje schuiven om op 

het domein van Westakkers parkeergelegenheid te 

vinden, dit ondanks het vele carpoolen.

Na een hartelijk welkom krijgen we toch wel nood-

zakelijke info via duidelijk cijfermateriaal en worden 

een aantal vooroordelen ontkracht. De woorden 

migrant, vluchteling en asielzoeker blijken geen 

synoniemen van elkaar. In de realiteit worden ze 

nochtans vlotjes door elkaar gebruikt.

Er is voldoende tijd om praktische vragen te stellen 

over huiswerkbegeleiding, over de tijdsduur van 

verblijf in het OC, over materiële noden, over voe-

ding, over aan- en afwezigheden op school, over 

hygiëne, ... We krijgen ook te horen dat mensen hier 

per week een paar euro zakgeld krijgen en dat ze 

(in beurtrol) soms een klusje kunnen doen voor een 

euro. We vragen ons af hoe het toch komt dat er 

andere verhalen circuleren.

Dan krijgen we een rondleiding op de site. Een ge-

dreven begeleidster leidt ons door het gebouw tot 

aan de paviljoenen. Door de ramen is te zien hoe 

een lap stof de kamer in twee deelt. In één kamer 

verblijven vaak twee gezinnen, soms met pubers, 

soms ook met baby’s. De vensterbank wordt als 

ijskast gebruikt. Kinderen zijn kinderen en wuiven 

naar ons. 

Vervolgens krijgen we de huiswerkruimte voor de 

kinderen te zien. Ouders nemen zelf de verantwoor-

delijkheid of hun kind hier komt werken of niet. De  

recreatieruimte is nog in ontwikkeling. Veel hangt 

van sponsoring af, horen we. Gelukkig begint deze 

op gang te komen. We krijgen nog een vrouwen-

lokaal en de refter (weliswaar aan de buitenkant) 

te zien. Het ‘secretariaat’ van waaruit alles wordt 

geregeld, zien we aan de binnenkant. Hier zijn ge-

dreven mensen dagelijks hard aan het werk om alles 

in goede banen te leiden. Ze zorgen voor de basis-

behoeften van deze mensen: voeding, kledij, een 

slaapplaats en onderwijs voor de kinderen. Daar-

naast staan ze ook in voor de recreatie en zijn ze ver-

antwoordelijk voor een aantal gezinnen, jongeren ...  

Ze zijn tevens ook aanspreekpunt bij problemen.” 

OP BEZOEK IN WESTAKKERS

Vluchtelingenkinderen op de schoolbanken
SJKS EN HULP AAN VLUCHTELINGEN

Informatie, achtergrond en ...  
handen uit de mouwen

Veel scholen in Sint-Niklaas vangen sinds oktober 2015 vluchtelingenkinderen op. Op 25 februari 2016 had een 
infoavond plaats voor leerkrachten in OC Westakkers. Tal van directies en leerkrachten gingen op de uitnodiging 
in. Het werd een beklijvend bezoek. 

Complex
‘s Avonds, in ons eigen warme huis komen 

de beelden terug en denken we aan de 

kinderen die de Sint-Niklase scholen opvan-

gen. Door de inzet en de gedreven zorg van 

velen voelen de kinderen die op de vlucht 

zijn zich (hopelijk) beetje bij beetje thuis .

In de gesprekken en discussies die de voor-

bije maanden op school zijn gevoerd, wer-

den we het erover eens: de vluchtelingen-

problematiek is complex, maar alles begint 

met correcte informatie. Met het bezoek 

aan Westakkers kregen we te horen en 

vooral te zien hoe het leven in het opvang-

centrum verloopt. Belangrijke informatie 

als men de impact en complexiteit van het 

vluchtelingenprobleem wil proberen be-

grijpen.

DVR
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Na anderhalf uur verlaten we het OC West-

akkers. Iedereen is stil. Het bezoek was con-

fronterend. Iedereen doet maximaal zijn best, 

maar de leefomstandigheden blijven schrij-

nend, de vertwijfeling en onzekerheid door het 

lange wachten bij de honderden vluchtelingen 

is groot, de mix van zoveel verschillende nati-

onaliteiten en bevolkingsgroepen, ... het roept 

veel vragen op. 

Nadat de eventuele erkenning als vluchteling 

in orde is, wachten nieuwe zorgen. Huisvesting, 

werk, ... 
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In het schooljaar 2008-2009 startten Dirk Hen-

nebel en ikzelf met de eerste versie van het 

landjuweel in vier klassen van het vijfde jaar. 

Ik had tijdens mijn studententijd al een pro-

ject rond rederijkers uitgewerkt en dat het jaar 

daarvoor al een keer geprobeerd binnen één 

klasgroep, maar door de klassen tegen elkaar te 

laten uitkomen met een zelf geschreven toneel-

voorstelling werd een geheel nieuwe dimensie 

gecreëerd. Al meteen kwamen een paar pijn-

punten aan het licht: akoestiek, slecht voorbe-

reide leerlingen die de taak onderschat hadden, 

té vuile moppen ...

Blazoenen
Toch was de toon gezet. Vooral de combinatie 

van vaardigheden en genres en het groepsver-

sterkende karakter van deze opdracht zorgden 

ervoor dat de volgende jaren geestdriftig ge-

schaafd werd om het format te verfijnen. Bij 

de tweede editie namen zes klassen deel aan 

de competitie, wat ervoor zorgde dat de span-

ningsboog een beetje lang werd. Het jaar na-

dien deden we het dan weer in kleinere groep. 

Vanaf dat moment sierden ook de mooiste bla-

zoenen die elk jaar voortgebracht werden de 

traphal aan de computerlokalen. In 2013-2014 

werd een hoogtepunt bereikt met acht deelne-

mende klassen die deelnamen aan twee voor-

ronden, waarna een finale volgde tijdens de 

middagpauze. Deze editie bracht door de toe-

genomen concurrentie beslist ook de sterkste 

voorstellingen voor. Na het pensioen van Dirk 

werd 2014-2015 meteen een dieptepunt met 

slechts één deelnemende klas. Vooral het tijdro-

vende karakter van de opdracht bleek een pijn-

punt bij de leerkrachten Nederlands.

Refrein
Niet getreurd echter. Met Bram Noens en Lise 

Hacquaert doken twee nieuwe leerkrachten Ne-

derlands op in het vijfde en ook Stijn Verhaeghe, 

die al enkele jaren een kleine refreinwedstrijd 

hield per klas, schaarde zich achter het idee om 

het landjuweel om te vormen naar een format 

waarbij iedereen zou kunnen participeren. Zo 

kwam als compromis een combinatie van Stijns 

refreinfeest en mijn landjuweel uit de bus. De 

werktitel werd wel ‘Refreinfeest’ omdat het gen-

re van het ‘refrein’ vanaf nu de competitie zou 

gaan domineren.

In het oude landjuweel namen de klassen het 

tegen elkaar op met een toneelvoorstelling die 

ook een narrenact, poëzie, een tableau vivant 

en een stand-up comedyvoorstelling bevatte. 

Bij de nieuwe formule werd gekozen om de 

leerlingen eerst per twee een refrein (voor meer 

uitleg, zie artikel van Phaedra Demeyer in Ic Hou 

jongeren) te laten schrijven met de stok ‘wij ken-

nen weinig, weten veel’. Kort daarna mochten 

de leerlingen in dezelfde groepen elkaars werk 

kritisch analyseren en beoordelen. 

Na die analyse werd dan het beste gedicht per 

klas gekozen. Voor het ultieme feest ging elke 

klas aan de slag met haar eigen gedicht. De be-

doeling was om met de hele groep een act te 

bedenken die uitgevoerd zou kunnen worden 

samen met de tekst. Het Eurovisiesongfestival 

was niet veraf, maar laat het nu net dat heden-

daags spektakel zijn dat nog het dichtst bij de 

rederijkerscultuur aansluit.

Collegekerk?!
Vier dagen voor de opvoering kwam Bram 

Noens met het geniale plan om de Collegekerk 

als locatie te gebruiken i.p.v. de Calfac. Een uit-

muntend idee, al moeten we toegeven dat het 

nog genialer geweest zou zijn als Bram dat plan 

een week of twee eerder geopperd had. De kerk 

zorgde voor een bijzondere sfeer die het mid-

deleeuwse karakter van het format bijzonder 

fraai accentueerde. Op gebied van belichting, 

akoestiek en ruimtegebruik waren onze acts 

echter nog niet geheel afgestemd op de kerk. 

Ook het systeem om de leerlingen te laten 

stemmen had nog iets vlotter gekund, maar al 

bij al waren de leerkrachten Nederlands bijzon-

der tevreden over deze eersteling, omdat de 

fouten die aan het licht kwamen bij een tweede 

editie zeker verholpen moeten kunnen worden.

Om de winnaar te kiezen deden we een beroep 

op twee leerkrachten, Ellen Jacobs en Lien Ver-

niers, en één oudgediende van het Landjuweel, 

Kathleen Mels. Zij gaven elke voorstelling een 

cijfer op tien punten. Daarna mochten de leer-

lingen stemmen voor hun favoriet. De klas met 

het meeste stemmen kreeg 15 bijkomende pun-

ten, de tweede 12, de derde 10 ... 

Dit leidde ons naar een ex aequo tussen 5 GL/

LMT/LWE en 5 EMT. Erg vervelend voor een eer-

ste keer. De vier leerkrachten besloten daarom 

unaniem om de scores van de jury te laten 

doorwegen. Daarom trok GL/LMT/LWE uitein-

delijk aan het langste einde. Zij wonnen als prijs 

een ijsje voor de hele klas samen met klassenle-

raar Erik Bielen.

Groepsvormend
Deze eerste editie was echt inspirerend. Niet 

alle teksten waren even geniaal, niet alle special 

effects kwamen even goed uit de verf en het 

tijdrovende karakter van het oudere broertje 

stak opnieuw de kop op. Toch was dit refrein-

feest een geweldige ervaring. Dit was een van 

de meest klasbindende activiteiten van het hele 

schooljaar, het was fijn om iets met alle collega’s 

samen te doen, de leerlingen hebben zich écht 

gesmeten én het eindresultaat mocht er al bij al 

best zijn. We hopen op vele volgende edities!

MVL

GROEPSBINDEND EN INSPIREREND

Van Landjuweel naar Refreinfeest
“Een bloem, hoe speel je dat, meneer?” “Doe je ogen dicht, denk niet te veel na, luister naar de muziek, maar zorg 
wel dat je niet te veel wegdroomt en dat je op tijd klaar bent voor de lift.” “Is die lift echt wel een goed idee?”  
Ja, die lift was een goed idee. Misschien wel de cruciale move voor winst in het allereerste SJKS refreinfeest.  
Of was dat toch eerder het live pianospel? Ook dat was best impressionant.
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Tijdens de voorronde in het najaar 2015 zette 

het thema ‘Verschillend en toch gelijk’ opmerke-

lijk veel jongeren aan het schrijven.

 

De Oost-Vlaamse provinciale prijsuitreiking ‘Ju-

nior Journalist-wedstrijd’ werd dit jaar georga-

niseerd door het Davidsfondsgewest Land van 

Leie en Schelde. Uit de mooiste lokale inzendin-

gen van de provincie Oost-Vlaanderen koos een 

strenge maar rechtvaardige jury de allerbeste 

Junior Journalisten van deze provincie.

 

In het Gemeenschapscentrum ‘De Klaproos’ in 

Nevele (Landegem) werden op vrijdag 15 april 

2016 de namen van deze eindwinnaars bekend-

gemaakt.

 

Drie van de vijf allerbeste Junior Journalisten 

van de provincie kwamen uit ... onze school! Een 

fantastisch resultaat!

De drie jeugdige schrijvers lazen uit hun be-

kroonde werken voor. Zij mogen zich de beste 

Junior Journalisten van Oost-Vlaanderen noe-

men in hun reeks en kregen naast de eeuwige 

roem een attentie onder de vorm van een boe-

kenbon.

We wensen hen van harte proficiat en hopen 

dat ze hun schrijverstalent exploreren, zodat we 

nog vaak van hen horen.

Hilde Van den Berghe,  

lerares Nederlands

SJKS DIK IN DE PRIJZEN BIJ DE DAVIDSFONDSWEDSTRIJD

Schrijverstalent!
De lokale afdeling van het Davidsfonds werkte mee aan de Junior Journalist-wedstrijd 2016, de grootste 
jeugdwedstrijd creatief schrijven in Vlaanderen. Ze stimuleerde deelname aan de wedstrijd en gaf praktische 
informatie. De leerkrachten Nederlands motiveerden hun klassen om in hun pen te kruipen. 

Drie prijswinnaars!

Lander Voeten werd als eerste ex aequo geklasseerd in reeks 1 (derde graad basison-

derwijs).

Lander is leerling aan de Vrije Gesubsidieerde Basisschool van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie 

in Sint-Niklaas en zit in het vijfde leerjaar. Hij schreef een fantasieverhaal met als titel ‘Ver-

schillend en toch gelijk’.

 

Yasmine Zaman won de eerste prijs in reeks 2 (eerste graad secundair onderwijs).

Yasmine is leerling aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas en zit in het eerste jaar. 

Haar fantasieverhaal draagt de titel ‘De wraakactie’.

 

Flore Vavourakis kaapte de eerste prijs weg in reeks 4 (derde graad secundair onder-

wijs). 

Flore is leerling aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas en zit in het zesde jaar. Zij 

verraste ons met haar opiniestuk, getiteld ‘Diversiteit bewonderen. Natuurlijke oplossingen 

voor diverse problemen’.
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Geïnspireerd door de uiteenzetting van Linda 

Maes, medewerker van Make A Wish, zijn de leer-

lingen aan de slag gegaan. Hun eerste opdracht 

was iemand te vinden die het volgens hen ver-

diende om een wens in vervulling te zien gaan, 

rekening houdende met de opgelegde criteria. 

In groepen van 13 leerlingen werd er tijdens een 

zoemsessie een top-3 samengesteld en werden 

de eerste contacten gelegd. We gingen er niet 

van uit dat iedereen zomaar zou willen meewer-

ken en hadden dus een degelijke back-up nodig. 

Karin en Jarno wilden echter meteen meewer-

ken, waarna ze in de krokusvakantie geïnterviewd 

werden. Na de krokusvakantie is het project echt 

in gang geschoten en konden activiteiten uit-

gedacht worden die pasten bij de wensen van  

Karin en Jarno. Uiteindelijk werd de wensdag na 

de voorlaatste sessie uitgevoerd.

Weekend aan zee
Karin werd getrakteerd op een verwenweekend 

aan zee in Bredene. De ene groep had zater-

dagochtend een brunch voorzien, waarna de 

andere groep voorbereidingen trof in Bredene. 

Karin vertrok met haar gezin naar zee om een 

ontspannende, uitgestippelde wandeling te 

maken en daarna getrakteerd te worden op een 

heerlijk avondmaal. De volgende ochtend kon 

Karin genieten van een lekker ontbijt, om dan 

bij thuiskomst een lekkere lunch voorgescho-

teld te krijgen. Uiteindelijk een tweedaagse die 

volledig slaagde zoals het gepland was.

Jarno op de karting
Op de wensdag van Jarno doken onverwacht 

nog hindernissen op. Na de lunch in de Stati-

onsstraat bolden we met de trein naar Antwer-

pen. Na een avontuurlijke zoektocht arriveer-

den we aan de kartingbaan. De defibrillator 

van Jarno ging echter tijdens sessie 2 door de 

verhoogde hartslag en het schokken van de 

kart aan het werk en na twee schokken moest 

Jarno er de brui aan geven. Ongerustheid alom 

en een complete wijziging van het programma: 

naar de spoeddienst in het Gentse universitair 

ziekenhuis. Niets ernstig (gelukkig) zo bleek; na 

een aanpassing aan de instellingen van het toe-

stel kon Jarno naar huis. Te laat echter om nog 

aanwezig te zijn op het laatste deel van zijn ver-

wendag: een feestje waar klasgenoten, vrienden 

en familie van Jarno op aanwezig zouden zijn. 

Jammer voor het organiserende team en uiter-

aard voor Jarno. Desondanks was de tevreden-

heid toch groot en mocht ook deze wensdag als 

geslaagd beschouwd worden.

Motivatie doet wonderen
Bij aanvang van het project had ik heel wat 

twijfels over de slaagkansen. Na een aantal we-

ken had ik al door met welk type leerlingen ik 

te maken had: gemotiveerde leerlingen die zin 

hadden om hun schouders onder dit project te 

zetten. Meer dan eens hebben ze mij verbaasd 

met hun ideeën. Jammer genoeg hangt het sla-

gen niet alleen af van motivatie, maar waren we 

ook sterk afhankelijk van gulle giften. Waar we 

de ene week zekerheid hadden over bepaalde 

GESLAAGD, ORIGINEEL PROJECT IN DE SEMINARIES

Wishful Thinking
Begin januari mochten de leerlingen binnen het uur vrije ruimte kiezen tussen een aantal projecten/vakken. 
26 zeer gemotiveerde leerlingen kozen voor het project Wishful Thinking, dat net het levenslicht had gezien. 
Samen zijn we onze tocht door het onbekende begonnen ...

sponsors, werd die zekerheid enkele weken later 

weer weggenomen. Best wel frustrerend. Maar 

de leerlingen hebben dit allemaal netjes opge-

vangen. Chapeau, voor wat zij uiteindelijk voor 

elkaar kregen. Jarno en Karin hebben achteraf 

nog laten weten dat ze enorm genoten hebben 

van hun wensdag. De enige evaluatie die telt.

Een bijzonder dankwoord richt ik tot de sponsors. 

Zonder hen was het niet mogelijk om de wens-

dagen tot een goed einde te brengen. Dank aan: 

Bloemen Fiorellini, Bakkerij Maes-Schoofs, Bert Pan-

nier (www.zeewinde.be), Indoorkarting Antwerpen 

bvba, Pasta En Zo, JOC De Nartist, DJ-duo Davy 

Verdesseldonck & Antoon Verschaeve, Carrefour, 

Colruyt en iedereen die snoep heeft gekocht om het 

project te steunen.

Tom Clarysse,

leraar project seminaries
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Kroniek van een schoon huwelijk
Terwijl het eigenlijk allemaal zo moeilijk niet is. De oplossing: maak samen 

een schooltoneel. Een drietal jaar geleden vonden het College (een aso-

school) en Carolus (de grootste tso- en bso-school van de stad) elkaar 

op de planken. Eerst schoorvoetend en met sterke SJKS-inslag, nu steeds 

meer Carolusgekleurd. In ‘Yvonne, Prinses van Bourgondië’ kwam de in-

breng van Carolus vooral van de leerkrachten. Een jaartje later, in ‘Midzo-

mernachtsdroom’ kwam er de geniale ingeving om dans als vast onder-

deel in de voorstelling te integreren. Plots stonden er 30 leerlingen van 

Carolus op de planken, weliswaar nog niet in sprekende rollen.

Dit jaar volgde de ultieme synthese. Regisseur Bram De Win kwam aanzet-

ten met ‘Frustration Island’, een totaal van de pot gerukte bewerking van 

de Odysseia van Homeros. Bij de casting vertrok hij van een duidelijke 

premisse: Odysseus en zijn kornuiten moesten door leerlingen gespeeld 

worden. Ook in de andere rollen wilde hij zo veel mogelijk leerlingen laten 

spelen. Hier en daar was er – in de bijrollen – plaats voor een occasionele 

leerkracht. Het is ooit ander geweest ... Na een doldwaze auditie selecteer-

de hij zijn poulains. Geheel toevallig: het vierkoppige gevolg van Odysseus 

was fifty-fifty Carolus-College. Ook in de andere rollen werden de verhou-

dingen – alsof Zeus zelf zich ermee gemoeid had – gerespecteerd.

Ontwapen(en)d
Ondergetekende, toch niet helemaal onervaren op schooltoneelvlak en 

ook bij Frustration Island van de partij, ondervond aan den lijve wat er ver-

anderde. Over het verschil tussen aso- en tso/bso-leerlingen en de hele rist 

vooroordelen daaromtrent zijn heelder bibliotheken volgeschreven. Eén 

ding is zeker: de leerlingen uit Carolus waren veel directer en veel minder 

gereserveerd dan de doorsnee SJKS’er. Gevolg: ik werd meteen ‘ontwa-

pend’ en van mijn meneerstitel ontdaan. De barrière leerkracht-leerling 

wordt bij het schooltoneel wel vaker gesloopt, maar zelden ging het zo 

snel. De sfeer zat er van bij de eerste repetities danig in: er werd verbroe-

derd en verzusterd en verjaardagen werden met een zondvloed aan trak-

taties gevierd. Niemand die er nog om maalde wie nu op ’t College school 

liep en wie op Carolus.

Traditioneel wordt het stuk ‘afgemonteerd’ in de kerstvakantie. Dit keer extra 

speciaal: aan de hechte groep spelers werd een heuse band toegevoegd (uit 

praktische overwegingen eerder SJKS) en een forse groep dansers/danseres-

sen die voornamelijk in Carolus gerekruteerd werden. Uit dit zootje ongere-

geld smeedde regisseur Bram De Win een stevig geheel. Met (zeer) zachte 

hand en onwaarschijnlijk veel geduld boetseerde hij het geheel: hij liet live 

muziek, spel, zang en beweging mooi in elkaar overvloeien. Geen sinecure, 

want een substantieel deel van de dansers bestond uit gezonde manskerels 

SCHOOLTONEEL JANUARI 2016 

Frustration Island: grenzeloos theaterplezier
In het Vlaamse onderwijs is het al vele jaren de wensdroom van onderwijsvernieuwers: het weghalen van de 
schotten tussen aso, tso en bso. Talloze kolommen in kranten werden met opiniestukken over deze kwestie 
gevuld, menig geanimeerd debat werd erover gevoerd. De schotten staan nog steeds pal overeind en de laatste 
aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs lijkt daar niet meteen iets aan te veranderen. 

die onderling een weddenschap hadden afgesloten om aan het schoolto-

neel mee te doen. Als dat maar goed afloopt ...

De theatermachine
De opvoeringen werden een waar feest. De vaak ellenlange repetities 

wierpen overduidelijk hun vruchten af. Hoewel we ons vooraf hadden af-

gevraagd of het geheel niet wat te plat was, of de vele grappen wel aan 

zouden komen bij het publiek, lustte de schouwburg er wel pap van. De 

sfeer was bijwijlen uitgelaten (soms wat té), maar op het podium liep het 

op rolletjes. De radertjes pasten weer wonderwel in elkaar en door de en-

thousiaste reactie van het publiek werden de spelers (zowel muziek, spel 

als dans) naar een hoger plan gestuwd. Zelden zoveel plezier gezien op 

de scène. Ook die kerels van de weddenschap: zij werkten zich uit de naad 

om de perfecte voorstelling neer te zetten. 

En waar pedagoochelaars al jaren over schrijven, geschiedde: geen on-

derscheid meer tussen Latijnse, STW, BSO of 7e jaar. Ook het onderscheid 

leerkracht-leerling moest eraan geloven: iedereen was speler in één ge-

heel. Geen certifituten of kapsones. Allemaal hartstochtelijk sleurend aan 

datzelfde zeel, genietend van elke morzel grond op Frustration Island. De 

reacties overtroffen in elk geval mijn verwachtingen. 

Het schooltoneel is hierdoor een ander project geworden. Het initiële opzet, 

een kwalitatief stuk brengen met leerkrachten en leerlingen en jonge mensen 

in contact brengen met de wondere wereld van het theater onder leiding van 

een ervaren gids uit het professionele veld, blijft weliswaar overeind, maar er 

is een tweede dimensie aan toegevoegd. Jonge mensen verbinden, over de 

grenzen van scholen en richtingen en achtergronden heen, via theater. Thea-

ter kan dat, heeft die verbindende kracht, al vele honderden jaren. 

En nu?
Daarom doen wij verder. Ook al liggen de karretjes van leerkrachten over-

vol, projecten als het schooltoneel geven je ook veel energie. Jongeren dit 

kunnen meegeven blijft uniek. Ook volgend schooljaar. We willen de dy-

namiek die tussen het College en Carolus tot stand gekomen is, behouden 

en versterken. We weten dat er nog leerlingen rondlopen die er vurig naar 

uitkijken om eindelijk op de planken te kunnen staan; dat er leerlingen zijn 

die geen hoofdrol ambiëren, maar wel deel willen zijn van dat magische 

geheel. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar wij hebben iemand 

bereid gevonden om onze troepen toneelgewijs aan te voeren. Koen 

Boesman, theatermaker en -docent, opgeleid in Maastricht en gepokt en 

gemazeld in het (amateur)theater zal volgend jaar samen met ons een 

voorstelling maken. Welk stuk het zal worden, is tot op heden niet bekend. 

Dat het magisch wordt, staat vast.

BN
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Er valt echter niet te ontkennen dat de informatie 

klopt. Erik Bielen, die vele jongeren door het drijf-

zand van de humaniora loodste, heeft de geze-

gende pensioenleefijd bereikt. Aan vitaliteit heeft 

hij echter nog niet ingeboet en dus gidst onze clas-

sicus ons als een ware Vergilius nog een laatste keer 

langs de zeven kringen van de louteringsberg alvo-

rens het paradijs te kunnen binnentreden met zijn 

geliefde Magda. Een ‘grand tour’ door Europa met 

Erik Bielen, een odyssee van het verre Athene naar 

de eigen thuis in Lokeren.

Athene 
Als rechtgeaard classicus is Erik uiteraard al in 

Athene geweest, echter nooit met leerlingen. 

Hij geeft grif toe dat hij Italië een pak beter kent 

en dat hij dat land ook een aantrekkelijkere be-

stemming vindt voor een eindreis. Straks meer 

daarover.

Athene blijft echter wel het antieke epicentrum 

van kennis en cultuur voor West-Europa. De 

Grieken benoemden hun vrije tijd zowaar met 

het woord ‘skolè’. Het College heeft, hoewel 

het op een klassieke leest geschoeid is, altijd 

geprobeerd om het beste in de leerlingen naar 

boven te halen. Een markant feitje. Zaken als 

een ‘geïntegreerde proef’ of ‘taaltaken’ zijn rela-

tief hip, maar in het College bestond al vanaf de 

stichting door monseigneur De Broglie de tradi-

tie om de laatstejaarsleerlingen te laten onder-

vragen door mensen uit de praktijk. Zo werden 

er toen al examens afgenomen door de plaat-

selijke dokter, notaris ... Een traditie die we meer 

dan 200 jaar later nog altijd in ere houden door 

laatstejaars bij hun poolvakken een externe exa-

minator toe te wijzen.

Napels
Midden in Italië ligt de stad die men gezien 

moet hebben vooraleer men kan sterven. Een 

stad met een eigen maffia en een eigen pizza, 

die bekend werd om een afvalschandaal en 

vanwaar men op een mooie dag al eens een 

vulkaan kan zien uitbarsten. Eén brok passie dus, 

en dat is toch iets waar we Italië steevast mee 

associëren. 

Erik kan wel genieten van de passionele Italiaan-

se keuken. Die is éénvoudig, maar ook bijzonder 

gevarieerd en ze zet sterk in op streekproduc-

ten. Die variatie is wellicht grotendeels te dan-

ken aan het feit dat Italië, hoewel we het natuur-

lijk onlosmakelijk associëren met het machtige 

Romeinse rijk, in zijn geschiedenis talloze keren 

veroverd is. Zo stonden stukken onder Gallische 

overheersing, waren er de Gothen, was er een 

Spaans bestuur ...

Een goed restaurant kiezen in een stad is echter 

niet altijd vanzelfsprekend. Een paar handige 

tips. Probeer vooreerst om te kijken naar een 

etablissement waar veel Italianen zitten, zij ken-

nen het klappen van de zweep. Een vertaalde 

menukaart is vaak ook een indicatie voor een 

toeristenval. Ga dus ergens waar er alleen een 

kaart in het Italiaans is. Tot slot, als je een woord-

je Italiaans kent, spreek dan een paar dames aan 

van middelbare leeftijd. Zij hebben de fijnste 

neus voor zaken en kunnen je dus wellicht op 

het goede pad zetten.

Rome
Onze reis brengt ons naar Rome, sinds jaar en 

dag voor zowel het College als voor het gros 

van de andere Vlaamse scholen een lichtend 

baken tijdens de fameuze eindreis. Rome is een 

stad die alles in huis heeft. Klassieke kunst, mo-

derne kunst, sport, architectuur, ...

Erik betreurt het een beetje dat de Italiëreis 

geen tien dagen meer duurt zoals vroeger. Hij 

vindt dat je toen meer tijd had om zowel klas-

sieke oudheid, middeleeuwen, renaissance als 

modernere tijden aan bod te laten komen. Een 

van de meest opmerkelijkste pleisterplaatsen 

voor onze school was en is misschien toch wel 

het middeleeuwse Assisi. Een tiental jaar gele-

den werden we daar door de stad zelfs gevierd 

omdat we er al vijftig jaar lang in hetzelfde hotel 

verbleven. Oud-leraar Ludo Van Ginniken zou er 

nog de patron, die ondertussen zelf al flink op 

jaren is, nog hebben weten geboren worden.

Turijn
Wie aan de Noord-Italiaanse stad Turijn denkt, 

denkt aan voetbal en auto’s. De fiatfabrieken 

MET PENSIOEN: LERAAR KLASSIEKE TALEN ERIK BIELEN

De tocht is moeilijk, de gids op jaren
Bij een eerste lezing klinkt de titel van dit stuk misschien een beetje oneerbiedig, maar schaamteloos  
de CVP slogan overnemen waarmee Jean-Luc Dehaene na de dioxinecrisis definitief afscheid moest nemen 
van zijn status als politiek zwaargewicht, zou misschien meer oneer doen aan een van de eerder figuurlijke 
zwaargewichten van het College waarvan wij eind juni afscheid nemen. 

Dit schooljaar zetten een aantal personeelsleden de stap naar het pensioen. Oud-directeur Walter Roggeman op 1 maart 2016. 
Secretariaatsmedewerkster Bea Cap, huismeester Dirk De Waele, lerares geschiedenis Chris Dhondt, muziekleraar Kris Soetens 
en leraar klassieke talen Erik Bielen beginnen in juli aan een hele lange vakantieperiode. 
In deze Ic Hou komen Kris Soetens en Erik Bielen aan bod. In Ic Hou nr 103 in feb 2017 komen de andere pensioengangers aan bod. 
Aan allen zeggen we namens de collegegemeenschap  welgemeend  ‘dankjewel’ voor vele jaren collegialiteit, inzet voor  
de leerlingen en de school.  Geniet van jullie pensioen, het ga jullie goed!
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buiten Turijn staan ondertussen leeg, maar er 

is nu van een stuk een museum gemaakt, waar 

Erik ooit de privécollectie van topman Agnelli 

bezocht. Indrukwekkend in elk geval.

Van sport is Erik een matige minnaar. Iets wat 

vele mensen misschien wel al weten, maar wat 

toch nog steeds een merkwaardig feit is, is dat 

Erik nog altijd geen televisietoestel heeft. Hij is 

er wel van overtuigd dat dat een tiental jaar ge-

leden opmerkelijker was dan nu. Uiteraard is een 

computer met internet nu onmisbaar voor het 

werk en daar kan je zowat alles mee doen dat je 

met een gewoon televisietoestel kan. Eens een 

keer een opmerkelijke voetbalmatch of wieler-

wedstrijd volgen, is dus geen halszaak. 

Hij heeft zich zelf wel ooit actiever op zwem-

men, muurklimmen, kajak en schaatsen gestort 

samen met de kinderen. Hij geeft toe dat hij 

daar wel wat perfectionistisch in was, ook al had 

hij geen nood aan competitie. Zo heeft hij zich 

ooit eens intensief voorbereid op het lopen van 

een tien kilometer, maar eens dat evenement 

achter de rug was, vond hij het ook niet meer 

echt de moeite om er een hobby van te maken.

Parijs
In Parijs kon Erik zich uitleven als gids tijdens de 

jaarlijkse reis met de vijfdes, al herinnert de au-

teur van deze tekst zich van zijn ene deelname 

aan die reis toch vooral een klein voorbeeldje 

van hybris wat betreft het nemen van ‘een kor-

tere weg’ van het centrum naar de bus.

Parijs is ook de stad waar alle vormen van kunst 

tot op het allerhoogste niveau beoefend wor-

den. Zo dus ook het theater waarin Erik zich 

niet onbetuigd liet. Vooral als mimespeler is 

hij indrukwekkend, maar ook in het klassiekere 

acteerwerk zette hij met het schooltoneel een 

paar sterke vertolkingen neer. Vooral aan het 

stuk Pantagleize van Michel de Ghelderode met 

daarin ook rollen voor Danny Van Royen, Chris-

tine Dejonghe, Eddie Van der Vieren en Marcel 

Van Brussel beschouwt hij zelf als één van zijn 

mooiste prestaties. Hij speelde ook ooit mee bij 

de ondertussen ter ziele gegane rederijkerska-

mer De Goudsblomme, maar is toch nooit vast 

bij een gezelschap gegaan. 

De laatste jaren deed hij niet meer mee aan het 

schooltoneel, maar voor het Schot van Sarajevo 

kroop hij in dit afscheidsjaar toch nog een keer 

in de rol van Franse generaal. Het bewijsmateri-

aal daarvan is te vinden in het jongerengedeelte 

van Ic Hou.

Brussel
We komen stilaan wat dichter bij huis. We had-

den het reeds over vele vormen van kunst in 

deze tekst, maar in Brussel vinden we één van 

de belangrijkste centra voor Eriks allergrootste 

passie: de Afrikaanse kunst. Naar de winkels op 

de Zavel komen kenners van heinde en ver af-

gezakt. De nadruk ligt er natuurlijk vooral op 

centraal Afrika, maar je vindt dan echt wel een 

heel breed gamma uit die streek. Van hele klei-

ne dingetjes tot stukken die meer dan 100.000 

euro kosten en eigenlijk in een museum zouden 

thuishoren. Erik is zelf de trotse bezitter van een 

paar Afrikaanse hoofdsteuntjes.

Lokeren
Erik zal voortaan niet meer elke dag in Sint-

Niklaas te vinden zijn, maar Lokeren, die andere 

industriestad in het Land Van Waas is misschien 

nog de plaats die er het minst van verschilt. 

Beide steden claimen om begin 19de eeuw hun 

stadsrechten gekregen te hebben van Napo-

leon, maar na ernstig onderzoek bleek dat niet 

waar. Het ziet er vooral naar uit dat ze die zich-

zelf toegekend hebben. 

Het zijn in elk geval twee steden waar wel iets te 

doen is voor wie wil. We begonnen deze tekst al 

met aan te geven dat gidsen voor Erik zijn lang 

leven is. Op dat gebied heeft hij dus ook al erg 

concrete plannen. Hij volgde onlangs een cur-

sus over het Sigmaplan, dat zich concentreert 

op de waterhuishouding in de Schelde en de 

Durme. Er gebeurden heel wat aanpassingen 

aan de Scheldedijken en in de Durmevallei, dus 

daar valt wel wat over te vertellen. We hebben 

op dat gebied immers zelfs een voorsprong op 

de Nederlanders, die zich met hun Deltawerken 

vooral geconcentreerd hebben op de verho-

ging van dijken. Bij ons werd ook gekeken naar 

de oude beddingen en de natuurlijke over-

stromingsmeersen. Zo’n overstromingsgebied 

breekt een golf, wat ervoor zorgt dat achterlig-

gende dijken helemaal niet zo groot moeten 

zijn. Op die manier creëer je tegelijkertijd ook 

ruimte voor natuur. Door de economische waar-

de wordt een project dat ook de biodiversiteit 

bevordert ineens interessant voor politici en dat 

is een goede zaak natuurlijk.

Een tweede project waar Erik zich op zal stor-

ten in september is Coup De Ville. Dit kunsten-

project wordt stilaan een vaste waarde in Sint-

Niklaas en op onze school. De kans is dus groot 

dat het afscheid van korte duur zal zijn en dat 

velen van ons in september de kans krijgen om 

nog een keer rondgeleid te worden door Erik. 

Alvast tot dan!
MVL
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Voor dag en dauw gaat de volumeknop omhoog en weerklinken won-

derlijke melodieën door de nog leerlingloze gangen. De portretten van 

operadiva Jessye Norman, Giuseppe Verdi en Richard Wagner (die mee-

verhuisd zijn uit de oude muziekklas in het voormalige lokaal 164) knikken 

goedkeurend. “Ik hou van een vast stramien. Dat geeft houvast, structuur, 

regelmaat. En het maakt mij voorspelbaar, ook voor de leerlingen. Dat vind 

ik een voordeel. Ik heb ook ooit aan de muziekschool lesgegeven, maar 

daar waren de uren veel onregelmatiger. Daar hou ik niet zo van.”

Ik kan me nog levendig de lessen muzikale opvoeding bij Kris voor de 

geest halen. Met een stortvloed aan adjectieven, waarvan een hele resem 

zelf uitgevonden, probeerde hij met sonore basstem het onbenoembare 

te benoemen. In de weer met tal van cassettes en een enkele cd, mee di-

rigerend, de muziek ten volle belevend en incarnerend, leidde hij ons de 

wereld van de klassieke muziek binnen. Af ten toe ging de piano open en 

speelde hij een stukje voor. Lyrisch bezong hij de wellustige vormen van 

de cello. Op het examen, dat hem waarschijnlijk nog meer stress bezorgde 

dan ons, probeerden we zijn woordenvloed tevergeefs te imiteren. Dankzij 

deze lessen leerde ik de weg naar de muziekafdeling van de bibliotheek 

kennen. Ik trad een wereld binnen die ik sindsdien niet meer verlaten heb. 

Een muzikaal avoir en être
Over wat hij in zijn lessen laat horen, heeft Kris een heel precies idee: “On-

danks alles volg ik mijn muzikaal geweten. Je kan geen jaren muziek krij-

gen zonder bepaalde dingen gehoord of gezien te hebben. Dat is zoals 

avoir en être bij Frans. Van sommige stijlen en stromingen weet je dat als 

je ze in de les niet laat horen, leerlingen er nooit mee in aanraking zullen 

komen.

Als ik één leerling per klas iets mee hebt kunnen geven, dan ben ik te-

vreden. Op die manier prent je hen een referentiekader in, zodat ze, mis-

schien, wanneer ze jaren later iets horen, denken ‘Dat hebben wij in den 

tijd nog bij de Soetens beluisterd.’ Ik geloof in dat zaaien: je plant een 

zaadje dat misschien pas binnen 20 jaar uitkomt.”

In 1993 marcheerde Kris Soetens definitief het College binnen, na in Sint-

Niklaas in tal van scholen lesgegeven te hebben: “Elke school had haar 

eigen klimaat, ik heb overal graag lesgegeven. In elke school had ik het 

gevoel dat ze dachten: laat die Soetens maar bezig, laat hem maar doen. 

Muziekleerkrachten laten zich niet zo makkelijk in het keurslijf van het leer-

plan dwingen. Natuurlijk: in het land der blinden is eenoog koning, je hebt 

geen vijf of zes collega’s binnen je vak waarmee je in concurrentie moet 

gaan. Je hebt een grote autonomie.”

Drieëntwintig jaar later struint hij voor het laatst de poort buiten. “En dat 

doe ik met dankbaarheid. Ik voel mij echt een gelukzak. Ik heb mijn car-

rière op mijn eigen manier kunnen afsluiten en de luxe gehad gezond te 

blijven. Al ben ik geen doemdenker, ik had dat niet verwacht. Ik wist niet 

dat dat voor mij weggelegd was. Twintig jaar geleden stond ik daar niet bij 

stil. Het besef dat het zó voorbij kan zijn, dat is niet uit mijn hoofd sinds 3 à 

4 collega’s, leeftijdgenoten, op korte tijd zijn weggevallen. Dat doet veel 

relativeren.”

Muziek en onderwijs: a match made in heaven
Bij Kris gingen muziek en onderwijs steeds hand in hand. “Ik ben afkomstig 

uit Puivelde. Mijn vader was daar onderwijzer. Thuis stond er een piano, hij 

had dat graag gestudeerd. Niet dat mijn vader mij later daartoe gedwon-

gen heeft: er was bij ons thuis geen enkele dwang om in de muziek verder 

te gaan. Ik volgde destijds piano in de academie en na de humaniora was 

het de logica der dingen om daarin verder te studeren. Dat verliep heel 

organisch. Het was van meet af aan de bedoeling om na mijn studies voor 

de klas te gaan staan, dat was een evidentie. Om uitvoerend muzikant te 

worden, had ik wellicht te weinig talent. En te weinig karakter om dage-

lijks uren en uren te spelen. Een muzikale carrière uitbouwen was echt niet 

mijn ambitie.

Nu: had ik geen muziek gestudeerd, dan zou ik wellicht ook onderwijzer 

geworden zijn. Dat zit bij ons in de familie: al mijn broers staan in het on-

derwijs of hebben er gestaan.”

Klassiek in YouTubetijden
In tijden van YouTube en Spotify waarin jonge mensen op hun smartp-

hone muziekbibliotheken hebben waar The Beatles naast Bieber en Bach 

kamperen, heeft muziek nog niets aan kracht en impact ingeboet: “Kinde-

ren weten wel wat schoon is, dat voelt ge. Jonge mensen zijn perfect in 

staat om de parels eruit te halen. Alle soorten muziek zijn beschikbaar op 

dit moment, maar wat jonge gasten niet kennen, zullen ze ook niet op hun 

iPod zetten. Ge moet op zoek gaan naar dat kleine gaatje, dat onontgon-

nen terrein. Het is geen bekeringsdrift, maar als ge iets niet kent, kunt ge er 

ook niet van genieten.”

“Wat wel veranderd is, is de spanningsboog. Alles moet flitsend en snel 

gaan, ook in de les. En jonge mensen zijn ook meer op beeld gefixeerd. Je 

kan niet zomaar meer enkel naar muziek luisteren: leerlingen zijn snel af-

geleid. Je kan je daar als oude leerkracht principieel tegen verzetten, maar 

ik probeer het nu te omarmen. Je kan opnames van stukken laten zien en 

hen laten kijken naar de interactie tussen de dirigent en het orkest, tussen 

MET PENSIOEN: MUZIEKLERAAR KRIS SOETENS 

 ‘Vier letzte Lieder’ en veel meer 
Nog lang voor het krieken van de dag staat Kris Soetens – vol geestdrift en ongeduld – al aan de schoolpoort.  
Als door de duivel op de hielen gezeten stormt hij binnen eens de poort omhoog gaat. Met een koffietje achter 
de kiezen gaat het fluks richting muzieklokaal. Nog steeds in dat onnavolgbare tempo. 
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de muzikanten onderling. Je leert op andere 

manieren kijken en luisteren, je let op andere 

dingen.

Muziek wordt nu anders geconsumeerd. Het 

plezier destijds om muziek te zoeken en te vin-

den ... Uren heb ik gesleten in de platenwinkel 

van Willy Hermans in de Prins Albertstraat in 

Sint-Niklaas. Na de muziekschool trokken we 

met onze pré naar daar om er in de platenbak-

ken te snuisteren en de platen nadien op de 

koptelefoon te beluisteren. Ik ben steeds bij 

de klassieke muziek gebleven. Andere muziek 

ken ik niet en begrijp ik vaak ook niet. Dat heeft 

niets met enggeestigheid of slechte gevoelens 

te maken: aan klassieke muziek heb ik genoeg.”

Van bezieler tot genieter
Naast zijn werk op school was Kris jarenlang di-

rigent en bezieler van twee Sint-Niklase koren.

“Aan het dirigeren van koren heb ik 20 jaar lang 

veel deugd gehad. We hebben toen bijzondere 

dingen uitgevoerd: de Messiah van Händel, de 

Johannespassie van Bach ... Met orkest, koor en 

solisten. Dat heb ik echt met hart en ziel ge-

daan. Dat magische gevoel om mensen door 

muziek te laten meeslepen en zichzelf te laten 

overstijgen. En dat met voornamelijk amateurs. 

Daar denk ik echt met veel dankbaarheid aan te-

rug, dat heb ik zeer graag gedaan. Het was voor 

mij een ideale gelegenheid om als muzikant 

met de matière zelf bezig te zijn. 

Nu kan ik intens genieten van anderen die per-

formen. Ik moet mij niet meer bezighouden 

met de bagatellen die je als dirigent moet op-

lossen en kan mij volledig aan de muziek overle-

veren. Twee uur lang die spanning en empathie 

van de zaal voelen, zodat ge zelfs de ademha-

ling van uw gebuur voelt. Na zo’n uitvoering 

kom ik gesticht buiten. Die innerlijke vervuld-

heid ... Daar kom ik een maand mee toe. Ik hou 

ook erg van de uitvergrote schijnwereld van de 

opera. Kruip niet in uw kist voor ge dat hebt 

meegemaakt! Op slechts 20 kilometer van de 

deur kan je echt schitterende dingen zien. Ik ga 

liefst kijken op generale repetities, onder ideale 

omstandigheden, waar niemand mij kent. Dan 

telt enkel de muziek.” 

Coda
Ondertussen is Kris’ laatste vriendschapsdag 

achter de rug, de laatste les, examens, delibera-

ties ... Welke ambities koestert hij nog?

“Vooral gezond blijven. Nog meer genieten dan 

ik nu al doe, maar dan met een andere invulling 

van tijd. Alles op een ander tempo doen: langer 

ontbijten, te voet boodschappen doen. Geen 

grote projecten. Als ik de wereld met projec-

ten had willen veranderen, dan had ik dat toch 

al lang moeten doen? Ik heb nooit iets moeten 

laten. Ik heb geen schrik om op pensioen te 

gaan.”

Een slotvraag: welk muziekstuk vat je carrière 

het beste samen? Geen eenvoudige vraag, maar 

Kris heeft onmiddellijk een antwoord klaar:

“De Vier letzte Lieder van Richard Strauss in de 

uitvoering van Jessye Norman en Kurt Masur. Hij 

schreef het voor zijn vrouw net voor hij stierf, op 

teksten van Hesse en Von Eichendorff. Een won-

derlijk schone tekst op muziek die even schoon 

is. Ge weet niet wat ge hoort. Hoe tekst en mu-

ziek zo kunnen samengaan. Alle elementen van 

de muziek zitten erin. Het is geen muziek waar 

ge een kinderziel mee moet bezoedelen. Ge 

moet in uw leven een en ander meegemaakt 

hebben, hier en daar wat klop gekregen heb-

ben. De jeugdige uitbundigheid in het eerste 

lied en de loutering die uit het laatste spreekt: 

als ge dit beluisterd hebt, zijt ge niet meer de-

zelfde mens. De noblesse van Jessye Norman, 

dat reflexieve ... Dat gevoel van blij te zijn dat ge 

alles gehad hebt.”

Met deze muziek op de hoofdtelefoon tikken 

wij deze laatste woorden in, terwijl de duisternis 

valt en de leeuwerik zijn laatste lied inzet ... 

BN
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Het begon allemaal twee jaar geleden, in februari 

2014. We wandelden met een aantal collega’s en 

leerlingen van de derde graad naar Tremelo, ten 

voordele van de Damiaanactie. Van Sint-Niklaas 

naar Tremelo spreken we toch al snel over een 

afstand van 50 km. Een miserabele voorberei-

ding, slecht weer en toegegeven, geen conditie 

verplichtten me al snel tot een opgave, verder 

dan 25 km geraakte ik niet met die pijnlijke open 

blaar. 

Een uitdaging
Maar ik hou wel van een uitdaging, dus ik stelde 

mezelf een doel, meedoen aan de Dodentocht, 

niet om hem uit te stappen, 100 km is héél ver, 

50 km vond ik voldoende, om te bewijzen dat ik 

het wel kon!

Ik begon te stappen, zelf rondjes uit te stip-

pelen, beginnend vanaf 10 km tot 20 km en ik 

testte verschillende schoenen uit. Het heeft wel 

even geduurd voor ik het juiste paar schoenen 

te pakken had, maar nu ik die heb, gaat het 

wandelen als vanzelf én vooral zonder blaren! 

Die zelf uitgestippelde rondjes raakte ik snel beu 

en ik besloot om het eens te proberen bij wan-

delclubs. 

Misschien toch wat uitleg over het principe van 

een wandelclub. Het idee is als volgt, elke wan-

delclub, per gemeente vind je er wel één, orga-

niseert, een viertal tochten. Deze tochten staan 

open voor iedereen. Wie komt wandelen als lid 

van een andere club betaalt 1,10 euro inschrijf-

geld, wie wandelt als niet-lid, betaalt 1,50 euro 

inschrijfgeld. Je komt toe in de startzaal wan-

neer je wil, tussen 8 en 15 uur, en je wandelt 

de afstand die je zelf kiest, meestal variërend 

tussen de 5 km en de 30 km. Tussendoor zijn er 

rustposten waar je iets kan kopen om te drinken 

of te eten aan democratische prijzen. De meeste 

wandelaars hebben een wandelboekje, waarin 

ze stempels verzamelen na elke tocht. De clubs 

geven beloningen aan hun leden voor x aantal 

deelnames of x aantal km’s. Ter voorbereiding 

op de Dodentocht ben ik zo met verschillende 

clubs in het Waasland beginnen wandelen. 

Op 8 augustus 2014 was het dan zover, de start 

van de Dodentocht. Om een lang verhaal kort 

te maken. Het was een helse tocht, slecht weer, 

eenzaamheid, zere voeten, de nacht (niet te 

onderschatten) ... Maar ik deed het. Een paar 

collega’s hadden eerst beloofd mee te stap-

pen, maar door diverse omstandigheden was 

dat er niet van gekomen. ’s Nachts kreeg ik via 

sms wel veel steun van collega’s die moesten 

opstaan voor hun baby’tjes, die steun heeft mij 

er écht doorgeholpen, nogmaals bedankt KV en 

DG! Tot 30 km ging het allemaal wel goed, maar 

daarna begon ik toch af te zien. Toegegeven, de 

tranen stonden me nader dan het lachen, ik was 

blij dat ik er was!

Tot rust komen 
Ondertussen had ik de smaak van het wandelen 

te pakken. Wandelen is tot rust komen, is uit-

waaien, is sociaal contact, ik kom vaak dezelfde 

mensen tegen, is één worden met de natuur, 

zelfs hier, in de ruime omgeving het Waasland, 

kan je een vakantiegevoel hebben. Dan denk 

ik onder andere aan wandelen rond de Moer-

vaart of langs de Durme, ook Sint-Amands is 

een mooi wandelgebied net zoals de omgeving 

rond de Stekense vaart. Omdat ik nog wat meer 

uit het wandelen wou halen, ben ik lid gewor-

den van ‘De Lachende Klomp’, een wandelclub 

uit Nieuwkerken. Ook wij organiseren viermaal 

per jaar een wandeltocht om onze clubkas te 

spijzen, er zijn ledenfeesten waar verdienste-

lijke wandelaars beloond worden, busreizen 

naar wandeltochten aan de andere kant van het 

land ... Door lid te zijn van een club leerde ik nog 

meer mensen kennen en groeide het plezier in 

het wandelen. 

Geocachen?!
Tijdens het wandelen ben ik vaak alleen op stap, 

ik spreek bijna nooit met mensen af om samen 

te wandelen, als ik kennissen per toeval tegen-

kom, wandelen we wel een lusje samen, tot een 

rustpost en dan splitsen onze wegen weer. Tus-

sendoor probeer ik te geocachen. Geocachen is 

eigenlijk een schattenjacht op basis van coördi-

naten (ik ben leerkracht aardrijkskunde voor iets 

LERARES KATRIEN VAN POECKE

Gebeten door de wandelmicrobe
Mocht je mij twee jaar geleden verteld hebben dat ik nu, in 2016, helemaal bezeten zou zijn door wandelen, ik 
zou eens goed gelachen hebben en veel ongeloof gehecht hebben aan je stelling. Maar ondertussen is het wel zo, 
ik heb de wandelmicrobe te pakken! Voor de meeste mensen is wandelen niet echt een sport, maar je kan jezelf 
zo’n doelen stellen dat ook wandelen een zware fysieke prestatie wordt. 

Tijdens de 4-daagse van de IJzer

Mijn klompjes van 2500 km
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Op het einde van een wandeling in Baasrode

Algemene Elektriciteitswerken
nieuwbouw – renovatie

Poppe 
Valère 

bvba

Marktstraat 208
9111 Belsele

tel. 03 777 59 05
e-mail: poppev@skynet.be

hé). De schat kan een doosje, kistje, fotorolletje 

zijn waar een papiertje insteekt waarop je je 

naam kan schrijven. Er zijn ook moeilijker te vin-

ste 50 km tocht sinds de Dodentocht in 2014 en 

het was een succes! Een suikerdipje op 17 km 

deed me even twijfelen, maar een Cola bracht 

redding en daarna ging het vanzelf, op het ein-

de had ik geen enkel kwaaltje. Tja, als dat zo vlot 

gaat, begin je wel na te denken, misschien ligt 

een 100 km wandeltocht dan toch binnen mijn 

mogelijkheden? 

Jij ook?
Mocht ik een enkeling warm gekregen hebben 

voor het wandelen, dan nodig ik jullie graag 

uit op de Barbierbeektocht van De Lachende 

Klomp van dit jaar. Op 21 augustus organiseren 

wij onze derde wandeltocht van 2016! Vertrek 

vanuit de gemeentelijke lagere school in Krui-

beke tussen 8 en 15 uur, afstanden van 4 km tot 

30 km. Op de rustposten vind je veel lekkers en 

het parcours mag er ook zijn, tussen de velden 

en de polders in Kruibeke en omgeving.

JB

 

den caches bv. een valse hondendrol, een valse 

kauwgom, een valse steen ... je kan het zo gek 

niet bedenken of het komt voor. Elke schat die 

je vindt kan je op het internet loggen en je krijgt 

er op de kaart telkens een smiley voor in de 

plaats. Omdat ik met het wandelen overal kom 

staan er al heel wat smiley’s op de kaart.

Vele, vele kilometers
Ondertussen ben ik bezig aan mijn derde wan-

deljaar. Een paar tochten die ik vorig jaar fantas-

tisch vond, wil ik zeker opnieuw doen, zoals de 

vierdaagse van de IJzer. Dit is een militaire mars 

in de Westhoek, deelname kost iets meer, maar 

je krijgt tijdsregistratie en beloningen (eten en 

drinken) in de plaats. Elk jaar doen daar duizen-

den mensen aan mee: wandelaars, militairen 

en gezinnen. In 2015 heb ik mijn doelstelling 

bereikt, ik wou 2000 km stappen wat mijn totaal 

op 2.500 km bracht sinds ik begonnen ben ik 

mei 2014. Voor 2016 stel ik mij een ander doel: 

50 km tochten. Op 15 mei wandelde ik mijn eer-



Piekfijn gepoetst!

ISS is een internationale pionier in facilitaire dienstverlening. Mensen kennen 
ons als de kampioen van de scholenschoonmaak.

Met onze diensten willen we scholen optimaal ondersteunen zodat ze zich op 
het vlak van schoonmaak en onderhoud geen zorgen hoeven te maken.

Surf naar www.schoolisscool.be, elke dag alle 
schoolnieuws op één pagina.

“School ISS Cool” is onze manier om de ‘schooldirecties, leraars en leerlingen 
een hart onder de (digitale) riem te steken met interessante artikels, links en 
videos over wat er reilt en zeilt in scholen.
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zijn geboren

05.02.2016 MAXIMILIAAN, zoontje van 

Kathelijne Kenis en Joris Beck (GL’98) en 

kleinzoontje van Maria Smet (oud-opvoedster)

08.02.2016 MATTEO, zoontje van Leen 

Vereecken (lerares en opvoedster) en Peter Van 

Erdeghem

26.02.2016 ELENA, dochtertje van Els 

Magerman (GL’05) en Sven Vermeulen, 

kleindochter van Myriam Van Goethem (lerares)

25.03.2016 INES, dochtertje van Basma Ben 

Ayad (lerares) en Mohamed-Rida El Gharbaoui

01.05.2016 LUCAS, zoontje van Steffi De Ruyte 

(CLB-medewerkster) en Kevin Van Haute

10.05.2016 LARS, zoontje van Inne Boeykens 

(lerares) en Michiel Dullaert

gaan huwen 

16.07.2016 Anne-Mie Verbeke (lerares) en 

Benedikt Martens

zijn overleden

01.01.2016 de heer Louis De Bock (°1929), 

grootvader van Stefan De Bock (diensthoofd 

secretariaat)

02.01.2016 mevrouw Yvonne Geldmeyer 

(1926°), overgrootmoeder van Elise (MWE‘14) en 

Pieter-Jan (6WEWIb), Tijs (1Aa) en Marie D’hondt 

(L5B)

31.01.2016 mevrouw Regule Van Buynder 

(°1928), grootmoeder van Katrijn Maes (lerares) 

en Robby De Rudder (leraar)

01.02.2016 de heer Wilfried Duymelinck 

(°1937), grootvader van Fien (SPWE’14) en Lena 

Duymelinck (6SPWE)

06.02.2016 mevrouw Maria Van Remoortel 

(°1928), grootmoeder van Ilse Van Steelant 

(lerares) en overgrootmoeder van Juliaan  

(LWIa’14), Leontien (6LMT) en Cyriel Bultinck 

(1Ab)

10.02.2016 de heer François Smet (°1940), 

grootvader van Karen Smet (4Wb)

14.02.2016 mevrouw Maria Moorthamer 

(°1922), overgrootmoeder van Chloë De Visscher 

(6WEWIa2)

16.02.2016 mevrouw Els Belon (°1965),  

moeder van Pieter (4ECb’09) en  

Stef Van Laere (2MWc’10)

22.02.2016 de heer Jos Van Mieghem (°1944), 

grootvader van Nina De Clercq (4ECa)

24.02.2016 mevrouw Ann Blommaert (°1975), 

moeder van Sander Stevens (1Ak)

07.03.2016 mevrouw Jacqueline Pilaet (°1946), 

grootmoeder van Ferre Schelkens (2Lb)

11.03.2016 de heer Hilaire Van Guyse (°1929), 

grootvader van Jene Van Kerckhove (6SPWE)

18.03.2016 de heer Robert Yzewyn (°1929), 

grootvader van Louis Yzewyn (1Aa)

21.03.2016 de heer André Rooms (°1934), 

grootvader van Lorena (5LMT) en Giulia 

Cabrejos (2MWa)

01.04.2016 mevrouw Lea Vercauteren 

(°1930), moeder van Geert Verwilligen (leraar), 

grootmoeder van Lien Van Duyse (lerares 

OKAN) en van Piet (WEWI’02), Tine (WEWIa’05) 

en Jan (WEWIb’08) Verwilligen en Tine Luyten 

(lerares OKAN)

01.04.2016 de heer Jan Lodewijk Scharpé 

(°1940), broer van Esther Scharpé (oud-lerares), 

oom van Leo (LWI’87), Stefaan (LWEb’91) en 

Bruno Cogen (LG’95)

04.04.2016 mevrouw Lieve De Beuckeleer 

(°1934), zus van Hugo De Beuckeleer (oud-leraar)

07.04.2016 Pieter Van Goethem (°1998),  

oud-leerling (5WEWIa2’14-’15) 

18.04.2016 mevrouw Miet Van Hove (°1932), 

grootmoeder van Joke De Lille (lerares) en  

Joeri Vandenberghe (ECMT’98)

22.04.2016 mevrouw Maria Hemelings (°1921), 

grootmoeder van Andreas (4Wa) en Xuxa Malliet 

(3Lc)

24.04.2016 de heer Laurens Peeters (°1995) 

(SPWE’13)

6.05.2016 Nelle, dochtertje van Tiny Torsy 

(lerares) en Pieter Van Rumst (leraar)

13.05.2016 mevrouw Angèle De Schepper 

(°1918) overgrootmoeder van Nicolas (5LWE) 

en Michelle (3Wc) Kochuyt

31.05.2016 mevrouw Irma De Maeyer (°1927), 

overgrootmoeder van Amber Batens (3La)

05.06.2016 mevrouw Godelieve Baekelandt 

(°1931) (oud-portierster SJKS)

Familienieuws
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LIEF EN LEED

IN MEMORIAM

Laurens Peeters (°22 februari 1995 † 24 april 2016) – 6SPWE 2013

IN MEMORIAM

Nelle Van Rumst

Totaal onverwacht, in de knop gebroken. Na 

een korte joggingtocht en klaar om te gaan stu-

deren werd onze oud-leerling fataal getroffen 

door een hartfalen. Zijn ouders, zus, familie en 

vele, vele vrienden blijven verweesd achter. 

Laurens was een jongeman die je niet snel ver-

geet. Zijn open gezicht en aanstekelijke glim-

lach, ze blijven al zijn oud-leerkrachten en klas-

genoten bij. 

We bieden namens de collegegemeenschap onze 

oprechte deelneming aan aan de ouders en zus 

en familie van Laurens. We wensen hen veel sterkte 

toe. 

Met veel warmte en een heel persoonlijke aan-

pak namen onze collega’s Tiny Torsy en Pieter 

Van Rumst en hun kindjes Lotte en Ine afscheid 

van Nelle, hun zusje. Het ganse gezin keek er zo 

naar uit ... 

We bieden namens de collegegemeenschap onze 

oprechte deelneming aan aan onze collega’s, hun 

gezin en familie. We wensen hen veel sterkte toe.

DVR
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IN MEMORIAM

Godelieve Baekelandt, oud-portierster SJKS
Begin juni overleed mevrouw Godelieve Baekelandt. Voor de generaties van vandaag binnen de collegemuren 
een onbekende, maar jarenlang een erg vertrouwd gezicht en intens verbonden met de school. Godelieve was 
portierster in ‘haar College’.

Ze werd geboren te Sinaai op 24 juli 1931 en 

overleed te Sint-Niklaas op 5 juni 2016. De 

plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de pa-

rochiekerk van Sint-Catharina te Sinaai op zater-

dag 11 juni 2016 om 10.30 uur.

Het kantoor-bureau van Godelieve bestaat niet 

meer (naast de ingangspoort Collegestraat 31 

en palende aan het grote salon). Op de voorge-

vel na verdween alles in de verwoestende bran-

den van ’95. 

Dienstbaar en diepgelovig
Getrouw en met veel toewijding verzorgde  

Godelieve haar taak als portierster. De tekst op 

haar gedachtenisprentje drukt erg goed uit wie 

ze was.

Namens de collegegemeenschap bedanken we 

Godelieve voor vele jaren inzet en betrokkenheid 

bij onze school. We bieden aan de familie onze op-

rechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte 

bij dit afscheid.

DVR
Degene die ik lief heb verlaat

ik om degenen

die ik lief

had terug te vinden.

Godelieve,

ons Lieve,

tante Lief,

Op een paar stappen van deze kerk groeide je op in de bakkerij van je ouders. De zorg voor je broers 

en zussen hield je levenslang bezig.

Toen je in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie op het secretariaat kon gaan werken, verhuisde je naar 

Sint-Niklaas en ging er boven op het internaat in een appartement wonen. De immense school 

schrok je niet af en je nichtjes waren altijd geïmponeerd door de enorme sleutelbos die je beheerde. 

Vol discipline volgde je het komen en gaan aan de zij-ingang in de Collegestraat. Je bureau was 

een welkome plek waar de zussen ’s middags tussen het werk hun boterhammen kwamen eten; 

en jaren later kwamen de nichtjes na schooltijd langs voor een babbel. Voor hen had je altijd een 

sapje en een mand koeken klaarstaan. Je familie was belangrijk voor jou.

Je hield van reizen in Europa met de CM en later van culturele uitstappen met Okra. Je luisterde 

graag naar klassieke muziek en hield van lezen en schrijven. Je verfijnde handschrift en mooie tek-

sten zullen we nooit vergeten.

Maar je grootste passie was je geloof in Jezus Christus. Toen je naar de serviceflat in Sinaai verhuis-

de, deed het je deugd om dicht bij de kerk te kunnen wonen. En later in het rusthuis vonden we je 

vaak terug in de kleine kapel daar. Vandaag geven wij die je lief hebben je in Gods handen in de 

berusting dat je degenen die je lief had, zal terugvinden.
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In het schooljaar 2012-2013 begonnen we met 12 leerlingen aan de eerste Ic Hou Jon-

geren. Wanneer deze 8ste editie voor u in haar fraaie inktmantel ligt te pronken, zal de 

hele oorspronkelijke redactie afgestudeerd zijn. Ic Hou Jongeren blijft echter bestaan. 

De afgelopen jaren sloten nieuwe leerlingen zich steeds weer vol enthousiasme bij het 

magazine aan. Ik ben blij dat ik Ic Hou Jongeren zo hard heb mogen zien groeien. De 

evolutie is dan ook onwaarschijnlijk: het aantal artikels is exponentieel toegenomen. De 

ideeën zijn steeds gewaagder en origineler. Op een brainstorm vliegen nieuwe rubrie-

ken je rond de oren ... Bovendien vinden niet alleen getalenteerde schrijvers maar ook 

vele tekenaars en fotografen stilaan hun weg naar de redactie, wat ervoor zorgde dat Ic 

Hou Jongeren ook qua uiterlijk een pareltje is geworden. Kijk maar naar de cover of het 

stripverhaal.

Ik heb Ic Hou vaak vervloekt, aangezien het ook veel werk was. Vooral deadlines halen 

blijkt een moeilijke opgave voor sommigen. Op het College zijn de meeste leerlingen 

dan ook bezige bijen. Uiteindelijk kan je dat alles relativeren en loont het de moeite, 

want het resultaat is om trots op te zijn! Dit alles was nooit mogelijk geweest zonder 

de massale medewerking van leerlingen uit alle jaren. Valt het jullie ook op hoe lang de 

lijst van auteurs en freelancers geworden is? We hebben een lange weg afgelegd als je 

bedenkt hoe kleinschalig we debuteerden. 

Nu ik mijn laatste voorwoord schrijf, besef ik hoeveel ik via dit tijdschrift geleerd heb. 

Ik hoop dan ook dat Ic Hou nog lang jongeren de kans zal geven om hun grenzen (en 

talenten) af te tasten en om zotte dingen te proberen. Je achtervolgt niet elke dag als 

een ware paparazzo een ontsnapt konijn en ook met leerkrachten eendjes vissen uit 

een lavabo is een vrij unieke ervaring. Aan zo’n situaties houd je niet alleen mooie herin-

neringen, maar ook goede vrienden over. Dat is volgens mij nog een verdienste van Ic 

Hou: dat jongere en oudere leerlingen met elkaar aan een project samenwerken en zo 

veel van elkaar opsteken. Kritische bedenkingen, gekke ideeën, inspirerende activiteiten 

en literaire schrijfsels moeten hun forum krijgen! Ook over dit bewogen schooljaar valt 

veel te vertellen. Collegecollage bruist van de activiteiten. Het groenproject en de tal-

loze vluchtelingenacties bewijzen daarnaast dat onze generatie zich wil engageren voor 

de wereld rondom zich.

Blader en geniet van ontrafelde geheimen, ontdekte plaatsen en toffe zomertips!

Flore Vavourakis

V    rwoord

Redactieleden 
HOOFDREDACTEUR
Flore Vavourakis – 6GL
REDACTEURS
Thiemen De Smaele – 6MWE | Silke Van Beem – 6MWE | Brita Vandermeulen – 6LMT | 
Phaedra Demeyer – 5LWIa | Lisa Geleyn – 4La | Lennert Cruypeninck – 6LWIb | Luna De 
Souter – 6GWIb | Céline Daelman – 5HW | Sylvester Heerwegh – 5GWIa | Merel Speleman – 
5HW | Femke Schutyser – 4Lc | Ida Vanden Bulcke – 4La | Zoë Rooms – 3HW
FOTOGRAFEN EN TEKENAARS
Nargiz Nabirova – 6MWE | Chloë Vandewiele – 6HW | Jozefien Degraeve –5EMT | Odiel 
Hooyberghs – 5GWIb | Jessica-Andrea Seghers – 5EMT | Luna Vavourakis – 4SPW
FREELANCERS
Sofya Aoufi – 6LWE | Ruth Baelen – 6LWE | Amber Blanckaert – 6LMT | Charlotte De Puydt 
– 6GWIa | Donna De Saegher – 6HW | Charlotte Geleyn – 6LWE | Stijn Van Damme – 6HW | 
Kristof Van den Branden – 6LWE | Samuel Van de Velde – 6GL | Lise Verstraete – 6LWIa | Paulien 
Wymeersch – 6LWE | Gitte Beda – 5WEWib | Louise Bogaerts – 5LMT | Emma Caals – 5LMT | 
Lorena Cabrejos Villarroel – 5LMT | Laurens Cromheeke – 5GWIb | Jonas Daelman – 5LMT |  
Sophie D’Haese – 5LWIa | Hilda Eren – 5EMT | Gamze Öden – 5LWE | Aidan Van Himste – 5WEWIa2 
| Ben Van Hoey – 5LWE | Luna Verhasselt – 5LWE | Caitlin Weyn – 5HW | Fatmagül Yilmaz – 5EMT 
| Emily Croquet – 4HW | Aline Defer – 4La | Felix Demuynck – 4GL | Jeff Reed – 4ECa | Lara Van 
Schoote – 4GL | Xavier Vermeulen – 4GL | Sarah Vlegels – 4La | Elisabeth Adriaenssens – 2MWf | 
Victor Demuynck – 2GL | Lotte Geleyn – 2GL | Matthijs Van Duyse – 2MWf
VERANTWOORDELIJKE LEERKRACHTEN / DIRECTEUR
Sofie Hennebel | Maarten Van Looy | Danny Van Royen
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De organisatoren hadden hun werk zeker en vast goed gedaan, alsook de 

klas 6HW die de bediening verzorgde. De quiz was uitermate ontspannend 

voor de hele familie en er zat een leuke variatie in het niveau. Eerst enkele 

licht verteerbare ronden als puntenpakkers, zodat toch zeker iedereen een 

goeie score zou hebben. De laatste ronde was daarentegen helemaal niet 

gemakkelijk! Het was ‘De veel te moeilijke ronde’, waarbij toch vele ploeg-

jes de helft niet haalden. Toch ging iedereen tevreden met zijn resultaat 

naar huis. Het was een fijne avond, ongeacht het resultaat.

Een massa prijzen moest verdeeld worden onder de deelnemers. Deze 

werden eveneens versierd en klaargezet door 6 Humane Wetenschappen. 

Maar nu blijft de hamvraag: Welke teams wonnen nu juist het klassement 

bij de volwassenen en het klassement bij de jeugd? Hieronder de top drie.

Volwassenen
< ‘De Usurperende Bevoegdheden’ 

< ‘De Proper Gebaarden’ 

< ‘De Fervente Frigo’s’

Jeugd
< ‘Kwalitijt voor de toekomst’

< ‘Aha-erlebnis’

< ‘Moeilijk? Ni moeilijk’

Waarschijnlijk doen deze namen bij jullie geen belletje rinkelen of lijken ze 

jullie eerder vreemd als namen voor quizteams. Voor de duidelijkheid: de 

namen werden zelf gekozen door de teams! Dat leverde soms nog grappi-

ge namen op: ‘Miserie op tafel’, ‘de Zweedse coalitie’ ... Zelfs een uitspraak 

van meneer van Hove sierde het klassement: ‘Moeilijk? Ni moeilijk’.

Maar nu: ‘De Usurperende bevoegdheden’ was het quizgroepje van me-

neer Noens (nvdr. Leraar Duits & Nederlands) en vrienden. Zij behaalden 

de overwinning in het volwassenenklassement met maar liefst 114 punten, 

3 punten voor het team van oud-leerling Bart Van Gasse. ‘Kwalitijt voor de 

toekomst’ is het All Star-team van onze leerlingen, met als leden Adriaan 

De Muynck, Lennert Cruypeninck, Luna De Souter, Kristof Van den Branden 

& Jasper Strobbe. De leden van de winnende teams kregen een fles wijn 

(voor de volwassenen wel te verstaan) en een bon voor de Pitta Planet 

(voor de leden van ‘Kwalitijt voor de toekomst’).

Kortom: als je houdt van een fijne avond met een kleine uitdaging, 

dan wordt de volgende editie zeker iets voor jou! Dit was de Ic (Ont)

Hou-quiz voor dit jaar, we kijken al uit naar volgende jaren!

Ic Onthou(d), Jij Onthoudt, Wij Onthouden
Phaedra Demeyer

Dit jaar vond de Ic Onthou-quiz plaats op 19 februari in onze feestzaal. De opkomst van quizvlijtige mensen was 
massaal, het was dan ook een supereditie. Het aantal quizploegjes bedroeg maar liefst 82! Deze deelnemers 
waren oud-leerlingen van het College, gewone leerlingen, leerkrachten, familieleden van leerlingen ...  
Kortom: de feestzaal was goed gevuld. De uiteindelijke winnaars van het volwassenen- en jeugdteam waren 
zeker ook geen onbekenden, maar daar kom ik later op terug.
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Eindreizen-pictionary
Flore Vavourakis, Amber Blanckaert, Charlotte De Puydt, Charlotte Geleyn, Nargiz Nabirova, 

Silke Van Beem, Kristof Van den Branden, Samuel Van de Velde, Lise Verstraete en Paulien Wymeersch

Griekenland

Als je Griekenland hoort, denk 

je waarschijnlijk aan wit marmer 

en warm weer. Aan beide geen 

gebrek! De weergoden waren 

ons zo goed gezind dat we ons 

zelfs aan een duik in het water 

konden wagen. Wist je echter dat 

al dat marmer oorspronkelijk in 

verschillende kleuren geschilderd 

was? In het Akropolismuseum kan 

je de kleuren op reconstructies 

bewonderen. Toch even wennen, 

hoor. Persoonlijk verkies ik wit. 

Dit zijn zuilen van 

een Griekse tempel. 

Van de welke? Dat 

mag je zelf kiezen. 

Ze zijn allemaal even 

indrukwekkend! 

(P.S. tellen tot 12 kan 

moeilijk zijn)

Bij het eerste ontbijt bleek al snel dat al snel dat 

het fruitsap bestond uit water en een scheut 

kleurstof. De vroegste vogel had nog oranje/

gele ‘fruitsap’, maar de uitslaper moest het 

doen met een glas water. Maar niet getreurd. 

Aangezien we later in de sinaasappelstreek 

verbleven, kregen we voldoende vitamientjes 

binnen. Vers fruit in overvloed.

Een verhaaltje voor de romantische zielen: 

Dit is een judasboom. Nadat hij Jezus 

verraden had, hing Judas zich aan deze 

boom op. Uit schaamte kleurt de boom roze. 

Het schaamrood siert deze boom echter 

maar twee weken per jaar, in de periode 

rond Pasen. Wij waren net op dat speciale 

moment in Griekenland. De judasbomen in 

bloei betoverden het Griekse landschap van 

Olympia en omstreken.

Daar snap ik geen jota van! Het Griekse alfabet ontcijferen lukte 

ons niet altijd, maar met een beetje hulp konden we de borden, 

menu’s en inscripties bij tempels begrijpen. 

Athene is een miljoenenstad. Met meer dan 6 miljoen inwoners herbergt de stad de helft 

van de Griekse bevolking. De eerste avond beklommen we de hoogste top van Athene. Zo 

kregen we een schitterend overzicht van deze gigantische stad by night. Athene was een heus 

avontuur: chauffeurs met een aparte parkeermethode, wandelen op het midden van de baan, 

eten aan tafels op een schuine helling, vele marktjes, opdringerige verkopers die de rozen 

letterlijk in je handen duwen, 

straatmuzikanten, horden 

mensen, graffiti, prachtige 

kerken, traditioneel geklede 

soldaten, de haven van Piraeus, 

kleine steegjes ... Dit alles te 

midden van musea en antieke 

schatten!

Fruitsap 1 Fruitsap 2 Fruitsap 3
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Italië

Wie de film ‘Angels and Demons’ gezien heeft, moet dit gebouw 

zeker herkennen: Het Pantheon in Rome.

Deze bril heb ik voor 5 euro in Siena gekocht. Eindreis = (veel) 

souvenirtjes kopen! Jammer genoeg konden we dat niet in alle 

rust. Overal in Italië waren er namelijk mannen van Afrikaanse 

afkomst die selfiesticks, fake 

Chaneltassen en zonnebrillen 

verkochten: héééél irritant, ze 

vielen ons echt lastig. 

De basiliek op het San Marcoplein. Daar in Venetië hebben we 

Louis van Thuis gezien, mét zijn vriendin! Later bleek dat ze daar 

op vakantie waren en zich daar verloofd hebben!!!!!

Van alle monumenten op het Forum Romanum heb ik de 

‘Triomfboog van Titus’ getekend, omdat ik de naam van deze 

keizer grappig vind.

‘De Basilica di Santa Maria del Fiore’ of kortweg de ‘Duomo’ (dom 

– alles klinkt eleganter in het Italiaans) is het dominante symbool 

van de Italiaanse stad Florence. Feitje voor de quizzers onder 

ons: Het is de op drie na grootste kathedraal van Europa. Nog 

een leuke anekdote om mee af te sluiten: Aan het begin van de 

15de eeuw naderde de bouw zijn voltooiing, maar de kathedraal 

had nog altijd geen koepel. De architecten stortten de dom vol 

met zand ter ondersteuning van de koepel tot die klaar was. In 

dat zand zaten munten verstopt. De armen zouden dan na de 

voltooiing van de koepel het zand wel weghalen, omdat ze de 

gevonden munten mochten houden.
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Met al die palmbomen oogt Spanje 

zeer tropisch. In de paleistuinen in 

Sevilla reikten ze tot aan de stralende 

zon. Het paleis werd gebouwd in 

opdracht van Isabella I van Castilië 

en Ferdinand II van Aragon. Die 

kennen jullie waarschijnlijk wel uit de 

geschiedenisles ;) Columbus werd hier 

zelfs ontvangen na zijn tweede reis 

naar Amerika!

Onbeschrijfelijk!

Spanje – het thuisland van Antoni Gaudí 

– staat gekend voor zijn bijzondere 

architectuur. Er staan maar liefst 44 Spaanse 

bezienswaardigheden op de Werelderfgoedlijst 

van UNESCO. Ik schetste voor jullie de 

kathedraal van Sevilla, maar ook het Alcazar, het 

historische centrum van Toledo, de Mezquita 

in Cordoba en Madrid waren de moeit waard. 

Van renaissance tot Moorse stijl, Spanje kent het 

allemaal!

Door de aanslag in Zaventem vertrokken we ongepland vanuit 

Luik. Na een vlotte vlucht, landden we prima in het zonnige 

Madrid. We waren aan het zingen en dansen in de luchthaven, 

maar de euforie was van korte duur. Bleek dat onze bagage nog 

in Luik stond! Daarna volgden enkele spannende momenten van 

afwachten tot ieders koffer teruggebracht werd. Druppelsgewijs 

kwamen ze binnen. Ondertussen werkten we – mits enkele 

kleine wijzigingen – ons programma af: Prado, Reina Sofia, 

stadswandelingen, bezoek aan Arena Las Ventas en tapasavond. 

Gelukkig kreeg zo goed als iedereen zijn eigen vertrouwde 

spullen terug voor we naar Toledo vertrokken. Net op tijd!

Wat een originele manier om Pasen te vieren: stierengevechten bijwonen. Spanning verzekerd! 

Stierenvechten is gebaseerd op eeuwenoude tradities. De mythische krachten van stieren 

worden al duizenden jaren bewonderd: in de Griekse mythologie wordt de minotaurus 

(half man, half stier) bestreden. Op het Minoïsche Kreta werd bij een rituele dans een soort 

stiersprong uitgevoerd waarbij de danser(es) over de rug van het dier een salto maakte. In de 

Romeinse tijd waren er geregeld gevechten met stieren te zien in de arena’s die verspreid over 

het gehele rijk stonden. In de 

vijfde eeuw was het bevechten 

van stieren in het gebied dat 

later Spanje zou heten een 

ritueel waarmee jonge mannen 

hun moed konden tonen. Later 

brachten de Moren het bevechten 

van stieren vanaf paarden naar 

het Iberisch Schiereiland. Ondanks 

het feit dat stierenvechten zo 

verankerd is in de Spaanse cultuur, 

hebben dierenrechtenorganisaties 

terecht kritiek.

Jaja, een echte voetbalfan begint al te 

watertanden. We bezochten inderdaad het 

stadion van Real Madrid! Onbeschrijfelijk!
Spanje
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Op 1 maart was het zover, we trokken naar Brussel voor een ‘talige dag’. 

Een week later waren de leerlingen van het ‘Athenée Bockstael’ uit Brus-

sel in Sint-Niklaas op bezoek. 

1 maart Om 5 over 8 werden wij, de leerlingen van 4GL-La en 4HW, 

verwacht in de inkomhal van het station te Sint-Niklaas. Vanaf hier namen 

we om 20 over 8 de trein naar Brussel, zodat we daar om 20 voor 10 

aankwamen. In Brussel-Centraal werden we opgewacht door onze Brusselse 

medeleerlingen. Eerst zochten we onze correspondent en dan trokken we naar 

een zaaltje in Brussel, waar we met iedereen kennis maakten en wat lekkers 

kregen. Na het speeddaten volgden de activiteiten. In groepen bezochten 

we een expo over Brussel en deden we een wandelzoektocht om de stad 

te ontdekken in de gietende regen. Om half 4 namen we de trein naar het 

centraal station van Antwerpen en hier stapten we over op de trein naar Sint-

Niklaas, zodat we om 20 over 5 terug in Sint-Niklaas aankwamen.

8 maart We werden om 25 over 8 verwacht in de kleine refter op school. 

Hier kregen we de praktische info en de groepsindeling te horen. Daarna 

vertrokken we naar het station om de Brusselse leerlingen op te halen. De 

eerste activiteit volgde direct daarna, een rondleiding doorheen onze school 

met twee ‘extra geheime’ plekjes waar we zelf nog nooit waren geweest. Ieder 

groepje vertrok op een andere plaats en vertelde telkens iets over de voor ons 

wat meer vanzelfsprekende plekjes. Na de speeltijd stond een lange tafel klaar 

met heel wat lekkers, dat door de leerlingen zelf was gemaakt. Van donuts tot 

rijstpap, bijna alles was aanwezig. Wanneer bijna al het lekkers opgegeten was, 

gingen de leerlingen van 4HW met hun Brusselse leerlingen les volgen met 

meneer Reynhout en bereidden de andere leerlingen de middagactiviteiten 

voor: een stadsrally en een quiz. Om 25 over 1 verzamelden we aan de 

betonnen afsluiting om aan de stadsrally te beginnen. Iedereen kreeg een 

startplaats en een vragenformulier met vraagjes over de verschillende 

‘toeristische trekpleisters’ in Sint-Niklaas. De laatste activiteit van de dag was 

een quiz met Franstalige en Nederlandstalige vragen. De verschillende rondes 

verliepen vlot. Tot grote teleurstelling van de leerkrachten werden zij slechts 

voorlaatste. Toen de quiz afgelopen was, gingen we met z’n allen snel naar de 

binnentuin voor een groepsfoto en dan was het al tijd om afscheid te nemen. 

De Brusselse leerlingen en hun leerkrachten moesten doorstappen om hun 

trein te kunnen halen. Dit waren twee bijzonder leerrijke dagen met als doel 

het leren gebruiken van een andere taal. In de praktijk was vooral het tempo 

toch nog een flinke aanpassing tegenover een dagdagelijkse lessituatie.

Vierde jaar: Uitwisseling Brussel
Lisa Geleyn 

Op 18 maart verzamelde een deel van de tweedejaars om 8u15 aan de be-

tonnen afsluiting om richting Gent te vertrekken. Het andere deel van de 

tweedejaars ging die dag op sportdag. De leerkrachten duidden de kin-

deren die al aanwezig waren aan op hun lijst en gaven hen een gekleurde 

badge die aangaf in welke groep ze zaten. Vooraf hadden we zelf moeten 

aanduiden naar welke musea we wilden gaan. Het museum waar iedereen 

sowieso naartoe zou gaan was het STAM: het Stadsmuseum in Gent. Verder 

hadden we de keuze uit het Illuseum, het MIAT, de Curiezeneuzentocht en 

een tocht waarbij we de opvallendste graffiti in Gent te zien kregen.

Ik had gekozen voor het Illuseum en zat in groep blauw. Nadat we allemaal 

in groepen waren verdeeld en onze batches hadden ontvangen, vertrok-

ken we te voet naar het station. Daar wachtte de trein ons op en vertrok-

ken we naar Gent. Mijn groep, de OKAN-klassen en ikzelf, stapten af in 

Gent-Sint-Pieters en namen op diezelfde plaats de tram richting het STAM. 

Het was wel even speuren naar het juiste perron. Hier kregen we een klei-

ne pauze. Een rondleiding met uitleg over het ontstaan van Gent volgde. 

We kwamen te weten dat Gent ontstaan is uit allemaal dorpjes rond kloos-

ters, kerken en dergelijke ... Al deze elementen zijn later samengevloeid tot 

één grote stad: Gent. Daarnaast zagen we op het einde van de rondleiding 

een hele grote luchtfoto van de stad. Deze afbeelding was in de grond in-

gevoegd onder een beschermend glaswerk, waarop we konden lopen. Zo 

konden we een kijkje nemen en de middeleeuwse en hedendaagse stad 

met elkaar vergelijken. Er waren enkele duidelijke verschillen te zien. De 

grootte van de twee steden verschilde opmerkelijk. Ook de haven had een 

opvallende verandering ondergaan.

Na deze rondleiding namen we de bus richting het Illuseum waar we 

zouden eten voor het bezoek begon. We namen plaats en mochten een 

drankje bestellen. Na ongeveer een half uurtje maakten we ons klaar voor 

een korte voorstelling over wat illusies precies zijn en hoe ze ontstaan. Ook 

mochten we zelf de vele illusies uitproberen. Nadat iedereen onder de in-

druk was van alle toestellen kregen we nog een echte goochelshow voor-

geschoteld. Iedereen was verbaasd en brak zijn hoofd over de gekke din-

gen die we allemaal gezien hadden. Een voorbeeld van zo’n mysterie was 

dit: De goochelaar kon aan onze gezichten zien welke kaart we genomen 

hadden! Blij maar voldaan keerden we te voet terug naar het station Gent 

Dampoort en bereikten we tegen 16u30 Sint-Niklaas.

Tweede jaar: Uitstap Gent
Victor Demuynck 
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Hoe zijn jullie in contact gekomen met Akabe?

Céline: Eigenlijk via school. Op vormingsdagen in het begin van het school-

jaar kwamen er mensen Akabe voorstellen en ik had meteen iets van “Ja, dit 

wil ik doen”. Direct na de driedaagse heb ik me dan ook geïnformeerd bij de 

dichtstbijzijnde groep, meer bepaald Akabe Sint-Johan in Sint-Niklaas.

Lise: Ikzelf ben 6 jaar geleden op zoek gegaan naar een scoutsgroep waar 

ik bij wou aansluiten. Als 16-jarige is het echter niet zo evident om bij een 

groep aan te sluiten waarin iedereen elkaar al kent vanaf 6 jaar. Bij Akabe 

kon je leiding worden vanaf 16 jaar, ideaal dus.

Wat is jullie ‘functie’ binnen Akabe?

Lise: Ik ben (groeps)leiding. Groepsleiding zijn houdt in dat je in team de fi-

nanciën bijhoudt, de scoutsgroep draaiende houdt, administratieve zaken 

regelt, je leidingsploeg ondersteunt en overzicht houdt over jouw groep. 

Leiding zijn houdt in dat je de leden iedere zondag een spetterende na-

middag bezorgt, in teamverband werkt en ervoor zorgt dat ieder lid een 

fantastische tijd heeft binnen Akabe. Je moet je aanpassen aan de noden 

van de leden en zorgen dat ieder lid straalt.

Céline: Ikzelf geef leiding aan de jongste leden, de Welpen. In deze tak zitten 

de kinderen van 6-12 jaar. Van het leiding zijn heeft Lise al een mooie beschrij-

ving gegeven. Als mijn moeder mij echt wil straffen, dan weet ze dat er maar 

één ding is dat echt effect heeft: mij verbieden om naar de Akabe te gaan.

Er zijn veel vooroordelen over Akabe. De meeste mensen denken dat 

het ongelooflijk zwaar is om leiding te geven aan personen met een 

beperking. Is dit werkelijk zo? 

Céline: Voor buitenstaanders lijkt het zwaar. In het begin is het dat mis-

schien wel even, want het is wat zoeken en aanpassen, maar na een 

maand ben je er al zo ingerold dat je het wat gaan relativeren. De liefde 

en de lachende gezichtjes die je ervoor in de plaats krijgt, dat is waarvoor 

je het doet!

Lise: In theorie is het zwaar, in de realiteit relativeer je inderdaad wat snel-

ler, wat niet wil zeggen dat het supergemakkelijk is. Maar door het plezier, 

de vriendschap en de onvergetelijke momenten die we er aan over hou-

den, valt dat ‘zware’ gedeelte grotendeels weg. Wij zijn en blijven scouts 

waarbij een tweedaagse wordt gehouden, wordt gesjord, in tenten wordt 

geslapen ... Het enige wat anders is, is de ‘zorg’ die nodig is. Maar die ne-

men we er met plezier bij. 

Als ik jullie hoor praten, is het toch iets dierbaars in jullie leven, niet?

Lise: Je komt bij Akabe als scout of niet-scout in een groep die is samen-

gesteld uit allemaal individuen. In een gewone scouts groei je samen op 

vanaf 6 jaar, wij ontmoeten elkaar pas vanaf 16 jaar of ouder. Nieuwe men-

Akabe Sint-Johan: Céline Daelman (5HW)
Merel Speleman

Akabe Sint-Johan is een scoutsgroep voor kinderen en jongeren met of zonder beperking. Céline Daelman uit 
5HW zet zich er ieder weekend in als leidster. Omdat Akabe kampt met een leidingstekort, interviewden we 
Céline en groepsleidster Lise in de hoop jou misschien te kunnen inspireren om je aan te sluiten bij deze 
bijzondere scoutsgroep.

sen worden meteen opgenomen en ik kan wel zeggen dat wij een vrien-

dengroep zijn, ongeacht wie er bij komt. Dat komt volgens mij omdat we 

slechts één gezamenlijk doel voor ogen hebben, de leden staan op num-

mer 1. Daarvoor doen we het, daarvoor zijn we leiding. We willen allemaal 

onze leden laten stralen op zondagmiddag en dat maakt dat ons ‘gemeen-

schappelijk doel’ zorgt voor verbondenheid onderling. Niet alleen tussen 

de leiding, maar zeker ook met de leden.

Céline: Zoals Lise net zei, wij leren elkaar pas kennen op latere leeftijd. Ikzelf 

ben er ook op mijn zestiende ingestapt en we zijn maar met drie minder-

jarigen in de leidinggroep, maar ik moet zeggen dat je je vanaf dag één 

welkom voelt in die groep. Iedereen geeft om elkaar, zowel leiding als lid, 

maar leden blijven inderdaad op nummer 1 staan. No matter what! Op-

nieuw mooi verwoord door Lise (lachen naar elkaar).

Zijn er bepaalde voorwaarden om leiding te worden bij Akabe?  

En is er ook nood aan extra leiding?

Lise & Céline: De voorwaarden zijn beperkt. Je moet tijd hebben om acti-

viteiten te organiseren op zondag en één keer per maand te vergaderen 

op vrijdag, je moet je agenda een beetje kunnen aanpassen naargelang 

onze planning. Verder moet je 16 jaar zijn. Er is zéker nood aan leiding, wij 

werken met een ledenwachtlijst. Hoe meer leiding, hoe meer kinderen we 

kunnen toelaten in onze scoutsgroep.

Tot slot, hoe is de sfeer eigenlijk in de leidingsgroep. Doen jullie veel 

dingen samen naast Akabe?

Céline: We zijn één grote vriendengroep. Buiten de scouts gaan wij ook samen 

weg: eens iets gaan drinken, samen nieuwjaar vieren, verjaardagsfeestjes ... 

Lise: Ja, een supergoede sfeer dus!
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Het landjuweel 2.0
tekst: Phaedra Demeyer | foto’s: Odiel Hooyberghs

Op maandag 14 maart 2016 werd er voor de leerlingen van het vijfde jaar een nieuw concept gelanceerd ter 
vervanging van het landjuweel van de vorige jaren: het refreinfeest. Bij dit ‘feest’ was het de bedoeling dat elke 
klas uit het vijfde jaar één zelf gemaakt gedicht, geschreven zoals een echte rederijker dit zou doen, uitkoos om 
mee te doen aan een wedstrijd. Misschien klinken enkele van deze termen jullie niet bekend in de oren en vraagt 
dit toch wat extra uitleg ...

Rederijkerspoezië
Om te beginnen even de term ‘rederijker’. Dit was 

de titel van een man die meedeed aan poëzie-

wedstrijden in de middeleeuwen. Deze mannen 

maakten deel uit van kamers, waarin geregeld 

wedstrijden gehouden werden. Om deze wed-

strijden te winnen, moesten de rederijkers een 

gedicht schrijven. Het onderwerp en de lengte 

van het gedicht waren niet altijd van belang, 

maar meestal gold er één belangrijke regel: elke 

strofe moest eindigen op de stok. Een stok is een 

versregel die telkens herhaald wordt op het einde 

van een strofe. De opdrachtgevers van de wed-

strijden verzonnen deze regel en stuurden die 

dan door naar verschillende deelnemers, om zo-

veel mogelijk kandidaten warm te maken. 

Refreinfeest anno 2016
Voor een unieke collegeversie van zo’n refrein-

feest, was er natuurlijk een arsenaal aan gedich-

ten nodig waaruit de leerlingen per klas zouden 

kunnen kiezen. Daarom werd de opdracht om 

zo’n gedicht met stok te schrijven meteen na 

de kerstvakantie opgegeven. De leerkrachten 

hadden in overleg met elkaar voor de volgende 

stok gekozen: “Wij kennen weinig, weten veel.” 

De keuzes per klas werden ook gemaakt en al 

snel naderde de effectieve datum voor het re-

freinfeest. Elke klas bracht op haar beurt haar 

gedicht op een creatieve manier naar voren. Dit 

gebeurde op uiteenlopende manieren: lichtjes, 

dans, fluohesjes, ... Deze performances werden 

gequoteerd door een vakkundige jury van leer-

krachten en daarna door de leerlingen zelf. Na-

tuurlijk zag men duidelijke verschillen in niveau, 

maar het eindresultaat bleef toch spannend. Na 

de punten van de vakjury én de stemming van 

de leerlingen stonden er namelijk twee klassen 

ex aequo: 5EMT en 5GL/LMT/LWE. Aangezien 

GL/LMT/LWE meer punten toegewezen had ge-

kregen door de jury, wonnen zij het refreinfeest 

cum laude. De hele klas werd door de school 

getrakteerd op een ijsje bij Foubert. Ook het 

winnende gedicht willen we jullie meegeven, 

geschreven door Luna Verhasselt en Gamze 

Öden uit 5LWE.

Hopelijk weten jullie nu al een beetje meer over 

poëzie uit de middeleeuwen. De volgende jaren 

staat er immers een nieuwe editie voor de toe-

komstige vijfdejaars klaar!

Imago

Tok tok

Een honinggouden gloed verlicht mijn hok

Snel rol ik naar buiten

En wil mijn vreugde uiten

Ik dans in parels en in diamanten,

in het zachte geel

Wij kennen weinig, wij weten veel

Hoe ben ik hier gekomen?

Hoe zal ik klimmen in de metershoge bomen?

Ik sleur m’n vragen, m’n gedachten door 

het dorre gras

Het buigt en ik zink weg in een oneindig 

diepe plas

Ik maak mijn eigen slijmspoor

zie schitteringen van de wereld,  

waartoe ik niet meer behoor

Wij kennen weinig, wij weten veel

 

Geel wordt grijs, grijs wordt zwart

Ik ben door het leven verward

Dit is geen leven meer

geen leven dat ik nog lang tolereer

Ik sluit me op in een cocon

zoals voor alles begon

En eindelijk verlost van alles

val ik in een diepe slaap

Wij kennen weinig, wij weten veel

Ik staar, zie kleine dingen

die ik één voor één zou kunnen bezingen

Zie terug de vele kleuren

die ik vroeger kon bespeuren

Nu spreid ik mijn vleugels

neem het leven weer bij de teugels

Mijn leven, weer een vreugdevol geheel

Wij kennen weinig, wij weten veel
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Wanneer ben je gestart met het creëren van miniatuurpoppetjes?

Technisch gezien ben ik 8 jaar geleden begonnen, toen ik dus acht jaar 

oud was. Maar toen was het te veel prutswerk en was het nog te ingewik-

keld. Het is echt begonnen toen ik 12 was.

Waar maak je die miniatuurpoppetjes dan?

Je kan Warhammer opdelen in twee aspecten. Enerzijds is er het hobby-

aspect, dit bevat het maken van de ‘Warhammer’. Dit kan je thuis uitvoe-

ren mits je het nodige gereedschap en genoeg tijd hebt. Anderzijds is er 

het speel-aspect, dit is iets sociaals om samen met vrienden te doen. Ik 

speel thuis samen met mijn broer, maar af en toe ga ik naar een winkel in 

Gent waar mensen, die dezelfde hobby delen, bijeenkomen. Het voordeel 

is dat je tegen mensen speelt die steeds een ander leger hebben. In deze 

winkels zijn vaak ook evenementen waarbij men bijvoorbeeld het mooist 

en/of snelst een model moet proberen schilderen, of waarbij men alle an-

deren moet verslaan in een toernooi van het tabletop-spel.

Wanneer is je interesse begonnen? 

Mijn broer heeft ooit, zo’n dertien jaar geleden, een eerste set Warhammer 

Fantasy miniaturen gekregen voor zijn verjaardag. Het duurde even voor 

hij er mee weg was, maar een aantal jaren later was zijn verzameling sterk 

aangegroeid en toen speelden we samen met de modellen, gebruik ma-

kend van onze eigen verzonnen regels; de officiële regels waren nog te 

ingewikkeld. Daarna duurde het niet lang meer vooraleer ik zelf mijn eer-

ste model had gebouwd. Zoals hiervoor al vermeld, ben ik er pas vier jaar 

geleden echt ‘verslaafd’ aan geraakt. Dit komt omdat mijn broer en ik in 

Engeland een soort Warhammer zomerkamp gevolgd hebben. Daar heb-

ben we er veel nieuws bijgeleerd, onder andere de exacte, officiële regels 

van het tabletop-spel.

Waarom ben je begonnen?

Ik verzamel Warhammer eigenlijk vooral voor het tabletop-spel dat zeer in-

gewikkeld, strategisch en tactisch is. De basisregels zijn beschreven in een 

512 pagina’s (!) lang boek, en dat is nog zonder de unieke regels die toe-

pasbaar zijn op alle verschillende legers. Ik vind het ook leuk om de minia-

turen in elkaar te steken en te schilderen, maar dit is uiteindelijk ook maar 

een weg naar een groter, meer gevarieerd en mooier leger.

Welke materialen gebruik je en welke stappen moet je volgen?

Wanneer je een set Warhammer koopt, krijg je een soort frame – een 

sprue genaamd – waarop allemaal afzonderlijke plastic delen (armen, be-

nen, hoofden, wapens, etc.) zitten. Je moet dan kiezen welke onderdelen 

je wil gebruiken voor je modellen en die knip je uit de sprue.

De onderdelen moeten hierna aan elkaar gelijmd worden, met plastic-

lijm voor plastic onderdelen, en secondelijm voor metalen onderdelen. 

Wel heb je nog de optie om eerst eventueel wat aanpassingen te maken 

met een soort epoxyhars die Green Stuff genoemd wordt. Dit lijkt op een 

strip gele en een strip blauwe plasticine, maar eens gemengd en gekneed 

wordt het een groene massa waarmee je gaatjes kan opvullen of die je kan 

vormen zoals je wil. Hiervoor gebruik ik een sculpteermesje met een botte, 

mesvormige kant en een klein gebogen uiteinde langs de andere kant. Na 

een tijd droogt gemengde Green Stuff op en wordt hij hard zoals de rest 

van het model.

Na het samenstellen van zo’n miniatuurtje begint het schilderen. Hiervoor 

gebruik ik eerst een spuitbus met witte of zwarte verf om het model met 

Miniatuurpoppetjes schilderen  
met Michiel Tomme (5LWIb)

Femke Schutyser 

Beeldhouwen en boetseren zijn leuke hobby’s om van een groot blok steen of klei een mooie creatie te maken. 
Wie zich liever op kleinere schaal uitleeft, kan zijn roeping vinden in ‘Warhammer Fantasy’, een fantastisch spel 
waarbij je zelf miniaturen creëert. 
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een grondlaag te coaten. Daarna gebruik ik ver-

schillende kleine verfborstels waarvan sommige 

maar enkele haartjes dik zijn; het is immers zeer 

precies detailwerk als je een miniatuur perfect 

wil afwerken. De verf daarbij is speciaal gemaakt 

voor modelbouw om zo goed mogelijk aan het 

plastic of het metaal te binden en is beschikbaar 

in meer dan 300 kleuren.

Er zijn verschillende groottes van miniaturen, 

afhankelijk van het ras en de uitrusting van het 

personage in kwestie. Een gemiddelde mens 

wordt voorgesteld als 28 tot 32 millimeter groot, 

maar voor ruiters op paarden of voor giganti-

sche monsters kan dit veel hoger oplopen.

Hoeveel mannetjes heb je zo al gemaakt? 

En in welke thema’s? 

De wereld van Warhammer Fantasy, die ook 

zijn eigen geschiedenis en verhalen heeft, is 

een high fantasywereld, gebaseerd op klassieke 

verhalen zoals J.R.R. Tolkien’s ‘The Lord of the 

Rings’ en C.S. Lewis’ ‘The Chronicles of Narnia’. 

In Warhammer Fantasy komen ook de Orcs, El-

fen, Dwergen en Ondoden voor. Ik heb zelf al 

modellen van deze vier rassen verzameld. Aan-

gezien ik meer speel dan schilder, heb ik niet 

zo heel veel volledig afgewerkte modellen; de 

meesten zijn samengeplakt maar niet geschil-

derd. Ik gok dat ik zo’n 50 miniaturen compleet 

afgewerkt heb en momenteel bezig ben met 

aanpassingen te maken aan 10 andere. Om het 

even in perspectief te plaatsen, een deftig leger 

bestaat makkelijk uit 80 tot meer dan 200 mo-

dellen.

Welke soort maak je het liefst?

Het liefst maak ik Chaos Dwarves. Dit zijn Dwer-

gen die naar de ‘duistere’ kant zijn overgestapt 

en een god van vuur aanbidden. Dit leger zat in 

vorige edities in het spel, maar is er toen plots 

uitgehaald. Onlangs zijn er echter toch nieuwe, 

officiële regels uitgekomen voor de Chaos 

Dwarves, maar de modellen zijn niet makkelijk 

verkrijgbaar. Daarom bouw ik gewone Dwergen 

om – met behulp van Green Stuff – tot kwade 

exemplaren.

Hoeveel tijd heb je nodig om één mannetje 

volledig af te werken?

Dit hangt af van persoon tot persoon. Er zijn 

mensen die modellen mooi kunnen afronden 

op minder dan een uur, maar bij mij duurt het 

meestal drie tot vier uren. Als je een groter mo-

del neemt (bv. een trol) kan het makkelijk oplo-

pen tot zes uren. Een reusachtig monster (bv. 

een draak) duurt zelfs het dubbele daarvan.
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De dag van de finale. We komen aan in Antwer-

pen. De stress om goed te presteren op deze 

quiz begint al op te komen. Bij aankomst liggen 

er broodjes en nog veel belangrijker, stapels 

met Knacks, die we voor de quiz nog eens snel 

zouden moeten doornemen.

Nadat we enkele broodjes gegeten hadden en 

nadat meneer Van Looy gezegd had dat we niet 

té zeker moesten zijn van één van de hoofdprij-

zen, begonnen we toch maar de Knacks door te 

nemen. We hadden namelijk nog maar een half 

uur om de tien laatste Knacks en de bijhorende 

Knack Focus en Knack Weekend te bestuderen. 

We waren juist klaar met het scannen van al 

onze boekjes toen de quiz begon met vijftien 

meerkeuzevragen waarop het antwoord in één 

van de doorgenomen Knacks stond. We hadden 

onze boekjes toch redelijk goed doorgelezen, 

dus dachten we dat deze ronde wel zou lukken. 

Dat was ook zo, buiten één vraag: “In welk land 

werd de film Paradise Now opgenomen?” We 

bleven maar zoeken, zelfs in de tv-programma-

tie, maar toch vonden we het antwoord niet. 

Jammer, maar 14/15 is geen slechte score.

Na de eerste ronde volgde er natuurlijk een 

tweede. Hierin kregen we zes bladzijden tekst 

over de actualiteit van de afgelopen maanden, 

waarin we woorden moesten invullen, bijvoor-

beeld een vergelijkende tabel invullen tussen 

David Robert Jones a.k.a. David Bowie en Prince 

Rogers Nelson a.k.a. Prince. We konden bijna al-

les invullen en waren dus ook zeer tevreden.

Dan volgde de laatste ronde. Hierin moesten 

we raadsels oplossen: het verband zoeken tus-

sen getallen, anagrammen oplossen ... Dit ging 

iets minder vlot dan verwacht en we konden 

dan ook zeker niet alles invullen. We waren dus 

helemaal niet meer zo zeker of we überhaupt 

wel een prijs zouden winnen. Daarvoor moes-

Knack Interscholenstrijd
Laurens Cromheeke

Zoals elk jaar probeerde onze school ook om zich te kwalificeren voor de Knack Interscholenstrijd in Antwerpen. 
Na meegedaan te hebben aan de online preselecties kregen we te horen dat onze school woensdag 27 april naar 
Antwerpen mocht voor de finale.

ten we wachten op de prijsuitreiking. Die vond 

plaats in de cinemazaal waar we juist op kosten 

van Knack de film The Idol – een heel pakkende 

film trouwens, zeker een aanrader – hadden ge-

keken. Nu had iedereen toch echt wel stress. De 

eerste tien quizploegen zouden worden afge-

roepen, beginnend bij de tiende plaats, om hun 

prijs in ontvangst te nemen. 10, 9, 8, 7, 6, 5 ... 

Uw 
bank zaken 

en verzekeringen 
regelen, waar en 

wanneer ook? Een 
fluitje van een cent!
Geld afhalen met uw smartphone? 

In realtime een overschrijving doen? 
Het zijn slechts enkele voordelen 

van onze gratis apps. 
Ontdek het zelf!

Smartphone:
kbc.be/mobilebanking

Computer/tablet:
kbc.be/touch

“De vierde plaats is voor een school uit Sint-

Niklaas”, zei de presentator. We waren al aan 

het juichen, totdat die school de Heilige Familie 

bleek te zijn. We hoopten dat we zeker voor de 

Heilige Familie eindigden en toen de presenta-

tor zei dat de derde plaats, die één punt meer 

had dan de vierde ook voor een school uit Sint-

Niklaas was, waren we opgelucht en blij dat we 

naar Amsterdam zouden mogen gaan. Een leu-

ke ervaring én een leuke prijs rijker!
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Hoewel de vluchtelingenproblematiek praktisch aan onze eigen voordeur 

stond, leek de situatie toch veraf, zelfs wanneer er een opvangcentrum in 

kazerne Westakkers in Beveren kwam. Daar werden nochtans veel vluch-

telingen ondergebracht. Er bereikte ons nauwelijks nieuws van hoe het 

er daar aan toeging. We kwamen op geen enkele manier in contact met 

de vluchtelingen. Een mijlenverre en levensgevaarlijke tocht ondernamen 

deze vrouwen, mannen en kinderen. Op de vlucht voor oorlog. Hier, in ons 

veilig thuisland, wonen ze volledig gescheiden van ons. Die toestand leek 

niet snel te gaan veranderen. Maar dat was buiten enkele leerlingen van 

onze school gerekend! Zij waren er rotsvast van overtuigd dat er iets ge-

daan moest worden en kaartten dit probleem aan bij de leerlingenraad. 

Het plan om een einde te maken aan die segregatie kon rekenen op het 

onophoudend enthousiasme van vele vijfde en zesde jaars. Hierdoor duur-

de het niet lang vooraleer ideeën in praktijk werden omgezet. 

Naast onze jaarlijkse wandeltocht, Studio Wadist – dit jaar omgedoopt tot 

Radio Refugee – de solidariteitsmaaltijd en leerlingen van de derde graad 

die de andere jaren informeerden welk project we zouden ondersteunen, 

groeiden er veel nieuwe ideeën: een solidariteitsfeest, waar leerlingen en 

vluchtelingen elkaar konden ontmoeten of sporten met de OKAN-leerlingen 

bijvoorbeeld. Als eerste vond er een ontmoeting tussen onze leerlingen en 

OKAN-leerlingen plaats. Een heel leerrijke ervaring, aangezien we nog nooit 

eerder de tijd hadden gekregen of genomen om met elkaar te praten en el-

kaar te leren kennen. Maar de leerlingen wouden niet dat het bij woorden 

bleef, ze wouden daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken. Daarom 

spendeerden een aantal enthousiastelingen hun vrije tijd aan een leuk pro-

ject: op het domein van Westakkers en in het vluchtelingencentrum in de 

Kasteelstraat hielpen ze op woensdagnamiddagen toffe activiteiten organi-

seren voor verschillende doelgroepen onder de bewoners van deze centra.

Omdat het idee van een solidariteitsfeest op minder enthousiasme kon reke-

nen bij sommige leerkrachten buiten de werkgroep, waren we genoodzaakt 

Geëngageerde leerlingen:  
Solidariteitsacties voor vluchtelingen

Amber Blanckaert

de organisatie stil te leggen. Het idee van het vrijwilligerswerk kreeg wel een 

staartje: meer dan 40 leerlingen hadden zich ingeschreven om mee te wer-

ken aan dit project! Op de eerste vergadering kregen de leerlingen van de 

werkgroep de mogelijkheid om hun ideeën neer te pennen. Wat zouden zij 

graag organiseren op de Westakkers en in de Kasteelstraat? Knutselen, sport- 

en spelactiviteiten en een filmnamiddag werden uit de lange lijst gekozen. 

De plannen kregen vorm. Zes leerlingen namen de verantwoordelijkheid op 

zich om de activiteit te organiseren onder begeleiding van meneer Reyn-

hout én met de hulp van vele studiegenoten uit de derde graad. In het to-

taal vonden er ook zes activiteiten plaats: vier op Westakkers en één in het 

centrum in de Kasteelstraat. Een uitnodiging werd doorgestuurd naar alle 

leerlingen uit de derde graad om zichzelf in te schrijven voor één van deze 

activiteiten. Het was een totaal vrijblijvende vraag, maar het was toch fijn 

om te zien dat het enthousiasme gedeeld werd. Er werd actie ondernomen! 

Aangezien de privacy van de bewoners in beide centra vanzelfsprekend 

gerespecteerd moest worden, moest er van te voren doorgegeven worden 

met hoeveel mensen we kwamen. Bij dezen nogmaals dankjewel aan ieder-

een die zijn steentje heeft bijgedragen!

Concreet was er op woensdag 27 april een dansactiviteit voor meisjes van 

12 jaar of ouder op Westakkers. Woensdag 4 mei vond er op Westakkers 

een sport- en spelactiviteit voor 12+ en een knutselactiviteit voor 5-12 ja-

rigen plaats. De knutselaars werden nog eens opgedeeld in een groep 

voor de allerjongsten en één voor de 8- tot 12-jarigen. Beide activiteiten 

vereisten redelijk wat vrijwilligers die bereid waren de gang van zaken te 

begeleiden. De week erna, woensdag 11 mei, ging er ook op Westakkers 

een filmnamiddag door voor kinderen van 5 tot 12 jaar. 

ERVARINGSVERSLAG – KNUTSELNAMIDDAG
Op woensdag 4 mei was het eindelijk aan ons om op het Westakkersdomein aan 

de slag te gaan. De knutselactiviteiten waren uitgewerkt, shampooflessen werden 

talrijk ingezameld, kortom: we waren er helemaal klaar voor. Het was best wel span-

nend, omdat ik helemaal geen idee had waar het domein zich juist bevond, hoe 

het eruitzag, hoe het met de mensen daar gesteld was. Toen we eenmaal aangeko-

men waren, zagen we kinderen enthousiast op hun fietsje rijden en er heerste een 

rustige, gemoedelijke sfeer. Zodra de kleintjes hoorden dat er om 15 uur een knut-

selnamiddag zou plaatsvinden, waren ze dolenthousiast. Er stond ons dus ook een 

stormloop te wachten. Ik had me eerst zorgen gemaakt of we ons wel verstaanbaar 

konden maken. Sommige kinderen zijn hier nog maar sinds kort. Uiteindelijk bleek 

dat deze zorgen compleet overbodig waren: hoewel sommigen hier nog maar  

5 maanden geleden waren aangekomen, spraken de kinderen erg vlot Nederlands. 

Het knutselen zelf kon niet fijner zijn met zo’n enthousiaste groep kindjes. Ik denk 

wel dat we mogen zeggen dat de kinderen zich goed geamuseerd hebben en dat 

was het doel van dit project. Ik hoop dat we in de toekomst vaker zo’n projecten 

zullen ondernemen, ook vanuit de school. Als je die blije gezichtjes ziet, weet je dat 

het meer dan de moeite waard is. 
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Een nieuw avontuur voor leerkracht Yves Faems
Flore Vavourakis, Kristof Van den Branden en Samuel Van de Velde

Het is vrij ironisch. Leerkracht klassieke talen Yves Faems vond in Ithaca zijn nieuwe thuisbasis. Nee, niet het 
eiland waar de Griekse held Odysseus woonde, maar Ithaca, New York. Wat doet een docent Grieks en Latijn  
aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? Via skype en na maar liefst zeven maanden geduldig wachten  
– de man is druk bezet – konden we onze favoriete bebaarde classicus interviewen. 

Wie les van hem kreeg, zal er zich wellicht af en 

toe aan gestoord hebben: meneer Faems zal 

nooit onmiddellijk een vraag beantwoorden. 

Wanneer je een antwoord geeft, zal hij ook niet 

direct laten blijken of het correct was of niet. 

Eerst volgt er een grap, een raadsel of een op-

merking, al dan niet over een taalfout. “De ha-

telijkste taalfout? In het Nederlands? Dt-fouten 

en het gebruik van waarover of waarvan als het 

over personen gaat. Het verbeteren van taalfou-

ten maakt je trouwens niet sympathiek, tenzij je 

leerkracht bent.” Terwijl de tandwielen in je her-

senen op volle kracht beginnen draaien, wacht 

meneer Faems als een uitdagende sfinx je re-

actie af. Toen we hem vroegen wat de reden 

voor zijn vertrek was, liet het echte antwoord 

dan ook een dikke 10 minuten op zich wachten. 

“Ik wou jullie niet hebben voor Latijn of Grieks 

in het zesde. Dus heb ik jullie overgelaten aan 

meneer Bielen en mevrouw Snoeck en ben ik 

er vandoor gegaan.” Leerlingen aan het lijntje 

houden doet hem zichtbaar plezier. Uiteindelijk 

kregen we de werkelijke verklaring voor zijn ver-

huis toch te horen. “Ik wou sowieso een sabbat-

jaar nemen en mijn echtgenoot kreeg toen de 

mogelijkheid om naar de VS te komen om aan 

Cornell te werken.” Niet Corneel – ter onzer ver-

dediging: het was wel een aandoenlijke vraag 

– maar Cornell. Een universiteit in New York die 

tot de IVY-league behoort. Ook Harvard, Yale 

en Princeton behoren tot die exclusieve groep 

van Amerikaanse topuniversiteiten. Volgens de 

geruchten ging meneer Faems rechten stude-

ren. Dat was hij inderdaad eerst van plan, maar 

toen hij en zijn echtgenoot de kans kregen om 

naar Amerika te trekken, moest dat plan licht 

gewijzigd worden. “Mijn master (in de rechten) 

behalen aan de VUB, zou niet zo gemakkelijk 

gaan vanuit de VS. Via internet de lessen volgen, 

bleek toch niet realistisch.” 

Wat doet hij daar dan wel? Les geven, maar dan 

wel Nederlands en aan doctoraatsstudenten 

geschiedenis. Hun doctoraat handelt over In-

donesië. Aangezien het land een voormalige 

Nederlandse kolonie is, hebben de studenten 

voldoende kennis van het Nederlands nodig om 

de historische documenten te ontcijferen. De 

studenten hadden al Nederlandse les gevolgd, 

maar al snel bleek dat hun vaardigheden onder-

maats waren. Meneer Faems krikt hun niveau nu 

op. Hiernaast, stort hij zich ook op kleinere pro-

jecten. Zo hielp hij een muziekleraar aan Cornell 

bij het maken van een Nederlandstalige Power-

Point voor een optreden in België. Helpen? Bwa, 

uiteindelijk heeft meneer Faems nagenoeg al 

het werk zelf gedaan. 

Ondertussen studeert meneer Faems ook ‘fo-

nologie’ aan diezelfde universiteit. “Ik ben graag 

met taal bezig. Fonologie bestudeert taal op 

metaniveau.” Fonologen onderzoeken hoe 

klanken doorheen de geschiedenis evolueren. 

Hoe je precies een bepaalde klank met je mond 

vormt. De studenten vergelijken klanken in ver-

schillende talen. Er komt naast taal ook veel fy-

sica bij kijken. “Fonologie is vaak heel technisch, 

maar dat is wel leuk. Het vormt een toffe uitda-

ging.” Na het leren van ongeveer 14 talen1, van 

Chinees tot Hongaars, is een wetenschappelijke 

benadering van taal een logisch vervolg. Het 

bestuderen van een vreemde taal kan hij blijk-

baar toch niet laten. “Binnenkort ga ik naar een 

eiland in Kroatië en ik heb al een leuke reeks van 

handboeken om Joegoslavische talen te leren 

boven gehaald.”

Houd altijd Ithaka in je gedachten.

Daar aan te komen is je bestemming.

Maar overhaast de reis volstrekt niet.

Beter dat die vele jaren duren zal,

en dat je, oud al, landen zult op het eiland,

rijk met alles wat je onderweg hebt gewonnen,

niet verwachtend dat Ithaka je rijkdom geven zal.

Ithaka gaf je de mooie reis.

Zonder dat eiland was je niet op weg gegaan.

Verder heeft het je niets meer te geven.

En als je het armelijk vindt, Ithaka misleidde je niet.

Zo wijs als je bent geworden, met zoveel ervaring,

zul je al begrepen hebben wat Ithaka’s betekenen.

K.P. Kavafis

1 Hoewel hij zelf steevast beweert die talen niet perfect te beheersen, doet hij anderstalige leerlin-

gen steeds weer perplex staan.
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Ter ontspanning gaat hij regelmatig wandelen. 

Soms zelfs vijf uur lang. De Finger Lakes Trail is 

met haar prachtige uitzicht en soms steile be-

klimmingen een geliefkoosd traject. Mens sana 

in corpore sano wordt hoog in het vaandel ge-

houden: iedere ochtend gaat hij naar de ‘gym’. 

Daarnaast heeft hij een nieuwe hobby opge-

pikt. Hij kreeg een oude ‘saloonpiano’ cadeau 

en amuseert zich nu met het leren van o.a. cow-

boyliedjes.

Lekker gaan eten is blijkbaar moeilijk in de VS. 

“Het eten is hier echt niet goed. Er zijn vooral 

van die stereotype diners zoals je in films ziet, 

maar verfijnde en betaalbare keuken kennen 

de Amerikanen blijkbaar niet.” Dan maar zelf ko-

ken. Dat is echter niet altijd zo makkelijk. “Al die 

verschillende maten zijn echt vervelend. Weet 

jij misschien hoeveel een ounce of een cup is?” 

De winkels hebben zelfs in een relatief kleine 

stad als Ithaca een enorm groot aanbod. Etens-

waren van over heel de wereld liggen daar in al 

hun kleuren en vormen te koop. Zo had meneer 

Faems tijdens het interview een kiwano, een 

gehoornde meloen, bij. Volgens ons had hij die 

vooral gekocht omwille van de grappige naam.

De stad had hij dus niet uitgekozen op basis van 

de naam, maar het is wel opvallend dat ook alle 

naburige steden namen dragen die verwijzen 

naar de klassieke oudheid. Allemaal? Volgens 

meneer Faems zit er een indringer tussen. Hij 

schotelde ons volgende raadsel voor. “Welke 

stad is niet vernoemd naar een element uit de 

oudheid?”2 

“In Ithaca zijn de inwoners heel vooruitstrevend, 

omdat de helft student of professor is. 25 km 

verder is de mentaliteit echt wel anders. Pick-

ups en mannen met een snor zijn daar stan-

daard. Ithaca is 10 square miles surrounded by 

reality. Je kan het centrum van New-York echt 

niet vergelijken met deze stad. Het verschil in 

is enorm. Ithaca is eerst en vooral veel kleiner! 

Een studentenstad, een beetje zoals Leuven 

zeg maar.” Alles is in Amerika zeer uitgestrekt. 

De eerstvolgende stad buiten Ithaca, Syracuse, 

is al een uur rijden. Afstand speelt in de VS ech-

ter geen rol. De Amerikanen leggen met gemak 

kilometers af. “Gelukkig is benzine goedkoop 

en zitten hybride auto’s in de lift.” Ook meneer 

Faems heeft er de nodige uren in de wagen 

voor over om wat van de rest van het land te 

“Jawel ... Ik heb een baby-eekhoorn gered. Die 
vond ik op de oprit ’s avonds laat. Aangevallen 
door een kat ... Nee, niet door mijn kat(ten). Ik 
heb het beestje in huis gehaald voor een nacht 
en de dag nadien naar de dokter gebracht. Het 
springt nu terug rond in de bossen van Ithaca. 
Tenzij het een slimmere kat tegengekomen is 
ondertussen ...”

verkennen. “Queens is zeer multicultureel. Al die 

talen en culturen samen zien, was fascinerend. 

Ik ben bijvoorbeeld naar Estoria geweest. Dat is 

een deel van Queens waar veel Grieken wonen. 

Je kan er dus overal in het Grieks terecht. Ik zou 

niet zo graag in Manhattan wonen, want het is 

daar te toeristisch en te ‘perfect’. In de andere 

buurten heb je tenminste het echte New York.”

Nu rest natuurlijk nog de vraag of onze favoriete 

docent van plan is naar België terug te keren. 

Officieel is hij nog steeds leraar op het SJKS. Het 

lesgeven kan hij blijkbaar niet laten. Ooit had 

hij zelfs de wilde droom om een eigen school 

te stichten, waar hij de zaken anders zou aan-

pakken samen met leerkrachten zoals meneer 

Bielen, over wie je verder in deze Ic Hou meer 

te weten komt, en mevrouw De Jonghe (oud-

lerares Frans). Over dat geheime plan wil hij ons 

echter niet al te veel vertellen. Wat de toekomst 

zal brengen, weet meneer Faems niet. “Carpe 

diem!” Hopelijk zien we hem op het College 

snel terug, want hij is toch een beetje een uni-

cum. Waar vind je nog leerkrachten die vloeiend 

achterstevoren praten?

CI uoH dah teh eedi mo nee tlekitra revo 

wu negniravre ni weN kroY ne eoh u ed 

dats traavre et nerecilbup.

Ew neduoz gaarg netew taw wu nerefjird 

neraw mo raan weN kroY et naag mo 

oz ed niardniarb eid u teh skjs tfeeh 

naadegnaa(nedroow nav reenem 

uahtlaB) et nethcazrev. 

teH weivretni uoz lew nooweg ni teh 

sdnalredeN (tein nerovetsrethca) nijz.

2 Tip: Eén naam is Indiaans. 
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Okan
Flore Vavourakis

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel maakte 
Okan-klas BLAUW een filmpje over vrede. 

Via deze link kan je het filmpje bekijken:  
http://www.sjks.be/docs/andere/OKAN_
prayfortheworld.mp4 
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Sindsdien bespraken we elke dag praktische za-

ken zoals in welke lokalen de activiteiten zouden 

doorgaan en hoe we ze efficiënt konden uit-

voeren. Hoe langer we ermee bezig waren, hoe 

meer zin we kregen. Uiteindelijk kwam alles tot 

een goed einde, we zamelden een hoog bedrag 

in dat we met veel plezier aan de vluchtelingen 

schonken. Hiervoor kon je vanaf maart elke week 

deelnemen aan een aantal activiteiten zoals, re-

cords verbreken, hennatatoeages, bike- en car-

wash, donut- en cakeverkoop, een fotoshoot ... 

Op dinsdag 26 april was het eindelijk zover, dit 

was het moment waar iedereen naar had uitge-

keken. Het beloofde een toffe dag te worden. Na 

een gewone lesdag verhuisden we naar lokaal 

K105. We startten met een lesje Duits van me-

vrouw Huber over Immanuel Kant, gevolgd door 

een les Nederlands van mevrouw Hacquaert.

Ondertussen hadden we allemaal al een beetje 

honger gekregen en was het dus ook tijd ge-

worden voor het avondeten. De jongens maak-

ten pizza en de frietjes klaar en de meisjes zorg-

den dat de tafel mooi gedekt werd. Het was 

echt een zalige maaltijd en met de toffe muziek 

zat de sfeer er al goed in. Hierna keerden we 

terug naar de klas en gaf meneer de Meyer ons 

een uurtje geschiedenis. Vanaf toen kon het 

eigenlijk echt beginnen, we hadden alle (ver-

plichte) lessen van woensdag achter de rug. Nu 

kwamen de ‘speelse’ lessen aan bod. 

Meneer de Smet, die vorig jaar met pensioen 

ging, kwam ons een bezoekje brengen. Niet 

iedereen had les van hem gekregen en dus de-

Lesmarathon 5EMT
Hilda Eren

Onze klas, 5EMT, heeft dit jaar de lesmarathon gewonnen. Hiervoor moesten we op 1 maart een dossier afgeven 
met activiteiten die we voor de vluchtelingen zouden organiseren. Hiernaast moesten we ook leerkrachten 
zoeken die na schooltijd les wouden komen geven. 

den we een kort voorstelrondje, maar het was 

echt het beste ooit. We hebben echt veel gela-

chen. Hierna bestudeerden we een beetje Ne-

derlands met hem op een leuke manier. 

Daarna kwam mevrouw D’Heer, onze klastitula-

ris langs. Ze had een superleuke quiz in elkaar 

gestoken. ‘De slimste economist ter wereld’. De 

winnaars kregen een lekkere prijs. 

Daarna trokken we in het donker naar het OLC, 

waar meneer Ongena op ons wachtte, om een 

culinaire roadtrip doorheen the UK te maken. We 

moesten allemaal opdrachtjes uitvoeren, waarbij 

we meer te weten kwamen over the UK en hierbij 

kwam meneer Ongena rond met Schotse speci-

aliteiten. Het waren gerechten die we nog nooit 

hadden gegeten zoals haggis en ginger beer. Het 

was echt een leuke ervaring om eens – letterlijk – 

van een andere cultuur te proeven. 

Een uurtje poppentheater ... Zalig. Meneer de 

Beleyr had een hele hoop poppen meegeno-

men en leerde ons aan de hand van the Mup-

petshow een paar technieken aan. We mochten 

die allemaal eens uitproberen met een stem-

metje en de juiste houding. Het was echt veel 

moeilijker dan dat het eruit zag. Op het einde 

hebben we met de hele klas de muppetshow 

nagespeeld. Echt hilarisch. 

Meneer de Meyer en meneer Beyaert kwamen 

ons een lesje kunst geven. Kunst is echt nog 

nooit zo interessant geweest. We kregen een 

korte inleiding en daarna mochten we zelf aan 

het werk, we gingen naar de kelder van onze 

school en mochten ons daar uitleven met graffiti. 

Het was echt super. Daarna keerden we terug 

naar de klas en maakten we op een zeer spe-

ciale manier een zelfportret.

Ondertussen was het 3 uur geworden en buiten 

was het pikdonker. We begonnen allemaal al wat 

lomer te worden, maar mevrouw Hacquaert hield 

ons wakker, we gingen naar de turnzaal om te ro-

peskippen. Hierdoor kregen we het wat warmer. 

Daarna stond Meneer Caulier klaar om ons een 

rondleiding door het College te geven op de 

plekken waar we nog nooit waren geweest. Het 

was 4 uur ‘s nacht en we konden dus bijna niets 

zien. Met behulp van een paar zaklampen kon-

den we toch volgen. Meneer Caulier vertelde 

over de geschiedenis van het College, over de 

begraven monniken, wijnkelders, en nog veel 

meer. Het figuurlijke en letterlijke hoogtepunt 

van onze tocht was toen we naar het hoogste 

punt van de kerk zijn gegaan en we daar via een 

luik uitzicht hadden over Sint-Niklaas. 

Nu begon het echt moeilijk te worden om wak-

ker te blijven. Het was ondertussen al 6 uur ge-

worden en het werd stilaan licht buiten, dit was 

echt superraar. We gingen samen met mevrouw 

Wauters naar de turnzaal om er ochtendgym-

nastiek te doen. Uiteraard met het liedje van 

Samson en Gert, maar daarnaast met nog veel 

andere liedjes waarop we ons konden uitleven. 

Ten slotte mochten we nog kort even touwklim-

men, maar de meesten waren te moe om dit nog 

te doen. 

Het laatste lesuur was aangebroken, een les mu-

ziek van meneer De Waele. Hij vertelde over de 

Belgische muziekgeschiedenis en liet ons oude, 

maar bekende liedjes beluisteren. Het was wel 

interessant, maar desondanks waren er toch al 

enkelen die in slaap aan het dommelen waren. 

Tegen 8u hadden we het lokaal opgeruimd en 

al onze spullen klaargezet om naar het ontbijt 

te vertrekken, waar mevrouw D’Heer ons stond 

op te wachten. Om 8u30 vertrokken we naar 

huis om daar in ons bedje te gaan liggen en uit 

te slapen. Het was echt een superervaring, een 

onvergetelijke nacht!
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Een trailer – gebaseerd op topliteratuur – eigenhandig uit de grond doen 

rijzen. Het kan, zo bewezen o.a. Madame Bovary (Grote prijs Verheyen en Pu-

blieksprijs, 6MWE) en Alias Grace (Juryprijs, 6HW) met glans. Het kostte ons 

niet weinig bloed, zweet en tranen. En tijd. Heel veel tijd, tot soms grote 

frustratie van menig zesdejaars. Maar het resultaat mag er wezen, zoveel 

is zeker. Zowel een competitieve ingesteldheid als zuivere creativiteit wa-

ren de sleutels tot succes bij de tweede editie van deze College Boektrailer 

Awards. En de aanmoediging van een mooie prijs bestaande uit filmtickets 

niet te vergeten!

Je hebt competitie en competitie competitie. Door enkel en alleen al rond 

te neuzen op sociale media, weet zelfs Jan met de pet dat deze opdracht 

voor het vak Nederlands tot de tweede categorie behoort. Nóg meer dan 

vorig jaar werden de links naar ieders filmpje op YouTube verspreid, gedeeld 

en verstuurd. Ja, zelfs smartschool was voor één keer de vriend van de leer-

lingen. De meest bizarre, maar intelligente strategieën deden hun werk. Bo-

vendien werd er her en der gefluisterd dat sommige groepjes overgingen 

tot gesjoemel. Views kopen op Youtube of professionele hulp inschakelen, 

het ging over de tongen. Als we deze lijn zouden doortrekken naar volgen-

de jaren, zal de propaganda binnen een jaar of twee vermoedelijk iets weg 

hebben van een doorsnee Amerikaanse presidentsverkiezing. 

De wedstrijd had dan ook een hoog prestigegehalte: de winnaars konden 

namelijk naar huis gaan met een Gouden Paard (een Oscarwaardig beeld-

je), eeuwige roem en daarbovenop filmtickets voor de hele groep, die voor 

deze gelegenheid níet op de schoolrekening verschenen. Dat en het feit 

dat er een behoorlijk aantal punten te verdienen viel voor het vak Neder-

lands, heeft ervoor gezorgd dat deze competitie gesierd werd door een 

paar echte pareltjes.

Met een gouden paard naar de COBA’s
Ruth Baelen en Charlotte Geleyn

De shortlist
Elke klas stuurde zijn twee beste trailers door naar de virale fase. 

Na deze ronde bleven er acht trailers over: de vier met het groot-

ste aantal views en vier trailers die door de leerkrachten werden 

uitgekozen. Deze acht pareltjes haalden de finale. 

< Alias Grace 

< American Psycho

< De Grote Gatsby

< Het Parfum (MWE)

< Het Parfum (LWE/WSP)

< Madame Bovary

< Stad der Blinden

< Trots en Vooroordeel

Alle trailers zijn te bewonderen op Youtube:

Zoekopdracht: Sjks boektrailers 2016

https://www.youtube.com/watch?v=3Ne_

GD85GVw&list=PLZsV1r1Q1_L2noCs54FQuHyBg8Jfgdmx2

6HW – Alias Grace
Elise Smet, Dorine Maes, Falke De Sager, Aleksandr Anisimov en Ella Van Breuseghem

6MWE – Madame Bovary
Marie Van Moerkercke, Ellen Nollet, Nargiz Nabirova, Elle Francken en Sarah Van Iersel

De leerkrachten Nederlands uit het zesde jaar maakten een inleidend filmpje  
waarin ze het concept van dit trailerproject uitleggen.
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6HW – Alias Grace
Elise Smet, Dorine Maes, Falke De Sager, Aleksandr Anisimov en Ella Van Breuseghem

6MWE – Madame Bovary
Marie Van Moerkercke, Ellen Nollet, Nargiz Nabirova, Elle Francken en Sarah Van Iersel

Meneer Van Brussel, nog niet zo lang 

geleden was u alweer te zien op ons 

televisiescherm in Quiz me Quick, hebt u de 

reeks opnieuw gevolgd?

Ja, ik heb opnieuw gekeken. Ik vind het een zeer 

goede serie, maar ik heb nu niet naar alle afleve-

ringen gekeken. Het is zeker een van de betere 

reeksen van de Vlaamse televisie.

Hoe hebt u precies de rol gekregen?

Bart De Pauw zelf was geïnteresseerd in mij. 

Hij heeft mij gecontacteerd en zo is hij dan bij 

mij thuis gekomen, zodat ik auditie kon doen. 

Omdat de opnames redelijk ver waren, zijn de 

producenten mij elke keer komen halen om mij 

naar de set te vervoeren.

Waarschijnlijk kennen onze lezers u beter 

vanwege uw rol in Benidorm Bastards, hoe 

bent u daar precies bij terecht gekomen?

Het productiehuis Shelter was op zoek naar ac-

teurs voor de serie, buiten mijn weten, want ik 

ben daar niet echt mee bezig. Iemand van mijn 

toneelgroep heeft mij ingeschreven zonder dat 

ik het wist. Ik had er dan in het begin dan ook 

niet echt veel zin in, maar het was fijner dan ver-

wacht en na een aantal audities werd ik gecast 

samen met zeven anderen, later kwamen er dan 

nog vier bij.

Hoe ging dat in zijn werk, zo’n 

verborgencameraprogramma opnemen?

Het is moeilijk om te verkrijgen wat jullie zien 

op tv. Eerst krijgen we een scenario en dan gaan 

we allemaal samen naar de plaats waar de scè-

ne uitgevoerd zal worden. Camera-, geluid- en 

loopmensen zetten dan alles op, terwijl ik ver-

stopt zit. Ik heb een oortje in, waardoor de regis-

seur kan zeggen wat ik precies moet doen. Vaak 

werkt het niet en als het werkt, moet je ook nog 

steeds toestemming krijgen van de mensen om 

op televisie te komen.

Interview met Marcel Van Brussel
Silke Van Beem

Naar aanleiding van de recente heruitzending van Quiz me Quick grepen we de kans om een bekend gezicht op te 
zoeken. Lucien Auwerckx, oftewel de blinde vader van Luc, werd gespeeld door Marcel Van Brussel, een oud-
leerkracht van onze school. Zijn naam zegt je misschien niet veel, maar hoogstwaarschijnlijk ken je hem wel uit 
Benidorm Bastards.

De opnames zijn natuurlijk al een hele tijd 

gestopt, hebt u nog veel contact met uw 

collega-bastards?

Ja, we zijn een hele hechte groep en elk jaar zijn 

er twee of drie reünies, die dan georganiseerd 

worden door één van ons.

Het programma heeft ook een aantal 

prijzen gewonnen, maar wat zal u het meest 

bijblijven van die ervaring?

Het buitengewone succes dat het programma 

had. Dat hadden wij echt niet verwacht, want 

wijzelf waren maar half overtuigd van de kwa-

liteit. Het heeft impact gehad. We kregen dan 

ook media-training en dat was wel vreemd, 

maar we waren dus BV’s geworden.

Ondanks uw prestaties op het scherm, 

konden we u veel vaker terugvinden op 

het podium, hoe bent u daar precies mee 

begonnen?

Al heel vroeg; schooltoneel en dan ben ik begon-

nen in de toneelgroep Edelweiss in Elversele, die 

nu niet meer bestaat. Tijdens mijn legerdienst 

heb ik geacteerd en ik ben blijven doorgaan met 

schooltoneel, maar ook daarbuiten.

U was ook jarenlang regisseur bij Wantrien 

(toneelvereniging in Elversele), wat doet u 

het liefst, het acteren of regisseren?

Dat is totaal iets anders, bij acteren ben je één 

iemand en daar steek je veel energie in, maar re-

gisseren is veel intenser, omdat je dan voor alles 

moet zorgen. Ik deed dat allebei graag.

Hoe was het om als een van de eerste 

lekenleraren tussen de priesters les te 

geven?

Toen ik begon met lesgeven, waren wij maar met 

vier of vijf lekenleerkrachten tussen de priesters. 

Zij werden professors genoemd en wij dan ook 

en dat was wel vreemd voor de leerlingen.

Komt u nog vaak naar het SJKS?

Niet echt, ik kom wel naar de nieuwjaarsrecep-

tie, maar als je geen leerkracht meer bent, is er 

niet echt veel te doen op school.

Is er veel veranderd op school sinds uw 

eerste jaar leerkracht?

Toen ik lesgaf, waren er alleen nog maar jon-

gens als leerlingen. Ik ben gestopt in 1989, dus 

natuurlijk is er veel veranderd.

Gaan we u binnenkort nog op het scherm of 

op de planken zien?

Als ze mij nog voor iets vragen wel ja, maar ik 

ben er zeker van dat Benidorm Bastards binnen-

kort wel nog eens op TV zal komen.

Heeft u nog tips voor leerlingen die ook iets 

met acteren willen doen?

Er volledig voor gaan. Je hebt het natuurlijk of je 

hebt het niet. Maar je moet dat uitzoeken door 

lessen te volgen en je aan te sluiten bij toneel-

groepen. Zo kan je je carrière opbouwen.
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Het eerste live-contact met onze uitwis-

selingspartners was wat onwennig, maar 

eens we wat met elkaar gepraat hadden, 

verliep het voor de meeste deelnemers al 

heel wat vlotter.

Naast onze culturele activiteiten, stonden 

er ook zes lesuren gepland. In het Duits 

natuurlijk ... Ook dit verliep de eerste mi-

nuten wel wat stroef, maar na het eerste 

lesuur voelden we ons toch al een beetje beter op ons gemak. Door die 

lesuren te mee te pikken, konden we een aantal verschillen opmerken tus-

sen ons Belgisch schoolsysteem en het Duitse. Een eerste verschil is dat de 

lesuren korter zijn in Duitsland: daar duurt een lesuur 45 minuten in plaats 

van onze 50 minuten. De leerkrachten geven ook veel minder toetsen dan 

bij ons en ze laten de leerlingen veel meer zelf doen in de lessen. 

Tijden het bezoek aan België, drie weken later, van woensdag 9 maart tot 

zaterdag 12 maart verliep alles een heel pak vlotter. We kenden elkaar nu 

ook al veel beter en dat zag je ook aan de groepssfeer: alles verliep veel 

losser en iedereen amuseerde zich echt. Hier in België hebben we een ca-

sinoavond en een marktactiviteit georganiseerd, vervolgens stond er ook 

een bezoek aan de stad Gent op het programma. Daarnaast hebben we in 

onze vrije tijd (voornamelijk ’s avonds) ook nog een aantal dingen samen 

gedaan, waaronder gaan zwemmen in Beveren.

Na het project moesten we als taakje voor Duits ons leukste moment uit 

Emmerich beschrijven. Je kan verder op deze pagina twee voorbeelden 

van werkjes vinden van Louise Bogaerts en Lorena Cabrejos, beiden uit 

5LMT. 

Als laatste zou ik graag twee mensen nadrukkelijk willen bedanken: aller-

eerst Mr. Verhaeghe voor zijn opmerkelijke inzet voor onze uitwisseling. 

Zonder u, zou dit nooit zo een succes geweest zijn! Daarnaast verdient 

ook Mevrouw Huber een bedanking voor haar begeleiding bij de uitstap-

pen naar Emmerich en Gent. Aan beide leerkrachten een welgemeende 

dankjewel in naam van heel de groep!

Het was een zeer aangenaam project, en ik ben er van overtuigd dat er 

een heel aantal leerlingen goede vrienden aan hebben overgehouden!

Der tollste Moment
Der tollste Moment in Emmerich war ganz sicher die Party am Ende des 

Austausches am Freitagabend. Freitagabend war ich mit Hanna, meiner 

Austauschpartnerin, zu der Benefizgala gegangen. Es war sehr toll um 

zu zuschauen und das war eine originelle Idee! Nach der Gala sind wir 

zu einer Party gegangen ins Rio. Ich habe diesen Moment gewählt, weil 

das ein sehr toller Abend war. Das war der letzte Abend und wir kann-

ten einander schon gut und ich habe eine sehr gute Zeit gehabt mit 

Hanna und den anderen deutschen und belgischen Klassenkameraden. 

An diesem Abend war fast jeder im Rio, auch die Freunde von Hanna. 

Sie sind sehr freundlich, also war das ein sehr toller Abend. Es gab auch 

viele andere tolle Momente, zum Beispiel, wenn wir (Hanna, Anne, Arne, 

Giovanni, Anna und Ksenija) zusammen Pommes gegessen haben, 

wenn wir abends in Roccos waren, einem Restaurant, oder wenn wir 

abends bei Arne und Giovanni Fußball geguckt haben. Das Bowlen 

war auch sehr toll, weil wir einander kennen lernten. Ich bin sehr froh, 

dass Hanna meine Austauschpartnerin ist. Wir sind gute Freundinnen 

geworden und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben.

Lorena Cabrejos

Ich fand Bonn sehr toll, das war ein schönen Tag. Bonn ist eine schöne 

Stadt und ich habe mich amusiert. Ich hatte in Bonn mehr Spass als 

im Unterricht gehabt. Ich fand das Haus der Geschichte auch etwas 

besonder. Er war sehr interessant und ich war sehr glücklich dass ich 

sehr viel verstehen konnte, ich war ein bisschen stolz. In Bonn waren 

wir shoppen und ich habe mit Freundinnen etwas gegessen. Die 

Benefitzgala war auch toll und Vorabi war ein komischen Abend. Wir 

haben viel getanzt und gelacht. Eigentlich fand ich alles sehr toll. Ich 

habe auch sehr viel gelernt während des Austauchs. Es ist etwas dass 

ich nimmer vergessen werde!

Louise Bogaerts

Uitwisseling met Emmerich (5LMT-5MWIa-5MWE)
Jonas Daelman

Van woensdag 17 tot zaterdag 20 februari zijn 5LMT, 5MWIa, 5MWE naar het Duitse Emmerich am Rhein 
getrokken. Dit in het kader van het internationale uitwisselproject met het Sankt-Willibrod Gymnasium, waar 
onze school reeds vele jaren aan deelneemt. Er stonden onder andere een bowlingavond, een stadsrally in 
Emmerich en een bezoek aan de voormalige hoofdstad van de BRD, Bonn, op het programma. 
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Hey Kristof! Ik wou het graag even hebben 

over de derde ronde van de Geo-Olympiade, 

waar je aan meegedaan hebt in het weekend 

van 23 en 24 april. Wat een prestatie! In de 

derde ronde van een olympiade raken is 

echt wel uitzonderlijk! Hoe is dat weekend 

verlopen?

Vrijdag ben ik door mijn ouders naar De Panne 

gevoerd, want het Geo-weekend ging door aan 

zee. Daar heb ik de groep van finalisten ont-

moet. Na een broodje met kaas en hesp zijn we 

naar de J-Club gegaan, een jeugdherberg waar 

we dat weekend verbleven. 

De volgende morgen zijn we met de brakste 

mobilhome ooit naar Cap-Blanc-Nez in Frankrijk 

gereden. Daar moesten we enkele simpele prak-

tijkvragen oplossen. We moesten onder andere 

bepalen of een berg uit het vroeg-, midden- of 

laat-krijt afkomstig was. 

Maar hoe kan je dat nu weten? Dat is toch 

echt geen parate kennis?

Inderdaad, maar gelukkig kregen we een IPad 

met een bronnenbundel. Die bronnen waren 

wel niet altijd toereikend genoeg. De IPads wa-

ren uit een of andere school meegegrist. We zijn 

er ook minstens één kwijt geraakt. Het was een 

wild weekend.

Die dag hebben we dan nog wat andere vragen 

gekregen en met of zonder succes beantwoord. 

’s Avonds keerden we terug naar De Panne. We 

passeerden daar bij Plopsaland, waar de andere 

finalisten de nieuwe K3 gezien hebben. Ik was 

jammer genoeg op de tafel van de mobilhome 

in slaap gevallen.

Die avond zijn we De Panne City gaan bezoe-

ken. Het bier was lekker, maar het was nogal 

moeilijk om de plaatselijke taal te verstaan. Ge-

lukkig konden de autochtonen zich vrij goed 

uitdrukken in het Frans. Dat was veel beter 

verstaanbaar dan hun moedertaal. Er was die 

avond ook een festival met internationale arties-

ten als Urbanus en Clouseau, maar er waren ook 

Kristof wordt Kristof
Lennert Cruypeninck

Kristof Van den Branden: wie is hij, wat doet hij, en waar komt hij vandaan? Speciaal voor in Ic Hou Jongeren heb 
ik mij gewaagd aan een interview met deze krak die vorig jaar de hoofdprijs op de Slimste School in de wacht 
sleepte voor het College en die op 25 juni ook mocht deelnemen aan de Benelux-editie van dit jaar. Het 
gespreksonderwerp: de finale van de Geo-Olympiade, waar hij even tussendoor in verzeild geraakt is. 

enkele inheemse bands. Aan hun exotisch ge-

zang was echt geen touw vast te knopen.

Wow, ik had echt niet verwacht dat er zoveel 

culturele verrijking zou zijn op het Geo-

weekend. Ben je het gewend om je in zo’n 

diverse omgeving te bevinden?

Ja, mijn moeder is een Transsylvaanse, en mijn 

vader is Vlaams. Transsylvanië is een ‘gewest’ van 

Roemenië, waar ook veel Hongaren wonen. Mijn 

moeder is etnisch gezien een Hongaarse, maar 

woonde dus in Roemenië. Ikzelf spreek dan ook 

Hongaars en ik kan ook wel een mondje Roe-

meens. Elke grote vakantie en met de feestdagen 

gaan we naar Roemenië om daar mijn familie te 

bezoeken. Ik denk dat ik hier mijn fascinatie voor 

aardrijkskunde vandaan heb. Al als klein kind 

vroeg ik me af door welke landen we nu allemaal 

reden en ik bekeek dit vaak op kaarten. Ik was 

dan natuurlijk ook geïnteresseerd in de landen 

daarrond en die daarrond, enzovoort.

Daarom kan je uit het niets een wereldkaart 

met alle grote steden, rivieren ... tekenen! 

Hoe is het Geo-weekend eigenlijk 

afgelopen? Wat hebben jullie de tweede dag 

gedaan?

Op zondag kregen we één grote opdracht. We 

kregen een kaart waarop we een blind deel 

moesten aanvullen. Maar natuurlijk was dat niet 

zo gemakkelijk als het lijkt. We moesten door 

het gebied fietsen en daar stonden professoren 

opgesteld om ons wat uitleg te geven bij wat 

bijvoorbeeld het voordeel zou zijn van het aan-

leggen van een corridor tussen twee duinen-

rijen. Eénmaal terug in het ‘basiskamp’ moesten 

we dan een plan opstellen met wat we allemaal 

zouden veranderen in dat gebied. Hierbij moes-

ten we een paar moeilijke afwegingen doen, en 

in de namiddag moesten we dit plan dan in het 

Engels voorstellen aan een vakjury. Ik denk eer-

lijk gezegd dat dat nog wel het beste ging van 

het weekend. (Moeilijk? Nie moeilijk.) Daarna 

moesten we onze plannen verdedigen in de 

raadszaal van De Panne. Ondertussen kwamen 

de ouders al aan. We hebben bij een hapje en 

een drankje een gesprek gehad met een (ho-

pelijk) toekomstige professor van mij. Toen we 

thuis kwamen, was het natuurlijk al laat. Moe 

maar tevreden keek ik uit naar de uitslag op 

22 mei in Leuven. Frank Deboosere kwam dan 

een lezing geven en er werd gezegd wie naar 

de finale mocht. Die gaat trouwens door in 

China.

Op dat moment schatte Kristof zijn kansen zeer 

slecht in. Maar kom, hij lust toch niet zo graag 

rijst. Of hond. Op zondag 22 mei kreeg hij zijn 

uitslag, en met spijt moet ik meedelen dat hij 

niet bij de finalisten zat. Maar hij heeft toch 

eens Frank Deboosere ontmoet, en zo heeft 

Kristof Van den Branden uiteindelijk de grote 

droom van Kristof Van Hove waargemaakt.
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Tweede ronde  
chemie-olympiade

Lennert Cruypeninck – 6LWIb 

Ruben Hoskens – 6WEWIb

Michiel Tomme – 5LWIb 

Luca Vergauwen – 6LWIa 

Tweede ronde  
wiskunde-olympiade 

JWO

Thibaut Depraetere – 4Lb

Jens Eeckhaoudt – 3GL

Cato Seghers – 4Lc

Kobe Vandamme – 4Lc

Gilles Van Heuverzwyn – 4Wa

Lara Van Schoote – 4GL

Maïté Verstraeten – 3GL 

Nicolaas Volkaert – 4Lb

VWO

Robin Blommaert – 6LWIb

Simon Catfolis – 6LWIb

Lennert Cruypeninck – 6LWIb

Dries De Block – 6WEWIb

Luna De Souter – 6GWIb

Odiel Hooybergs – 5GWIb

Jonathan Maes – 6WEWIb

Cédric Melis – 6LWIb

Michiel Tomme – 5LWIb

Hannes Van de Velde – 5GWIb

Tom Verhulst – 5LWIb

Lennert Cruypeninck – 6LWIb werd bovendien 

finalist in de VWO-wedstrijd. Deze wiskundekrak 

haalde met zijn 126 punten ruimschoots 

voldoende voor een ticketje voor de finale 

(de grens lag op 119) .Op woensdag 20 april 

nam hij in Brussel deel aan de finale.

Basketbal:  
Kadetten behaalden  
eerste plaats  
in SVS-competitie 
(24/02/2016)

Stan De Kersgieter – 3Lc

Roel Denotté – 3GL

Thibault Struys – 3La 

Tom Van Durme – 3SPWa

Zilver voor onze 
handballers (16/03/2016)

Ben Bauwens – 5WEWIa1

Ayman Benali – 5WEWIa1

Dries De Block – 6WEWIb

Emile Hendrickx – 6WEWIb

Mees Nielandt – 6WEWIa1

Maximiliaan Schevenhels – 5WEWIa1

Elias Vandecaveye – 6WEWIb 

Mathieu Van den Velde – 6EWIa

Lode Van Vlierberghe – 6WEWIb

David Willaert – 5SPW

Coach Luc Pierssens deelde in de lof.

Olyfran

Jonas Daelman – 5LMT plaatste zich voor 

de tweede maal op rij voor de mondelinge 

klassementsproeven. Hij behaalde uiteindelijk 

de 13de plaats! Er waren 2588 andere 

deelnemers aan deze Franse olympiade. 

Volgende leerlingen waren laureaat:

Lucas De Cock – 4Wa

Adriaan Demuynck – 5GL

Felix Demuynck – 4GL

Amélie Moreau – 3Lb

Nazaneen Raza – 3Wd

Griet Van Avermaet – 6LWIb

Kobe Vandamme – 4Lc

Flore Vavourakis – 6GL

Prijsbeesten
tekening: Chloë Vandewiele

Aangezien er zoveel leerlingen in de prijzen vielen, konden we onmogelijk aan elke topprestatie een artikel 
wijden. Daarom toch volgende eervolle vermeldingen:

Davidsfonds:  
Beste Junior Journalisten 
van Oost-Vlaanderen 

Yasmine Zaman – 1Af won met haar 

fantasieverhaal ‘De wraakactie’ de eerste prijs 

in de eerste graad in Oost-Vlaanderen.

Flore Vavourakis – 6GL leverde met ‘Diversiteit 

bewonderen. Natuurlijke oplossingen voor 

diverse problemen’ het beste opiniestuk van 

Oost-Vlaanderen af in de derde graad.

Beide teksten werden in de vorige editie van 

Ic Hou Jongeren gepubliceerd. 

Derde plaats 
Knack-interscholenstrijd

Laurens Cromheeke – 5GWIb

Adriaan Demuynck – 5GL

Luna De Souter – 6GWIb

Jasper Strobbe – 5LWIb

Kristof Van den Branden – 6LWE

Begeleidende leerkrachten: Maarten Van Looy, 

Bram Noens en Robby De Rudder

Ze wonnen een reis voor 22 personen naar 

Amsterdam!



IC HOU JUNI 2016 51

ST
RI

PV
ER

HA
AL

sc
en

ar
io

: C
ai

tl
in

 W
ey

n
te

ke
n

in
g

en
: J

es
si

ca
-A

n
d

re
a 

Se
g

h
er

s

IC
HO

U 
JO

NG
ER

EN
 L

IT
ER

AT
UU

R



RUBRIEK

52 IC HOU JUNI 2016



IC HOU JUNI 2016 53



54 IC HOU JUNI 2016



IC HOU JUNI 2016 55

ICHOU JONGEREN LITERATUUR

Ik heb mijn eindwerk geschreven over het thema ontwikkelingspsycho-

logie, omdat dit onderwerp mij als humane wetenschapper sterk interes-

seert. De emotionele intelligentie is voor de menswetenschappen een re-

cent begrip en is daarom nog niet uitgebreid onderzocht. Ik wou dan ook 

graag weten of jeugdbewegingen, die toch vaak met het sociaal-emotio-

nele bezig zijn, hierop een invloed hebben. De keuze om met kinderen en 

jongeren te werken, was logisch omdat vooral deze groep in jeugdbewe-

gingen actief is. 

Emotionele intelligentie is een zeer interessant onderzoeksonderwerp om-

dat emoties overal aanwezig zijn in ons leven. Emoties komen ook van pas 

bij het leren. Zakelijk zijn en de emoties achterwege laten, is onmogelijk 

voor ons lichaam en onze geest. We kunnen zonder gevoelens niets er-

varen en ons denkvermogen wordt geprikkeld als we dit gevoel kunnen 

gebruiken. Positieve gevoelens die onder andere door een knuffel opwekt 

worden in onze ledematen, zorgen ook voor een positief effect in onze 

hersenen. De neuronen in onze hersenen maken meer verbindingen wan-

neer we ons emotioneel goed betrokken voelen dan wanneer we enkel 

zakelijk en zonder emoties denken. Het is ook van enorm belang om met 

onszelf en andere mensen om te kunnen gaan. 

Mijn eindwerk heb ik gemaakt volgens het normale stappenplan bij een 

wetenschappelijke studie. Als eerste heb ik een literatuurstudie gedaan, 

daarna de onderzoeksvraag afgebakend en een hypothese opgesteld. 

Daarnaast heb ik ook de wetenschappelijke criteria voor zo’n werk afge-

toetst. Vervolgens heb ik mijn onderzoek uitgevoerd met behulp van een 

test die de emotionele intelligentie meet. Ten slotte heb ik mijn resultaten 

verwerkt en een besluit geformuleerd. 

In mijn hypothese vermoedde ik dat jeugdbewegingen een rol zouden 

spelen in de ontwikkeling van de emotionele intelligentie van kinderen 

en jongeren. Kinderen en jongeren gaan wekelijks naar de jeugdbewe-

ging en hebben er een engagement. Ze spenderen er dus veel van hun 

vrije tijd in een minder strenge context dan school. Ze moeten er samen 

spelen en samenwerken met andere mensen. Zowel met leeftijdsgenoten 

als met hun oudere leiding. Ze ontwikkelen dus zeker enkele competen-

ties die ze moeilijker kunnen verwerven thuis of op school. Ze zijn ook vaak 

langere periodes bij elkaar, waarin ze emotionele problemen moeten leren 

overwinnen. Ik vermoedde ook dat jongeren in het algemeen een hogere 

emotionele intelligentie zouden hebben dan jonge kinderen, omdat ze 

reeds ouder zijn en dus meer levenservaring hebben opgedaan.

Om het onderzoek beter te begrijpen, moet u weten dat emotionele intel-

ligentie bestaat uit vijf factoren die elk hun eigen specifieke rol spelen in 

het ontwikkelingsproces. Deze factoren zijn intrapersoonlijke eigenschap-

pen, interpersoonlijke eigenschappen, aanpassingsfactoren, stressma-

nagement en stemming. Deze vijf geven samen een algemeen beeld over 

EINDWERK De invloed van jeugdbewegingen op de emotionele 
intelligentie van kinderen en jongeren

Donna De Saegher

de emotionele intelligentie. We zien echter dat de resultaten per groep 

niet zo heel anders zijn. 

Ik merkte na mijn onderzoek opvallende verschillen op tussen de hypothese 

en de resultaten. In het algemeen kunnen we zeggen dat de factor jeugdbe-

weging een minder grote rol speelt in het ontwikkelen van de emotionele 

intelligentie. Emotionele intelligentie bij kinderen en jongeren is dus sterk 

gevarieerd, maar weinig tot niet afhankelijk van de jeugdbeweging. 

De vraag is nu hoe komt het dat jeugdbeweging geen factor is die de 

emotionele intelligentie bepaalt? Ten eerste moet ik opmerken dat dit 

eindwerk zeer kleinschalig is, amper 40 testpersonen geven natuurlijk 

geen uitgebreid overzicht. Ten tweede hebben we het complexe begrip 

van emotionele intelligentie, je kan goed scoren op één van de vijf aspec-

ten en toch slechts gemiddeld scoren in het algemeen. Daarnaast hebben 

we de meervoudige intelligentie waarin de inter- en intrapersoonlijke ken-

merken vanuit de emotionele intelligentie verwerkt zitten. Iedereen heeft 

andere talenten en is daarom emotioneel ook anders. Vervolgens moeten 

we er rekening mee houden dat de menswetenschappen handelen over 

mensen en hun gevoelens. Die zijn sterk variabel van moment tot mo-

ment. Het begrip emotionele intelligentie is zo ruim dat niet slechts één 

factor een verschil maakt. Het is net het inspelen van verschillende facto-

ren op elkaar dat zal zorgen voor de ontwikkeling. Laten we ook niet ver-

geten dat niet alle leden van een jeugdbeweging even vaak of even graag 

gaan. 

Dit onderzoek naar emotionele intelligentie was in elk geval zeer boei-

end. In de toekomst zal er nog veel meer onderzoek gebeuren, waardoor 

we hopelijk wel te weten zullen komen welke factoren er precies een rol 

spelen.

Vergelijking van de emotionele intelligentie van kinderen en jongeren  
die wel of niet in een jeugdbeweging zitten.
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Reclame
Reclame is een manier om een boodschap over te brengen aan een groter 

publiek. De producent betaalt dan ook voor deze dienstverlening. Het is 

dus een vorm van massamedia en daarom moet er goed nagedacht wor-

den door de adverteerder om de juiste boodschap over te brengen aan 

dat publiek. De bedoeling van reclame is dan ook een stijging van de 

verkoop van het product genereren. Het is dus superbelangrijk dat consu-

menten de link kunnen leggen tussen de reclame en het product. Als ze 

dit niet kunnen, dan is de opzet van de adverteerders mislukt. Men pro-

beert met reclame een positieve merkkoppeling te verkrijgen en hiervoor 

kan een bekend persoon wel handig van pas komen. 

Bekendheden in reclame
Celebrity endorsement is het gebruik van ‘celebrities’ in reclame. Letterlijk 

betekent dit ‘de instemming van bekendheden’. Volgens sommige men-

sen is dit gebruik van bekendheden dé troefkaart van de adverteerders. 

Dit komt omdat we allemaal wel een beetje afgunst voelen tegenover 

deze ‘sterren’. Wij willen zoals hen zijn. Als jouw favoriete acteur of actrice 

reclame maakt voor een specifiek parfum, dan is de kans groot dat je in de 

winkel direct de link legt tussen de bekendheid en het artikel. Zo vergroot 

ook de kans dat jij dat parfum gaat kopen.

In België wordt celebrity endorsement niet zo veel toegepast, maar in de 

VS is deze techniek zo’n veelgebruikte vorm van reclame dat zelfs 25% 

van de reclamespots bekendheden bevat. De juiste beroemdheid voor 

een product moet aantrekkelijk en geloofwaardig zijn. Zo wordt er een 

goede match-up gemaakt tussen het product en de ster. De match-up is 

dus eigenlijk het belangrijkste onderdeel van celebrity endorsement. De 

bekendheid en het product moeten goed bij elkaar passen. Zo zien we 

bij het voorbeeld van George Clooney dat zowel Nespresso als George 

Clooney elegantie, stijl en exclusiviteit uitstralen. Als men dit bereikt – dik-

wijls in combinatie met humor – kunnen we van geslaagde reclame spre-

ken.

Enquêtes
Als afsluiter van mijn onderzoek maakte ik een vergelijking tussen de ap-

preciatie van de reclamecampagnes van Nespresso en Douwe Egberts. Ik 

maakte een enquête die door 103 mensen ingevuld werd. Hieruit bleek 

dat maar liefst 66% van de mensen de reclame van Nespresso aantrek-

kelijker vindt dan die van Douwe Egberts. Ook de catchfrase: ‘What else’ 

kon door 82,5% van de ondervraagden gekoppeld worden aan het juiste 

EINDWERK Celebrity endorsement
Stijn Van Damme

In het zesde jaar humane wetenschappen moeten we als kers op de taart een eindwerk maken om onze studie af 
te ronden. Al sinds september werkten we regelmatig aan deze opdracht. Er staat dan ook een aanzienlijk deel 
van de punten van onze ‘humane vakken’ op deze taak. Mijn eindwerk ging over celebrity endorsement. Dat is 
het gebruik van bekende mensen in reclame. Een bekend voorbeeld hiervan is George Clooney bij Nespresso. In 
mijn eindwerk verdiepte ik me in de werking van reclame en meer specifiek in de rol van beroemdheden hierbij. 

merk, terwijl slechts 64% ‘Het ruikt hier naar’ kon koppelen aan Douwe Eg-

berts. Hieruit kunnen we besluiten dat de reclame van Nespresso gemid-

deld beter haar werk doet. Dan rest natuurlijk nog de vraag in welke mate 

de figuur van George Clooney hierbij een rol speelt. Vermoedelijk is die rol 

toch vrij aanzienlijk. Er werd immers ook gevraagd om ‘What else’ te linken 

aan een bekende acteur. Hierbij kozen 87,4% van de respondenten voor 

George Clooney. Er waren dus meer mensen die de slogan konden linken 

aan de acteur dan dat er mensen waren die het juiste merk kozen. In het 

geval van Nespresso moeten we dus concluderen dat het celebrity endor-

sement een gouden zet was.

Een autocar voor elke gelegenheid  
in binnen– en buitenland  

Van 8 tot 82 plaatsen - Liftbus - Reisbureau verg. 3333 
 

BVBA Jos Smet & zonen  
Smisstraat 152, 9100 Sint-Niklaas 

Tel 03 776 22 47         Fax 03 766 13 84 
 

info@tsoetewaeslant.be 

Reizen 

J. Smet en zonen BVBA 
www.tsoetewaeslant.be  -  info@tsoetewaeslant.be 
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KORTVERHAAL Heus lang nog niet gehuisd
Sylvester Heerwegh

Prefect Arsijn, de man die door de straten wandelde, veters los gebonden, maar nooit iets defect had bevonden, 
zo zalig en perfect, vertelt ons een verhaal en spreekt ons toe:

“Vele nieuwigheden van de levenswijsheid hebben me reeds bereikt. In de 36 jaren die ik op deze vervuilde 
planeet heb geleefd, heb ik me al de mooiste plekken van de aarde al toegeëigend. 
Laat me een verhaal vertellen dat mijn leven heeft veranderd.”

– 20 november 1933 –
Het bedrijf zou enkel van vader op zoon doorgegeven kunnen worden. De 

mannelijke afstammelingen van Husred Constructors zouden de eer hoog 

houden. De dochters, later de secretaresses, werden met een denigreren-

de blik aanschouwd. Hun arbeid zou enkel nefaste gevolgen hebben voor 

het constructiebedrijf. In een schamele buitenwijk als deze leek behalve 

Husred Constructors niemand aandacht te spenderen aan de ineenzak-

kende economie. Een buurt vol oude, egoïstische en seniele mensen. 

“Zoon,” sprak zijn oude heer hem toe “wanneer planken kraken, zijn ze dan 

toe aan vervanging?”

“Neen, vader. Wanneer planken kraken, weet men dat de planken belopen 

zijn. Wanneer planken niet kraken, zijn ze geschaafd uit dode bomen,” ant-

woordde hij wijs als kleine jongen. Vader had deze vraag al vaak gesteld. Al 

jaren gaf hij dit antwoord. Vader keek even naar de tippen van zijn schoe-

nen. De oude heer kreeg tranen in de ogen. Hij keek vader met zwarte 

kraaloogjes aan, onwetende wat er zou gebeuren. Vader was radeloos. Hij 

keek zijn zoon liefdevol aan en zei dat hij een lange tijd weg zou blijven. Hij 

zou zich geen zorgen mogen maken, want grote zus zou overkomen uit 

Finland om voor hem te zorgen. Twee weken later werd pa als vermist op-

gegeven. Wat zijn zoon er aan over hield, was slechts een houterige relatie 

met de familie en een gebroken hart.

– 8 mei 1955 –
Tweeëntwintig jaar had hij nodig om de bouwkunst te beheersen net zo-

als pa ze beheerste. Hij was nu professioneel bouwmeester.

Ze schudden elkaar de hand en de deal was rond. Vervolgens veegde hij 

zijn hand af aan zijn broek. Zijn eerste huis was verkocht. Het leven leek zo 

slecht nog niet te zijn. Hij had rust gevonden. Af en toe kwamen de nieu-

we kopers hem nog eens bedanken voor het prachtige huis dat hij hen 

opgeleverd had. 

Twee weken later las hij de krant.

“Koppel vermoord teruggevonden in badkamer.”

Hij las het artikel verder en zag dat de straatnaam vermeld stond. Neen, 

dit kon niet zijn wat hij dacht. Een soort schuldgevoel bekroop hem. Hij 

liep naar huisnummer 131. Het huis was verzegeld. Een agent bekeek hem 

boos en maakte hem duidelijk rechtsomkeer te maken. Hij deed enkele 

stappen vooruit en vroeg luid van enkele meters ver aan de agent wat er 

gebeurd was.

“Lees de krant!” zei de agent schor. Hij wierp nog enkele verwijten naar de 

agent en ging terug weg. Hij zette zich thuis aan de eiken keukentafel en 

had de krant opnieuw voor zich liggen. In het eerste huis dat hij had ge-

bouwd, werd een koppel na twee weken op gruwelijke wijze vermoord. 

Een werknemer maakte hem er de volgende dag attent op dat hij nogal 

bleekjes zag.
<<<
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Hij plofte zich achter zijn tekentafel neer en begon razendsnel te tekenen. 

In een oogwenk stond een nieuw ontwerp te pronken op zijn blad.

Net zoals zijn carrière had het nieuwe schooljaar een valse start genomen. 

De kinderen die van het geasfalteerde wegdek werden gekatapulteerd, 

zorgden voor het nodige entertainment in de buurt. Het was lang gele-

den, maar stress had besloten hem nogmaals een bezoek te brengen. Hij 

opende de deur en zag een verkoper van nestkastjes staan. De man was 

vrolijk aan het brabbelen over godslastering. Nadien ging hij geërgerd 

weg. 

De televisie bracht hem vreselijk nieuws tijdens het avondmaal:

“Vorige nacht is een gezin van het leven beroofd door hun personeel.  

De man trof zijn vrouw en drie kinderen dood aan,  

maar werd nadien zelf de keel overgehaald.”

Hij kon niet anders dan zijn bestek uit zijn mond nemen. Hij stond perplex. 

Verbijstering trof hem als een teek die in zijn achterste beet. De beelden 

hadden hem het huis getoond dat beklad was met het bloed van de 

slachtoffers. Hij twijfelde, maar ondernam actie. Hij nam de fiets en ging 

naar het huis waar het drama zich had afgespeeld. Hij schopte bijna de pe-

dalen vanonder zijn voeten, zo wild als pelagische voshaaien in de zee. 

Hij kwam thuis en zou dit nooit meer vergeten. In zijn nog jonge carrière 

had hij slechts twee huizen verkocht, twee huizen waar de dood zich thuis 

voelde. Later die avond kreeg hij bezoek van twee agenten.

“Ik ben inspecteur Meyers en wij verdenken u van moord. De aannemer 

van de huizen waar zich een drama heeft afgespeeld, draagt toevallig uw 

naam, meneer Husred. Toeval of niet, wij willen u toch enkele vragen stel-

len.” Hij beantwoordde hun vragen en ze vertrokken.

Hij kon zich niet inbeelden wat er gebeurd was. Hij had geen zin meer om 

te leven. Er stond hem niks meer te wachten. Hij had niemand om lief te 

hebben. Verdriet maakte hem mistroostig. Hoe hard het leven ook mocht 

zijn, hij deed een poging om enkele positieve gedachten bij elkaar te 

sprokkelen. Hij zou iemand liefhebben die hij zélf wou liefhebben zonder 

enige weerstand. Hij zou iemand liefhebben die hem niet zou kunnen te-

leurstellen. En zoals Pygmalion die bad tot de Gouden Venus, sprak hij zijn 

wens in stilte uit.

Voor zijn geliefde zou hij een koninklijk paleis tekenen. Lijnen vulden zijn 

hoofd. Luxe zou primeren, vergezeld van liefde. Grafiet bleef plakken aan 

zijn vingers, maar dat weerhield hem niet om verder te tekenen. Kleine 

deuren werden poorten, bescheiden daken werden koepels, royaal be-

kleed met goud. Verwelkte struikjes werden Franse tuinen die reikten tot 

de horizon. Enkel een bestaan met haar. Hij wist zelf dat het een tijdverdrijf 

was. Dit tekenen zou hem niet verder brengen in zijn leven, maar het zou 

hem wel gelukkiger maken. Zijn denkbeeldige geliefde zou hem eeuwig 

liefhebben. Je had het moeten zien. Het plan, het huis, het overdonderde 

je. Hij zou zijn ontwerp realiseren met een passie die hij nooit gekend had.

Hij smeet zijn stoel opzij, sloeg de houten tafel omver en gooide met een 

stoel het raam stuk. De huiselijkheid in de zaak verdween. Zijn hart werd 

kil. Het voelde leeg. Nu hij leeggetekend was, was geen ruimte meer voor 

emotie. De zaak ging failliet.

Een moeder liep over straat met haar kinderwagen en zag in een winkel 

een roddelblad liggen:

“Architect ontwerpt zijn dood.”

De man had niets meer en was alles verloren. Dezelfde twee agenten kwa-

men langs en vonden een lus. De man was niet meer. Na het uitmesten 

van zijn bureau werd een prachtig plan gevonden. Het forensisch team 

schrok en bracht het plan naar de commissaris. Iedereen bekeek het. Het 

werd gemeengoed. Het plan dat iedereen had gezien.

“Geef mij dat paleis”, luidde het. Intussen woont de koninklijke familie al 

meer dan 48 jaar in dat paleis. Wat vaak gezegd wordt over dit huis, is dat 

het ontworpen werd met iets dat vaak voorkomt, maar zich weinig settelt 

in ieders hart. Velen willen het, maar het is niet zo simpel te verkrijgen. Het 

overvalt je of je moet er hard voor werken. Wel, laat me zeggen hoe die man 

dat ontwierp. Hij keek niet zomaar op de eerste de beste plank in zijn keu-

kenkast en schudde eens kwistig met het zoutvat, maar bewaarde de juiste 

specerijen voor het juiste moment en maakte er een zorgvuldig gerecht 

mee. Werken met liefde is nu eenmaal niet voor iedereen opzij gelegd.

• Je vindt er meer dan Je zoekt •
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55-FICTION
samengesteld door 

Phaedra Demeyer 
en Flore Vavourakis

Hemel
‘Ik wil naar de hemel gaan’, zei de jongen zacht.

Met zijn teddy in zijn hand staarde hij naar de 

helblauwe lucht.

Ik stond naast hem, rustig kijkend naar zijn 

ademhaling.

‘Je komt er wel’, zei ik.

De volgende dag was de jongen er niet meer.

Hij is nu daar, en ik heb hem geholpen.

Sarah Vlegels (4La)

Clair-Obscur
Het leger van de nacht was aan zet. Het paard 

schudde zijn ravenzwarte manen en bestormde 

de toren die al snel werd weggevaagd. Geen 

woorden, enkel gekraak van hersenen. De kleur 

van de duistere elegantie wint overduidelijk. 

Niemand zal het ooit kunnen halen van de 

dood.

Aline Defer (4La)

Jacht
Het sneeuwde. Na een hele dag had hij 

niets geschoten, dus zocht hij lichtjes te-

leurgesteld warmte bij zijn beste maten op 

café. Vele uren en minstens evenveel pinten 

later, vertrok hij huiswaarts. Een hert stak 

over. Veel te laat zette hij druk op zijn lin-

kerpedaal. Bloedspatten kletsten op de ruit. 

Nieuwe bontjas voor mevrouw LaCroix.

Felix Demuynck (4GL)

Dierenstreken
Wijs als een uil, wist ze dat het zijn beurt was.

Bang als een wezel, zei hij dat iemand anders 

het wel zou doen.

Sluw als een vos, zuchtte ze dat ze dan maar op 

zoek zou gaan naar een andere man, die het wel 

durfde.

Als een mens, deed hij dan toch maar de afwas.

Xavier Vermeulen (4GL)

Een stilte aan tafel 
Gezellig tafelden we en deelden we verhalen. 

Na verloop van tijd, verscheen het meisje plots 

uit het duister. Ze stotterde en beefde van de 

koude. Toen ze binnenstormde, ontstond er een 

sprakeloos moment. We staarden elkaar aan en 

ervoeren vanbinnen een gevoel van angst. ‘Sttt!’ 

kreeg ze vanuit de verte te horen.

Deze berisping was anoniem. 

Emily Croquet (4HW)

Bord
Er zijn veel borden, maar slechts één prijsbord 

van het leven. Boze ouders smijten het kapot. 

Al ruziemakend barst het, valt het aan diggelen. 

Eens gebroken, herstelt het aarzelend en moei-

zaam. Opnieuw verbleekt een groot woord, 

maar uit elke ruzie ontpopt er zich een oplos-

sing en elk bord ontdekt zijn lijm. 

Jeff Reed (4ECa)

Ik houd het kort, niet te lang, niet te langdra-

dig, maar kort en krachtig. Hier iets toevoegen 

en daar iets wissen. De klok zaagt ongeduldig 

met korte en krachtige tikken. Ik heb alle tijd, tijd 

die niemand anders heeft. Tijd brengt veel, ook 

woorden, soms kort. Het is kort, te kort? Net ge-

noeg voor 55.

Lara Van Schoote (4GL)
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Zouden ze me horen als ik schreeuw? Zouden ze ooit de pijn voelen 

die ik voel? De pijn, die sinds vijf jaar aan mij vreet en die ik gewillig 

onderga. Simpelweg omdat ik niks meer heb om voor te vechten. Ik 

laat het half doorschijnende gordijn los en wend mijn blik af van een 

groepje twintigers, die enkele verdiepingen lager op de parking staan. 

Mijn ogen glijden over de salontafel en komen abrupt tot stilstand. 

Centraal op het rechthoekige tafeltje doen enkele gelige zonnestra-

len de goudkleurige kader van haar foto glinsteren. Vijf jaar geleden 

is een deel van mezelf samen met haar verkankerd en opgeborgen in 

een stevige, eikenhouten kist die niemand ooit nog open zal krijgen. 

Daarin ligt mijn liefde, verpakt in een oud, vredig vrouwenlichaam. 

Een liefde die zo zuiver was dat ik ze op jeugdige leeftijd wist te her-

kennen. Herkennen was niet genoeg, neen. Ik wou haar proeven, be-

leven, bezitten. Nooit was ik ergens zo verslaafd aan. Een verslaving 

waarvan afkicken onmogelijk blijkt te zijn. Ik leun voorover en neem 

de foto voorzichtig in beide handen. De tijd waarin ik telkens opnieuw 

in een onbeheerste stortvloed aan tranen uitbarstte, is vervaagd. Nu 

ben ik enkel gevuld met pure leegte. Terugdenken aan mijn gezegen-

de leven met haar biedt me rust. Eenvoudige herinneringen verstopt 

in elke dag, van het moment waarop ik in de ochtend haar warmte 

voelde wegtrekken in bed, tot een avond in haar favoriete café.

Op dergelijke avonden verspilde ze extra tijd in de badkamer aan oog-

potlood, blush en lippenstift. Verspillen, want aan niks van dit alles 

had ze ook maar enige nood. Een keer verscheen ze uit de badkamer 

en droeg ze een bordeaux aansluitend kleedje. Ze was prachtig. Haar 

mondhoeken krulden en ze genoot zichtbaar van mijn onuitgespro-

ken woorden. Onder haar bepoederde wangen zag ik haar verlegen 

blozen. Ze was op haar mooist. Ik hief mezelf uit de bruin gekleurde, 

lederen fauteuil en nam afscheid van onze eerste kat met een vluch-

tige laatste aai over haar dikke wintervacht. Ik hield van katten, vooral 

van die met een dikke pels waarin je vingers verdwijnen bij elke stre-

ling. Maar ik hield meer van haar. Zo ongelooflijk veel meer. Mijn lip-

pen drukten een kus op haar voorhoofd terwijl de vingers van onze 

handen zich met elkaar verstrengelden. In de gang volgde ik haar tot 

ze de spiegel een laatste keer om bevestiging vroeg. Ook deze kon 

de schoonheid van haar koperbruine lokken en wijnrode lippen niet 

ontkennen. Onmiddellijk hernam ik mijn pas en rook ik opnieuw haar 

overdreven, bloemige parfumgeur. In één beweging hadden we alle-

bei een jas aan die niet lang aan zou blijven. Ze zwaaide de voordeur 

open en werd voor even opgezogen in de zwarte inkt van de nacht. 

De zwakke gloed van de lantaarnpaal werd door het de glans van haar 

vest beantwoord, dwars door de ijle lucht. Het was het begin van een 

mooie avond, zoals er zo veel waren geweest.

Ik zet de foto terug. Niemand kende Lauren zoals ik haar kende. Ik 

open het schuifraam en betreed het balkon. Het uitzicht is niet meer 

wat het tien, vijftien jaar geleden was. De enkele akkers en weilan-

den die het laatste groen in de omgeving vertegenwoordigden, zijn 

één voor één opgekocht. Aan bijna hetzelfde, levendige tempo als 

de maïs, aardappelen en knollen, groeien er nu betonnen structuren 

uit diezelfde grond. Ik steek een sigaret op. Het is mijn laatste sigaret, 

maar niet zoals de laatsten daarvoor. Deze is de allerlaatste. Een diepe 

zucht ontsnapt me, waarna mijn verziekte longen nieuwe rook opzui-

gen. Ik hou hem enkele tellen in me vast en laat hem los via mijn neus-

gaten. Met de rook verlaat ook de warmte ervan mijn lijf. Traag plet ik 

de sigaret in de asbak. De assen kleuren grijs, net zoals de lucht, de 

gebouwen en mijn onverzorgde haren. Alle schoonheid is verdwenen. 

Een snijdende wind jaagt me terug het appartement in. Het schuif-

raam klikt dicht en ik voel dat de warmte me verwelkomt. De badka-

mer verspreidt een klinische javelgeur die zelfs de stank van mijn door 

rook doordrongen kleren overheerst. Sinds enkele weken werd een 

nieuwe poetsvrouw in dienst genomen in dit appartementsblok. Ze 

werkt heel grondig, maar is kwistig met haar producten. Vooral kwis-

tig. Vandaar de javelgeur, die mijn meest kwetsbare, verdrongen her-

inneringen aan elk ziekenhuis naar boven rukt.

Het was de plaats waar ik Lauren maandenlang dag en nacht bijstond, 

moed insprak en hoop gaf. Valse hoop. We wisten allebei dat ze op de 

rand van een afgrond stond die langzaam maar zeker afbrokkelde. Bij 

elke druppel chemo een beetje meer. Telkens verzwakte de greep van 

haar hand in de mijne. Telkens verdofte de glans van haar smaragd-

groene ogen. Telkens groeide mijn onmacht. Tot die ene nacht waarin 

haar hart het laatste restje bloed wegpompte en dan voorgoed ging 

rusten. Haar ziel ontglipte haar koud wordende lichaam. Lauren was 

gestopt met leven en ik ook. 

Ik prefereer dus heel wat nare geuren boven die van javel. Toch ga ik 

de kleine, wit betegelde badkamer doelbewust binnen en blijf ik staan 

voor de spiegel. Mijn verkalkte botten kraken wanneer ik al hurkend 

het kastje onder de lavabo open. Haar rode tandenborstel, antirimpel-

crème en haarspelden krijgen mijn aandacht. Ze staan onaangeroerd, 

precies zoals vijf jaar eerder. Behalve de drie doosjes met zware me-

dicatie. Eén voor één neem ik ze eruit en begin ik ze te openen. Vijf 

rode, 7 witte en 3 lichtblauwe pillen liggen nu klaar. Een gevoel van 

verlossing overvalt me bij de gedachte dat nu ook mijn einde nadert. 

Spontaan beginnen tranen over mijn wangen te rollen. Tranen van ge-

luk, zeg maar. Met enkele gulzige slokken neem ik ze in en werp een 

strakke blik in de spiegel. De man die ik zie is oud, mager en lelijk. Hij 

draagt een vreemde, maar eerlijke lach op zijn gezicht. Ik wankel de 

slaapkamer binnen en beroof de antieke stoel in de hoek van Laurens 

witte, zachte pyjama. Ik plof neer in het bed dat ik lang met haar heb 

gedeeld, maar niet lang genoeg. Op haar plaats leg ik me neer en ik 

hou de pyjama zo dicht mogelijk tegen mij aan. Ik snuif haar geur op 

waarna enkele zoutige druppels opnieuw wegvloeien langs mijn ge-

zicht. Ik sluit mijn ogen. Ze komt steeds dichter en dichter. 

KORTVERHAAL 5 rode, 7 witte, 3 blauwe
Ruth Baelen
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KORTVERHAAL Blijf lopen
tekst: Zoë Rooms | tekening: Chloë Vandewiele

‘Blijf lopen’, dacht ze. ‘Niet stoppen!’ Isabel bleef 

lopen door het bos. Normaal gesproken zou ze 

het grappig vinden hoe cliché eng dit bos was. 

Maar nu ze hier zo liep, in het midden van de 

nacht, was het allesbehalve grappig! 

Hoe ze hier terecht gekomen was? Waarom ze 

moest rennen? Dat wist ze niet. Over één ding 

was ze wel zeker, ze mocht niet stoppen. Ze wist 

niet hoe lang ze hier al liep. 

‘Auw!’ Ze voelde een stekende pijn in haar knie. 

Rechtopstaan lukte niet, laat staan lopen. Daar 

lag ze dan, geritsel hier en daar. Uit het niets 

verscheen er een gedaante. Isabel was er zeker 

van dat het een mens was. Volledig gekleed in 

het zwart met een kap op, zodat zijn gezicht on-

zichtbaar was. Ze begon te gillen. Witte handen 

grepen de kap, ze kon bijna zijn gezicht zien ... 

‘Nauwelaerts!’ Met een gil schoot ze overeind. 

Ze zat in de klas, niet in het bos, niet bij de man 

in het zwart. Ze keek op en zag het woeste ge-

zicht van meneer Daems. Oh nee, ze was weer 

in slaap gevallen in de les. Iedereen staarde 

naar haar. Haar gezicht begon te gloeien. ‘Sorry,’ 

mompelde Isabel. Ze werd gered door de bel. 

Zo vlug mogelijk pakte ze haar spullen. Ze voel-

de de blik van meneer Daems op haar gericht. 

‘Wat een engerd’, dacht ze. 

‘Mevrouw Nauwelaerts, kan ik u nog even spre-

ken?’ Oh neen! Kijkend hoe de andere vertrok-

ken, bleef ze zitten op haar plaats. 

‘Mevrouw Nauwelaerts, dit is nu al de derde 

keer dat ik u moet wakker maken tijdens mijn 

les.’ Isabel bleef stil zitten, zich afvragend of ze 

het hem zou zeggen dat ze elke keer diezelfde 

droom kreeg. Al wekenlang werd ze erdoor ge-

kweld. Maar nooit kreeg ze het gezicht te zien 

van haar achtervolger. 

‘Dit is een waarschuwing, de volgende keer is 

het straf.’ Hij sprak neutraal, maar toch kreeg Isa-

bel er de kriebels van. Ze stond op en liep naar 

buiten.

Die avond maakte Isabel zich klaar voor de kam-

peertrip die de school had georganiseerd. Ze 

had hier al een hele week naar uitgekeken, maar 

toch was er iets dat haar dwars zat. Ze moest 

steeds weer denken aan haar droom. Het was 

toch zeker geen normale droom? Hij leek altijd 

zo levensecht. 

Later die avond kwam ze aan op de kampeer-

plaats. Ze legde haar rugzak bij de andere en 

ging bij haar klas staan. Meneer Daems was al 

druk bezig met het uitleggen van het avond-

spel. Isabel luisterde niet. Ze wist wel hoe je bos-

stratego moest spelen.

 ‘Oké, nu iedereen klaar is, gaan we vertrekken.’ 

Ze liepen in stilte via een wegeltje naar het bos. 

Ze werden in teams verdeeld en splitsten op. 

Een fluitsignaal gaf aan dat het spel was be-

gonnen. Isabel begon te lopen. Al snel was ze 

alleen, iedereen liep een andere kant uit. Isabel 

bleef maar lopen, ze had geen idee waar ze nu 

was. Ze wist niet waar het andere team zich be-

vond. Ze hoorde geritsel achter zich. Ze scheen 

met haar zaklamp in de richting van het geluid. 

De zaklamp flikkerde enkele ogenblikken, maar 

gaf het toen finaal op. Donker. Ze hoorde nu 

zeker geluid. Isabel dacht niet langer na, ze wou 

daar weg. Ze begon te lopen. Ze was precies te-

rug in haar droom. Weer struikelde ze, weer ge-

raakte ze niet meer recht. ‘Word wakker!’ dacht 

ze. ‘Word wakker!’ Haar achtervolger kwam dich-

terbij, zijn handen gingen naar zijn kap. ‘Word 

wakker!’ bleef Isabel herhalen. Zijn kap gleed 

omlaag, maar ze werd niet wakker ...
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Poëzie samengesteld door Phaedra Demeyer | tekeningen: Chloë Vandewiele

Lichter dan licht

Sommige dingen geven licht in het donker.

Sommige dingen geven nu eenmaal 

donker in het licht. Zie het niet te zwart, 

want wit leek slechts te veel op zwart

Sylvester Heerwegh (5GWIa)

Ze viel

Raasde en scheurde,

Vertragend vervagend.

Wij gierden

Trokken en sleurden,

Aangrijpend begrijpend.

Haar levenszieke hart stond eindelijk stil.

Wij zijn de winden,

Wij kennen weinig, weten veel.

Hij schreeuwde

Staarde en stokte

Hijgend zwijgend.

Wij aanhoorden

Verbrokkelden en stortten,

Fluisterend luisterend.

Zijn opengereten hart pijnlijk kloppend.

Wij zijn de muren,

Wij kennen weinig, weten veel.

Emma Caals (5LMT)

Accident

Knallende ruzie

Een dronken fout

Een nu kinderloze moeder

Schuldgevoel vernielt

Stukje voor stukje

Zijn hele ziel

Eenzaamheid zuigt

Beetje bij beetje

Haar leven weg

Vergevende hand 

Een ontwijkende blik

De laatste druppel

Koffers gepakt

Gezichten verslagen

En zij rijdt weg

Hij staart zo verlaten

En ziet nu in:

Zonder haar is thuis gewoon huis

Emma Caals (5LMT)

Sardinië

half jaar geleden

de tijd zoeft

als een wervelwind

voorbij

de zon,

glinsterend op het water,

helderblauw

adembenemend zicht

ik zweef weg uit het nu 

ik ben in een droom

geen haast 

geen zorgen

roestkleurige rotsen

opdoemend uit het water.

de zon dooft stilaan uit 

in de zee

de frisse nacht blaast

nieuw leven

Elisabeth Adriaenssens (2MWf)
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Gedachtegang

een sombere dag vol tranen

die de dakpannen nat maakten

de melancholie sijpelde van de ramen

want ik dacht weer aan je

een heldere dag vol vreugde

die op de gezichten van de spelende kinderen scheen

net toen ik dacht dat ik je was vergeten

dacht ik weer aan je

de tedere woorden die ronddansten

staan in mijn geheugen gegrift

ik kan je niet loslaten

want ik denk altijd aan je

Fatmagül Yilmaz (5EMT)

De kust

Ik kijk naar de zee

De laatste tijd kom ik hier vaak

Dit is de enige plaats waar ik alles kan vergeten

Mijn gedachten die me achterna zitten

Mijn herinneringen  die ik maar niet los kan laten

En vooral mijn nachtmerries  die me maar niet alleen laten

Alleen hier voel ik me op mijn gemak

Zo veel rustgevende geluiden

Zoals het geluid van het water dat op de kustlijn botst

Het lijkt wel alsof de zee en de kust geliefden zijn

Die maar niet bij elkaar kunnen blijven

En altijd worden gescheiden

Maar er toch alles aan doen om terug te keren naar elkaar

Zo waren wij niet wat had ik gewild dat we zo waren

Maar niet alles in deze wereld gaat zoals het hoort te gaan

Soms moet je dingen achterlaten om gelukkig te zijn

Ik heb geleerd dat je niet altijd gelukkig kan zijn

Ik heb geleerd op de harde manier.

Gamze Öden (5LWE)

Matthijs Van Duyse (2MWf)



RUBRIEK

64 IC HOU JUNI 2016

ICHOU JONGEREN ENTERTAINMENT

100-dagen: Waar is Wally? Nargiz Nabirova
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Hoe is het om een hele schoolweek met 

kleutertjes te werken?

Het is fantastisch om met hen te werken! Je 

krijgt superveel vriendschap en liefde. Het is een 

hele uitdaging om hen nieuwe dingen aan te le-

ren en ze dan te zien evolueren. De reacties op 

dingen die ze horen of aanleren, variëren soms 

zo erg. Dit is echt grappig om te horen, vooral 

omdat het over dingen gaat die voor ons van-

zelfsprekend zijn.

Achter de schermen van ...  
de kleuterschool

Lisa Geleyn 

Intussen weten we allemaal wel al wat er zich achter de hekjes bevindt, maar weten we ook hoe het er daar juist 
aan toe gaat? Neen, dat weten we niet helemaal. We brachten de kleuterschool, meer specifiek de Vlinderklas, 
een bezoekje om jullie hier een betere kijk op te bezorgen. 

gen, iedereen!’’ en draaien ze hun symbooltje 

om. Wanneer er hierna nog een symbooltje te 

zien is, wil dit zeggen dat er een leerling afwe-

zig is. Als er iemand afwezig is, schenken we 

aandacht aan de afwezigen. We wekken ook de 

klaspop, in ons geval is dat Fladdertje. 

Na deze start van de dag doen we een dansje 

om de concentratie op peil te houden. Na het 

dansje doen we de kalenders, zeggen we welke 

dag het is, of het een hele / halve dag is en wat 

we gaan doen op de dag zelf. Het klassymbool 

volgt de activiteiten ook, zodat de leerlingen 

weten wat we nog moeten doen en al gedaan 

hebben. Ook is er een godsdienstmomentje, 

dit kan kort (een klein gebedje) of lang (bijvoor-

Welke namen hebben de kleuterklassen hier 

op school? 

De klassen hebben namen van dieren, zo heb je 

bijvoorbeeld de Eendjesklas en de Muizenklas 

(de peuterklassen), de Vlinderklas en de Konij-

nenklas (de eerste kleuterklassen) ... In het totaal 

zijn er 10 klassen: 9 kleuterklassen en 1 zorgklas. 

Van iedere peuter- of kleuterklas zijn er 2 klas-

sen en er is ook een 2/3-klas, waarvan de helft 

tweedekleuterklassers en de andere helft derde-

kleuterklassers. Dit doen we omdat er dan niet 

te veel leerlingen in één klas zitten.

Heeft de eigenschap van het dier te maken 

met de leeftijd van de klas?

Het klassymbool werd zelf gekozen door de 

leerkracht en is toch wel leeftijdsgebonden. 

Het beantwoordt aan de eigenschappen van de 

juf. De klassymbolen zijn overal te herkennen, 

op de speelplaats, het koekenbord, de brood-

dozenbak, het afwezigheidsbord ... Ze maken 

de omgang kindvriendelijker. ‘Vlinderklas’ klinkt 

speelser dan wanneer er gewoon droogjes eer-

ste kleuterklas wordt gezegd.

Hoe ziet de dagindeling op de kleuterschool 

eruit?

Wanneer de kleutertjes op school aankomen, 

worden ze door hun ouders in de turnzaal van 

de lagere school afgezet. Hier worden ze dan 

opgehaald door hun juf om samen naar de klas 

te gaan. Aan de klas doen ze hun jasjes en boe-

kentasjes uit, daarna gaan ze samen plassen. In 

de toiletten is er een systeem en wacht ieder-

een op elkaar om daarna samen naar de klas te 

gaan. Weer in de klas nemen ze hun boekentas-

jes en maken ze die leeg. De schriften leggen ze 

in de schriftenbak, de brooddozen in de brood-

dozenbak en het fruit en drinken in hun bakjes 

bij hun symbooltje. Hierna gaan ze allemaal sa-

men in de kring zitten, zeggen ze “Goedemor-
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beeld een verhaaltje) zijn. De weerkalender mag ook niet ontbreken, deze 

wordt in de ochtend en middag aangepast aan het weer. Dan is het al tijd 

voor een koekje (bij voorkeur fruit in de voormiddag). Daarna gaan we 

weer met z’n allen naar de toiletten en wachten we tot iedereen klaar is. 

We doen onze jasjes aan en gaan buiten spelen. 

Na de speeltijd hangen we onze jasjes aan de kapstok en gaan we weer 

samen in de kring zitten. We werken of spelen in hoeken, er is een door 

de leerkracht begeleide activiteit en deze gaat dan over wiskunde, taal ... 

De andere activiteiten in de hoeken zijn aangepast aan het thema dat per 

week / twee weken verandert. Na het spelen is het tijd voor een lekker 

boterhammetje of een warme maaltijd. We eten in drie shiften. Eerst de 

derde kleuterklas en de leerlingen die warm eten, dan de eerste kleuterklas 

en als laatste de tweede kleuterklas. 

Na de middagspeeltijd gaan we weer in de kring zitten en passen we alle 

kalenders aan. De aanwezigheid wordt nu gelinkt aan het thema, bijvoor-

beeld bij het thema ‘Ik ben ik’ zeggen we de achternaam van de kleuter 

in plaats van de voornaam. Het spelen in de namiddag is in principe niet 

begeleid, er wordt wel nog gewerkt, maar dan aan activiteiten die minder 

concentratie vragen. Dit omdat de concentratie in de voormiddag sterker 

is. Dan worden er koekjes gegeten en wordt er nagekeken of alle boter-

hammetjes opgegeten zijn, anders worden deze eerst opgegeten. Dan 

de laatste keer spelen en weer naar de klas. De jassen worden niet meer 

uitgedaan, de boekentasjes worden genomen en we gaan weer samen in 

de kring zitten. We vertellen nog een verhaaltje of doen nog een spelletje. 

We zingen samen een liedje en steken Fladdertje in haar bedje, we draaien 

ons symbooltje weer om en zeggen dag tegen de juf. 

Om af te sluiten nog even iets opmerkelijks checken. Klopt het dat er 

uit jullie tuintje een konijn ontsnapt is dat nu onder de F-blok leeft?

Ja, inderdaad, er leeft een konijn onder de F-blok. Dit konijn leeft er al ja-

ren en niemand kan het vangen. Het is blijkbaar een konijn dat graag ont-

snapt, want soms zien we dit konijn wel bij zijn vriendjes en vriendinnetjes 

zitten. Maar toch ontsnapt het steeds weer.
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Prikbord

Inloopweek zesdejaars
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Vlaamse kermis (georganiseerd door het eerste jaar)

Ardennentrektocht voor vrijwilligers (zesde jaar)

Vijfde jaar: Schot van Sarajevo

Uitwisseling Middelburg 
De leerlingen van het tweede jaar 

ontdekten op een originele manier wie 
hun uitwisselingspartner was.
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Wat vindt u het leukste aan het lesgeven: de 

Griekse teksten bestuderen of  

de uitweidingen daaromtrent?

Euh ... Het voorlezen (lacht). Maar toch ook de 

uitweidingen.

Welk vak geeft u het liefst?

Het is niet zo evident om daar een oordeel over 

te vellen. Esthetica interesseert mij inhoudelijk 

heel erg. Ik vind het ook heel aangenaam om 

iets wat niet vanzelfsprekend is te proberen 

uitleggen aan de studenten. Als ik na een tijdje, 

dat kunnen enkele maanden of zelfs enkele ja-

ren zijn, zie dat de leerlingen veel van mijn les-

sen hebben opgestoken, dan doet me dat toch 

iets. Dat geeft me altijd een aangenaam gevoel. 

Maar eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik 

ook heel graag Latijn en Grieks geef. Voorname-

lijk omdat de inhoud van de Latijnse en Griekse 

teksten mij heel erg boeit.

Ik heb een tijdje in het tweede jaar lesgegeven 

en nadien een poosje in het vierde. Dan zag ik 

de bekende gezichten van het tweede jaar te-

rugkeren in het vierde. Dat ervoer ik altijd als 

een pluspunt. Je moet dan niet meer van nul 

beginnen. Er zijn klassen die niet snel doorheb-

ben wat ironie is. Het duurt soms maanden 

vooraleer sommige leerlingen begrijpen wat 

ironie is en spijtig genoeg zullen sommige leer-

lingen ironie nooit begrijpen. Dus als de studen-

ten mij al kennen, geeft dat alleen maar voorde-

len (lacht).

Is uw passie eigenlijk gegroeid doorheen uw 

carrière als leerkracht?

(Lacht uitbundig) Ik heb meer dan één passie. 

Ik heb klassieke filologie gestudeerd, dus ik ben 

begonnen met Latijn en Grieks. Mijn carrière is 

in principe gestart in de lagere graden, maar ik 

heb altijd Latijn in het vijfde gegeven.

Een uur uit het leven van ...  
Erik Bielen

Sylvester Heerwegh 

We vertoeven in onze geliefkoosde klas, lokaal K202, waar de Griekse studenten vaak weggemoffeld worden, 
maar waar we steeds gerust zitten. Een klassikaal interview met mijnheer Bielen:

Hoe is de verstandhouding met  

uw collega’s?

Uitstekend! Sommige leerkrachten zijn oud-

leerlingen. Dat is toch wel bijzonder. En als je 

dan hoort dat oud-leerlingen, die ondertussen 

collega’s geworden zijn, zich nog dingen herin-

neren die ze heel goed vonden of die de moeite 

waard waren, dan is dat toch schitterend. Dat 

mijn onderwijs toch enigszins loont, dat geeft 

een behaaglijk gevoel.

Waar zal u uw tijd het meest aan spenderen 

na uw carrière als leerkracht?

Prutsen op het internet. Prentjes opzoeken, ui-

terst functioneel. Bv. voor de eindreizen, of voor 

esthetica. Elk jaar breng ik wel veranderingen 

aan in de afbeeldingen voor de cursus esthe-

tica. Af en toe lees ik iets over het Arabisch. Puur 

voor het plezier. Er zijn collega’s die bv. de krant 

lezen in functie van hun les, hun vak.

Ook zal ik me bezighouden als stadsgids in 

Lokeren en ik heb ook een cursus gevolgd in 

verband met het Sigmaplan en het Schelde-

estuarium. Daar zal ik hoogst waarschijnlijk 

ook gidsen en de kans is uitermate groot dat ik 

hetzelfde doe voor Coup de Ville in september, 

hedendaagse kunst in privéwoningen in Sint-

Niklaas.

Houdt u van muziek?

Popmuziek daar weet ik niets over. Maar voor de 

rest vind ik mijn smaak nogal ruim (lacht).Klas-

sieke muziek, zeker oude muziek, maar ik kan 

zelfs naar hedendaagse klassieke muziek luiste-

ren. En verder jazz, wereldmuziek, kemanche ... 

maar ook barok en renaissance. Geen hiphop. 

Wereldmuziek en Indische muziek hoor ik ook 

heel graag, omdat die muziek heel meditatief is.

Hebt u straffe verhalen die u wil delen met 

ons?

Ja hoor.

Die u met ons wil delen?

Ah oei (lacht), nee dat had ik niet gehoord. Nu 

sommige mensen nog in leven zijn, mag ik daar 

niets over zeggen. Ja misschien nog over die 

uitweidingen bij de les, daar kan ik nog iets over 

vertellen. 

Er zijn klassen waar ik mijn al gekende uitwei-

dingen niet in stand kan houden, omdat ze te 

veel babbelen. Als ze met weinig zijn, dan gaat 

dat wel. Sommigen denken dan dat ze me lig-

gen hebben. In sommige klassen zijn er mensen 

die dat dan chronometreren. En achteraf zeg-

gen ze dan: “We hebben het record gebroken.” 

Maar ik vind het toch de moeite waard, zelfs als 

er zelfs maar twee mensen op een groep van 

twintig iets aan mijn uitweiding hebben. Mijn 

uitweidingen mogen dan misschien een beetje 

gek zijn, maar ik zet gewoon de traditie verder. 

Mijn voorganger, Werner Stuyven, deed vroeger 

nog veel gekkere dingen. Hij veranderde ge-

woon teksten op overhoringen en examens. Ik 

keek wel op naar hem. Niet alleen omdat hij zijn 

vak enorm goed kende, maar ook omdat hij een 

heel goed gevoel voor humor had. Hij kon ook 

alles relativeren.

U staat ook bekend als de leerkracht van 

de moonwalk?

(lacht) In het begin van het schooljaar houden 

leerlingen zich stil, en dan na twee weken is er 

iemand die zijn hand omhoog steekt en vraagt: 

“Meneer is het waar dat u de moonwalk kunt?” 

Ik zeg: “Allez kom, waar haalde da nu uit? Ge 

moet nooit iets geloven wat over leraars ver-

teld wordt.” Maar dan steekt er enen zijn hand 

op en zegt: “Ja maar, mijnen nonkel die eeft da 

gezien!” 
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Het is eerder mijn eigen versie van de moonwalk. Naast gewoon theater 

heb ik ook bewegingstheater en mime gedaan, dus daar heb ik wel veel 

mimetechnieken geleerd. Ter plaatse stappen, zelfs ter plaatse fietsen, lich-

telijk belachelijk.

Dit vraagt veel technische beheersing, lichaamsperceptie en oefenen voor 

de spiegel. Ik heb dat dus wel eens gedaan. Heel lang geleden, op een 

sportdag geloof ik, en natuurlijk wordt dat doorverteld. Maar op de duur 

werd ik dat zo beu dat ik jarenlang heb proberen ontkennen dat ik dat kon 

en deed. Maar altijd was er wel iemand die zei “Maar mijn broer, maar mijn 

nonkel ...” Het is meestal wel grappig. Ik zie er misschien dikwijls serieus uit 

en dat maakt dat leerlingen het af en toe moeilijk hebben om te geloven 

dat ik me met zo’n onnozelheden bezig gehouden heb. Je hebt me ook 

bezig gezien bij het Schot van Sarajevo ...

Plant u ooit iets te schrijven? Een boek, een gedicht of een ander 

groot werk?

Neen, als ik iets schrijf voor de Ic Hou dan wil de redactie daar soms nog 

iets aan veranderen, daarom twijfel ik. Soms schrijf ik wel eens iets over de 

lokale geschiedenis (van Lokeren dan) of voor een tijdschrift van de heem-

kundige kring van Lokeren. Zelfs over onze school, zoiets over de commu-

niebanken hier op school.

Zou u een erfenis willen nalaten op deze school (materieel)?  

Iets dat ervoor zorgt dat mensen nog vaak aan u zullen denken? 

Er hangt al een schilderij van mij samen met meneer Faems in de lange 

gang (lacht). Ik sta er zelf op en niemand die het ziet. Bij de tentoonstelling 

van 2008 hebben we ook schilderijen in de lange gang gehangen. Des-

tijds hadden leerlingen die goed konden tekenen een karikatuur van mij 

gemaakt, en daar prijk ik dus nu nog steeds op. Ik ben daar de sirtaki aan 

het dansen met meneer Faems.

Als een goedlachs, 

geëngageerd en respectabel 

man zal de heer Bielen 

zijn laatste jaar op het 

kwalitatieve college in alle 

eer afsluiten, op de handen 

gedragen door ieder van 

ons: collega’s, leerlingen en 

elke andere vriend.
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Spelletjespagina
Ida Vanden Bulcke en Lara Van Schoote

Woordzoeker
J K J L O E M P I A

F T D A L P U T U I

R A T I J G S U P E

H C O L D Z A D E L

B H J U B I L O P A

A T W I T Q P G M O

N I J K R E X M A X

Y G F T S E R V U W

K A A S T E M L O L

B F Y J O T D X M R

Rebus

Enkele grappige zinnen
< School is net een oceaan, je verdwaalt er gemakkelijk en elk uur tref je 

een andere kwal aan.

< Leerkrachten zijn net baby’s, als ze geen aandacht krijgen, beginnen ze 

te schreeuwen.

< Leerkrachten noemen het ‘afkijken’, wij noemen het ‘teamwork’.

< Leerkrachten helpen je problemen oplossen die je zonder hen nooit 

had gehad.

< Zin om te leren? Ga even op bed liggen, het zal zo weer overgaan.

< Omdat niet alles met school te maken moet hebben ...

< Een loodgieter die de leiding heeft, is nooit grappig.

< Een groep voetbalsupporters in een trein ‘rijtuig’ noemen, is nooit grappig.

< Een wesp met bijverschijnselen, is nooit grappig.

< Met je baard tussen de spaken van je snorfiets blijven hangen, is nooit 

grappig.

< Een Bob zonder vrienden, is nooit grappig.

< Een stewardess die zwanger is van de automatische piloot, is nooit grappig.

< Een voetballer zonder doel in zijn leven, is nooit grappig.

< Door de mand vallen tijdens een ballonvaart, is nooit grappig.

< Een ouwe sok die aan een muts vraagt wie de broek draagt, is vrij grappig.

Laatste opsporingsbericht: 
“Ik ben wanhopig!”
Vorig jaar, ergens in april of mei, verdween meneer Ic Hou-man-

netje. Het was een tragische gebeurtenis die plaatsvond bin-

nen onze schoolmuren. Na een uitvoerig onderzoek waarin 

verschillende verdachte leerkrachten zijn ondervraagd, heb-

ben de medewerkers van de ‘Ic Hou politie’ nog altijd geen 

bewijs van een misdrijf gevonden. Nu, enkele maanden la-

ter, staat de zaak op het punt geseponeerd te worden. Hier-

op heeft mevrouw Ic Hou-mannetje, die in verwachting is 

van haar eerste kind, een laatste oproep gedaan: ‘Ik weet 

dat de meesten alle hoop al hebben laten varen, maar 

ik blijf dromen van de dag waarop mijn man zal terug-

keren. Niet alleen voor mezelf, maar vooral omdat mijn 

kleine Harald een vader nodig heeft.’

We hopen dat deze laatste noodkreet zijn doel zal bereiken 

en dat het Ic Hou-mannetje veilig terug naar huis zal keren. 

Nutteloze feitjes 
1 Saoedi-Arabië importeert zand.

2 In 1913 woonden Hitler, Stalin, Trotsky, Tito, Freud, Jung en Wittgenstein  

allemaal in Wenen.

3 In Thailand mag je het huis niet verlaten zonder ondergoed.

4 In Israël kan je vervolgd worden als je op zondag in je neus peutert.

5 In Frankrijk is het illegaal om een varken Napoleon te noemen.

6 In Singapore is kauwgom verboden.

7 In Engeland is het verboden voor een vrouw om chocolade te eten op 

het openbaar vervoer.

8 In Australië is het illegaal om een dier dat je gaat opeten een naam te geven.

9 En ten slotte is het in België legaal om spruitjes te gooien naar toeristen.

< Nieuwe invulling in de eerste graad

< Het knapenkoor uit Sint-Niklaas heette ‘in dulci  ’

< Een onbelegd broodje kost op school   cent

< De leerlingen die op eindreis naar Spanje gingen, moesten het vliegtuig 

in   nemen

< Het boekje dat je verplicht moet lezen voor Engels in het vierde heet  

‘The Curious Incident of the   in the Nighttime’

< Bijnaam voor de ondergrondse ‘lockerhal’: grot, kelder of  

¢
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Kleur mij in!

“Mooie schoenen. Muilen?”

Do
< Let op je uiterlijk, kom na een dagje tv kijken zeker niet in jogging naar 

buiten. Verzorg je goed en draag felle kleuren, zo val je direct op.

< Hang rond bij plaatsen die met je interesses te maken hebben 

(comicbookstore, concerten, feestjes, museums, kerkhoven, festivals ...), 

als je daar iemand tegenkomt heb je al direct gespreksstof.

< Probeer eens iets nieuws, verleg je grenzen! Ga naar een festival of ga 

op kamp. Zo leer je nieuwe dingen en vooral een nieuw soort mensen 

kennen.

Don’t
< Blijf zeker niet gewoon binnen zitten. Ga uit, doe dingen met je 

vrienden! Wees sociaal!

< Praat niet te veel over jezelf, hou het licht en luchtig. Het is tenslotte 

vakantie.

< En denk eraan: over kinderen beginnen op een eerste date met een 

zomerlief is geen goed idee!

Moordzaak
Een leerling is dood gevonden op een vrijdagmiddag na de bijles. Zijn 

klassenlerares, mevrouw Hennebel, belt onmiddellijk de politie. Detective 

Baart ondervraagt mevrouw Hennebel en een paar andere leerkrachten, 

die de volgende alibi’s geven.

Meneer Van Royen deed push ups.

Mevrouw Moorthamer was bijles aan het geven.

Meneer De Schutter keek naar Alex Agnew terwijl hij toetsen verbeterde.

Meneer Braem, onze levensgenieter, was aan het aanschuiven voor 

frietjes in de Calfac.

Mevrouw Hennebel was gefascineerd door een documentaire over 

Hannibal aan het scherm gekluisterd.

Meneer Fels zocht België op de kaart, want ons landje is toch zo klein.

Meneer Soetens deed een poging om de piano in lokaal B41 te stemmen.

Mevrouw Grolus plakte stickers op verbeterde toetsen.

Meneer Verhaeghe was alle computers aan het uitproberen om 

de goedkoopste tickets naar Duitsland te vinden.

Mevrouw Verniers (aardrijkskunde) stuurde berichtjes in 

de leerkrachtengroep op whatsapp.

Wiens alibi klopt niet en wie heeft dus waarschijnlijk de moord gepleegd 

(of een ander geheim te verbergen)?

Sportcollage 
Weet jij alles over de landen van 

Europa? Kijk snel in onze sport-

katern en probeer de EK voetbal-

shirts die onze bijna professionele 

modellen showen te koppelen aan 

het juiste land, staatshoofd en aan-

tal inwoners. We geven telkens ook 

een opmerkelijke bezienswaardig-

heid en/of een munt uit het land 

om op de juiste plaats te zetten.

< pagina 87

Jammer genoeg werkt deze openingszin niet altijd. 
Daarom hebben we voor jou een paar do’s en don’ts 
om het perfecte zomerlief te vinden.

Ï

®
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Van wie zijn deze quotes?

1
Thuis wenen, hier gevangenis. 

De meest creatieve zielen zijn gevormd in de meest saaie omgevingen. 

Punten zijn maar richtlijnen. 

2
Ga maar zitten. 

3
IK als echte wetenschapper ... 

4
Infinity staat voor mijn liefde voor jullie allemaal.

5
Jan eet een peer ... 

Neem een A5’je. 

6
Dit is een formule die je maar best je hele wiskundige carrière kan onthou-

den. En moge deze lang en vruchtbaar zijn. 

Blad, vak, klas, datum, nummer. 

De examens waren goed, de antwoorden wat minder. 

7
Een verloren veldslag is geen verloren oorlog. 

 

8
Het is kwaliteit voor de toekomst, niet hilariteit voor de toekomst.

En wat gaan we de volgende les doen? Inderdaad, afzien.

Geef die jongen naast jou een schouderklopje.

9
Humor is de olie van het leven. 

Schudden voor gebruik, maar spuiten doe je buiten. 

 

10
Welkom in de tweede graad.

11
On se tait. 

Wat hebben we dit jaar geleerd?
Ida Vanden Bulcke en Lisa Geleyn

Elk jaar zijn er wel uitspraken van leerkrachten die eruitspringen, soms omdat ze gewoon zodanig veel gezegd of 
herhaald worden, soms omdat ze speciaal klinken, vaak ook bezitten ze beide kenmerken. 

12
Als ge nu een warm gevoel krijgt vanbinnen, moet ge acht uur wiskunde 

gaan doen. 

Edde een probleem, want anders moete et zegge eh?

13
We are going to do it right away. 

14
Voor niets gaat de zon op.

Ik ben een veel te goed mens.

Met een zeven, kan ik leven. 

 

15
Allee Bollekes, pennen neer. 

16
‘t College is een van de beste scholen van Eurazië en omstreken. 

Wie naar tante Sabine en nonkel Frank heeft gekeken, die weet perfect 

hoe het weer er uit gaat zien vandaag, maar een fervente VTM-kijker, die 

zal het helaas niet weten. 

Moeilijk? Ni moeilijk. 

 

17
Veel suczeven! 

18
Niemand gelooft mij ooit als ik dit vertel, maar ooit heb ik een wiskunde-

boek helemaal in twee gescheurd.

Zoals je ziet, hebben we dit schooljaar heel wat bijgeleerd. Alles in de juis-

te context en met de juiste interpretatie, dan blijft het leuk. 

De Oplossingen 

1) S. Van Peteghem

2) H. Bas

3) G. Verwilligen

4) M. Maes

5) M. Van Goethem 

6) H. Stuer

7) S. Suij

8) L. Pierssens

9) S. Van Royen

10) A. Verbeke

11) C. Madeira

12) P. Schepens

13) J. Ongena

14) I. Snoeck

15) B. De Schutter

16) K. Van Hove

17) J. Beyaert

18) E. Bielen
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HET DUEL
Sofie Hennebel vs. Matthias Verougstraete
tekst: Flore Vavourakis | foto’s: Phaedra Demeyer | tekening: Luna Vavourakis

‘Het Duel’ is de nieuwste rubriek van Ic Hou Jongeren. Twee leerkrachten voeren een op voorhand onbekende 
doe-opdracht uit. Zoals de titel verraadt, in wedstrijdformule. De eerste dapperen die bereid waren de degens te 
kruisen, waren mevrouw Hennebel (Engels, Frans en geschiedenis in het tweede jaar) en meneer Verougstraete 
(esthetica en Latijn in het 4de, 5de en 6de jaar). 

“Aan welke WC spreken we af?” Toen we dit 

luidop overlegden, had meneer Verougstraete 

zichtbaar spijt dat hij had ingestemd om deel te 

nemen aan een geheime wedstrijd. Terugkrab-

belen staat echter niet in zijn woordenboek. 

Bovendien blijft het vrij flatterend om als eerste 

leerkracht gevraagd te worden. Vandaar dat op 

de laatste donderdag voor de paasvakantie bei-

de leerkrachten voor de meisjestoiletten op de 

grote speelplaats (K-blok) stonden, klaar voor de 

strijd. Nieuwsgierigheid en permanent enthou-

siasme wonnen het van bange voorgevoelens. 

De grote vraag ‘Wat houdt dat geheime duel 

in?’ werd eindelijk beantwoord door de klanken 

van het alom bekende kinderliedje ‘Alle eendjes 

zwemmen in het water’. Toen het melodietje 

uit onze gsm weerklonk, waren beiden dolen-

thousiast. Mevrouw Hennebel dacht zelfs dat 

ze eendjes mocht vissen uit de WC’s. Omdat het 

de eerste editie van ‘Het Duel’ was, hadden we 

ons echter voorgenomen om het iets braver te 

houden – kwestie van de komende kandidaten 

onder de leerkrachten niet af te schrikken. Dus 

hielden we het bij eendjes vissen uit de lavabo. 

Bwa, braver? Als je iets doet, moet je het wel 

goed doen. Bij zo’n uitdaging horen natuurlijk 

bepaalde attributen. Uitgedost met duikbrillen, 

snorkel, zwemvliezen en een zwembandje kan 

zo’n duel vrij grappig foto’s opleveren. 

Bij de voorbereiding van ons duel kwamen we 

tot de constatatie dat eendjes met een haakje 

en een bijhorende hengel, zeer moeilijk te vin-

den zijn, zelfs met de hulp van meneer De Bock. 

Voor diegenen die hem niet kennen: meneer 

De Bock is de vriendelijke man op wiens bu-

reau je kijkt wanneer je het secretariaat binnen 

gaat. Ondanks zijn zoektocht doorheen heel het 

College, bleek het onmogelijk om zo’n eendjes 

te bemachtigen. Als zelfs de eendjesklas op de 

Klaar voor de strijd!

<<<
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kleuterschool er niet over beschikt, weet je dat het hopeloos is. Dus moes-

ten we een alternatief voorzien. Uiteindelijk konden mevrouw Hennebel 

en meneer Verougstraete niet alleen eendjes, maar ook kikkertjes, een 

reuze ei met Donald Duck in, Ariël De kleine Zeemeermin, een bootje en 

zelfs een (letterlijk) zwemmende smurf opscheppen. Hiervoor konden ze 

gebruik maken van een klein schepnetje om een aquarium proper te hou-

den en een iets groter netje van een gezelschapsspel waarbij je papieren 

vlinders moet vangen die door Dumbo’s slurf omhoog worden geblazen. 

Nogmaals een grote dankjewel aan alle medeleerlingen die ons, na een 

vreemde oproep op facebook, uit de nood hielpen!

Nu was het natuurlijk de vraag wie dat grootste netje mocht gebruiken tij-

dens het duel. Meneer Verougstraete won met blad-steen-schaar van me-

vrouw Hennebel en kreeg zo het privilege. Aanvankelijk was hij daar zeer 

gelukkig mee, tot tijdens het duel bleek dat het grotere netje het gewicht 

van het Donald Duck-ei niet kon dragen. 

Om de beurt kregen mevrouw Hennebel en meneer Verougstraete ander-

halve minuut de tijd om –uiteraard geblinddoekt! zoveel mogelijk wezens 

op te scheppen en in een schoenendoos te deponeren. De grootste ob-

jecten leverden het meeste punten op. Mevrouw Hennebel kwam als win-

naar uit de bus, maar belangrijker was dat ze zich allebei kostelijk geamu-

seerd hebben. De prijs, een kikkertje dat een straaltje water kan spuiten, 

was voor mevrouw Hennebel, die het onmiddellijk aan haar dochtertje gaf, 

hoewel we allemaal weten dat zelfs serieuze leerkrachten van badspeel-

tjes houden. Nog een foto van de winnares en dan kon ze haar valies gaan 

pakken om de volgende dag op eindreis te vertrekken. 

De leerkrachten hadden zich duidelijk uitgeleefd. Al dat gespetter had zijn 

sporen nagelaten. Uit respect voor het poetsteam hebben we dat toch 

even opgeruimd. Kwam er ineens een meisje uit de WC naar buiten ge-

hold. Had die daar heel de tijd zitten wachten tot wij ophielden met onze 

onnozelheden? Een einde? Dit was nog maar de primeur! Benieuwd naar 

het volgende duel? Lees dan ook volgend jaar Ic Hou Jongeren. Tot slot 

een boodschap aan de leerkrachten: ‘Who’s next?’.
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De wedstijd werd tijdens het schooljaar 2014-2015 georganiseerd door de 

Stad Sint-Niklaas. Het gemeentebestuur wou er voor zorgen dat haar scho-

len groener en ecologischer zouden worden. Elke deelnemende school 

mocht een plan voorstellen op het stadhuis. De school met het beste plan 

won en kreeg het meeste geld om haar groene droom te realiseren. Zoals 

in de inleiding vermeld, won onze school jammer genoeg niet de hoofd-

prijs, maar we kregen nog steeds een mooie som van € 5000.

Samen met de leerlingenraad werd er veel vergaderd over wat we het 

beste zouden kunnen doen met dit geld. Heel veel plannen werden ech-

ter niet goedgekeurd. Ze konden niet uitgevoerd worden, omdat er plan-

nen zijn om de school uit te breiden. Daarom zou het volgens de direc-

tie verspilling zijn om nu geld uit te geven aan een stukje groen dat over 

een paar jaar verwijderd moet worden om plaats te maken voor nieuwe 

gebouwen. Ook de vraag wie de planten zou verzorgen, zorgde voor uit-

stel. Als er plantenbakken zouden komen, wie zou die bloemen dan water 

geven? Zouden de planten het niet te zwaar te verduren krijgen door leer-

lingen die ze vertrappelen, die voet- en basketballen ... Bij ieder voorstel 

kwamen problemen kijken. Het groenproject geraakte in de vergetelheid.

Maar mensen met een hart voor de natuur laten zich niet zo snel afwim-

pelen! Meneer De Meyer en de kerngroep van de leerlingenraad beten 

zich opnieuw vast in het project. Meneer De Meyer slaagde erin drie opties 

toch door de directie te laten goedkeuren. Daarvan mocht de leerlingen-

raad er één uitkiezen. Hij kwam ze daarom persoonlijk voorstellen op een 

bijzondere vergadering.

Al snel ging het tussen de volgende twee plannen: de vijver en het omrin-

gende tuintje opknappen óf een pergola aan de oude sporthal bouwen. 

Een pergola met inheemse planten zou daar een gezellig plaatsje creë-

ren voor de leerlingen. Na lang en hard nadenken, een peiling, een stem-

ming en veel praten, koos de leerlingenraad ervoor om de vijver te laten 

opknappen met inheemse planten, insecten en andere diertjes (vissen, 

vogels, kikkers ...), zodat hij ecologischer zal worden. De vijver zal ook zicht-

baarder gemaakt worden en zo een frisse hoek aan de fietsenstalling en 

het grasveld worden. Het terreintje zal wel ontoegankelijk blijven – behal-

ve voor de lessen natuurwetenschappen – zodat de planten niet onmid-

dellijk geruïneerd worden. 

Groenproject
Silke Van Beem

Misschien heb je er al over gehoord, maar als je niet in de derde graad zit, is de kans toch eerder klein. Vorig jaar 
heeft onze school € 5000 gewonnen om de speelplaats of schoolomgeving te vergroenen. Tot voor kort was er 
nog niet veel gebeurd met dit geld, in tegenstelling tot op andere prijswinnende scholen. Het Koninklijk 
Atheneum en Freinetschool Villa Da Vinci sleepten de hoofdprijs in de wacht (€ 20 000) en legden daarmee een 
heus schoolbos aan. Op Berkenboom werd een ‘buitenlokaal’ gecreëerd, maar op het College was er nog geen 
actie ondernomen. Daar wou meneer De Meyer verandering in zien, dus schoot hij samen met de leerlingenraad 
van de derde graad in gang. De realisatie van hun plan zal pas volgend schooljaar zichtbaar worden, maar we 
willen jullie er nu graag al wat meer over willen vertellen. Zo kunnen jullie de komende jaren ook meewerken aan 
dit project en raakt ecologie niet in de vergetelheid op onze school.

Wij zullen er de komende jaren niet zijn om ervoor te 

zorgen dat het plan wel degelijk uitgevoerd wordt, maar 

hopelijk zetten jullie ons werk verder. Enkele leerkrachten 

engageerden zich alvast om jullie hierbij te steunen. 

Meneer De Meyer zal jullie maar al te graag met raad en 

daad bijstaan. Bovendien houdt niets jullie tegen om 

andere ecologische projecten op touw te zetten. Op kleine 

schaal kan je als leerling veel betekenen voor de natuur.  

Ga ervoor! Geniet van de propere lucht en het mooie 

uitzicht van de nieuwe vijver!
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Aangezien een column wel eens gaat over men-

sen of dingen die niet bruisen van daadkracht, is 

het wellicht geen slechte zaak om het summum 

van passiviteit te kiezen als voorwerp waarover 

deze tekst handelt. Over het passieve werk-

woord bestond tot nu toe nog niet veel reuring, 

noch ophef, zelfs geen consternatie. Daar zal 

vanaf nu verandering in komen, want ik ben van 

plan grondig een lans te breken, nee, te verbrij-

zelen, voor dit zwaar onderschatte taalmecha-

nisme.

Ik zou in mijn pleidooi kunnen pogen om de 

universele inzetbaarheid van het passieve werk-

woord aan te tonen, door het excessief te gebruiken. Maar we weten alle-

maal dat dat een averechts effect zou hebben. Overbodig gebruik van het 

passieve werkwoord is namelijk onuitstaanbaar.

Ik ben wel eens passief genoemd, al was dat mogelijk een eufemisme 

voor lui. Ik vind mezelf ook verre van actief, en het grootste deel van mijn 

tijd heb ik daar geen problemen mee. En toch, áls ik een werkwoord zou 

zijn, zou ik absoluut geen passief werkwoord willen zijn. Want passief is dit 

werkwoord allerminst. Integendeel, het gaat zijn originele takenpakket ver 

te buiten. Het passieve werkwoord wordt te pas en te onpas gebruikt, of 

de gebruiker nu zelf verantwoordelijkheid wil ontlopen, te weinig informa-

tie heeft om een actieve zin te vormen, of gewoon geen zin heeft om ook 

maar de geringste moeite in grammaticale stijl te steken.*

En klaagt ons werkwoord hier ooit over? Nee! Want wij hebben te maken 

met een stille held, een verschijnsel dat zich onbaatzuchtig, zonder enige 

vorm van verzet, laat gebruiken en misbruiken door nietsontziende taal-

verkrachters, maar ook door hen voor wie taal een prachtig communicatie-

middel of zelfs het hoogste goed is.

En natuurlijk is het passieve werkwoord niet in staat even vlot of cool over 

te komen als zijn actieve tegenhanger. Maar heeft het zoiets in eigen han-

den? Neen! 

Hoewel ik nog zoveel woorden kan gebruiken om u van de onschuld en 

bewonderingswaardigheid van het passieve werkwoord te overtuigen, 

kan ik met één woord zoveel meer uitdrukken. Eén woord, gericht aan een 

tot nu toe ongeadresseerde, niet geprezen, onvolprezen held. Eén woord 

aan het passieve werkwoord: Bedankt.

* Een uitstekend voorbeeld van de ondankbare positie van het passieve werkwoord, is ook dit 

stukje tekst. Het ontbrak de schrijfster duidelijk aan inspiratie, en het passieve werkwoord als 

onderwerp gebruiken was de eerste de beste, maar verre van de elegantste oplossing.

COLUMN 
Het passieve werkwoord

Luna De Souter RECENSIE BOEK

Niets te verliezen – 
Sarah Dessen
Lotte Geleyn

“Ik tilde de aluminiumfolie op van de 

schaal die Anne me net had gegeven 

en ik rook aarzelend aan de brownies. 

‘Kunnen brownies echt gemaakt 

worden zonder suiker, noten en gluten, 

en toch lekker zijn?’ ‘Zullen we het 

proberen?’ zei hij, en hij haalde de folie er helemaal af. Hij 

pakte er een en stak hem in één keer in zijn mond om te proeven. 

Nadat hij, naar het scheen, een eeuwigheid had gekauwd en de 

hap door had geslikt zei hij: ‘Nee.’ Dat dacht ik al.”

Inhoud

Sarah Dessen schrijft over een meisje, Mclean, met een vrij ongewoon 

leven. Nadat haar moeder er met de trainer van haar vaders favoriete 

basketbalploeg vandoor is gegaan, heeft Mclean een zeer slechte band 

met haar moeder. Daarom is na veel rechtszaken besloten dat ze bij 

haar vader gaat wonen. Haar vader is echter restaurantadviseur en daar-

door moeten ze na ongeveer een half jaar telkens weer verhuizen. Op 

elke plek noemt ze zichzelf anders, en daar hoort een andere persoon-

lijkheid bij. Zo trok ze eens op met de toneelmeisjes en op een andere 

plaats was ze weer de secretaris van de leerlingenraad en gaf ze bijles. 

Maar als ze in Lakeview terechtkomt, ziet ze voor het eerst in lange tijd 

weer een glimp van zichzelf. En al snel is het te laat om nog een ande-

re persoonlijkheid aan te nemen. Zo zoekt ze deze keer niet zelf haar 

vrienden uit, zij kiezen haar uit. Maar is het dan nog wel zo makkelijk om 

weer weg te gaan? 

Schrijfstijl en creativiteit

Sarah Dessen haar schrijfstijl laat de personages tot leven komen en 

daardoor word je direct meegesleept in het verhaal. Doordat de per-

sonages zo goed worden beschreven, maakte het voor mij niet zoveel 

uit dat het boek wat langzaam op gang kwam. Dankzij de sympathie-

ke karakters blijft het verhaal je boeien. Van haar schrijfstijl moet je wel 

houden, want in het verhaal zelf zit er weinig spanning, Sarah Dessen 

focust vooral op de groei die Mclean als personage doormaakt. Zo ko-

men er grappige, romantische en leuke gesprekken in het boek voor. 

Het enige minpuntje vind ik de tijdsprongen in het verleden. Die zijn 

soms wel verwarrend. Ondanks de flashbacks en de af en toe magere 

verhaallijn vind ik het boek toch een aanrader! 

Beoordeling
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RECENSIE FILM

Howl’s moving castle
Ida Vanden Bulcke

Er zijn heel veel mooie films gemaakt in de 

geschiedenis, maar recensenten concentreren 

zich bij ons misschien iets te vaak alleen op  

het nieuwere werk. Als je soms een beetje teruggaat 

in de tijd of eens onderzoekt wat minder voor de hand 

liggende genres te bieden hebben, kan je de meest 

verbazingwekkende en schitterende films tegenkomen. 

‘Howl’s moving castle’ is een film die niet iedereen kent, 

maar het is zeker één van mijn lievelingsfilms.

Achtergrondinformatie

‘Howl’s moving castle’ is een Japanse animatiefilm uit 2004, geregis-

seerd door Hayao Miyazaki, gebaseerd op het gelijknamige boek 

van de Britse schrijfster Dianna Wynne Jones. Miyazaki was al eerder 

bekend door de film ‘Spirited Away’. Het verhaal speelt zich af in een 

fictieve tijd in een fictief land op het moment dat er oorlog heerst. 

De film zelf

De film begint in een hoedenwinkel, waar de achttienjarige Sofie 

zich te pletter werkt. Sofie leidt een saai leven, maar alles veran-

dert wanneer ze Howl voor het eerst ontmoet. Howl is een tove-

naar die overal wordt gevreesd, omdat hij ervan verdacht wordt 

de harten van mooie meisjes op te eten. Na hun eerste ontmoe-

ting verdwijnt Howl snel, dus gaat Sofie terug naar de hoeden-

winkel om haar saaie leven weer op te pikken. Die nacht krijgt ze 

echter bezoek van ‘de Heks van de verspilling’ die haar omwille 

van haar opstandigheid verandert in een oude vrouw. Bang voor 

wat de anderen zouden denken, vlucht ze weg. Ze trekt richting 

de bergen en komt het ‘wandelende kasteel’ van Howl tegen. 

Omdat Sofie niet bang is van hem (ze vindt zichzelf te lelijk voor 

Howl om haar hart op te eten), besluit ze om huishoudster te wor-

den in het kasteel. Daar ontmoet ze Calcifer, een vuurdemon, en 

Markl die bij Howl inwoont. In het kasteel sluit ze een deal: als zij 

het geheim van Calcifer en Howl ontrafelt, zal Calcifer haar helpen 

om haar vloek te verbreken. 

Mijn mening

Howl’s moving castle is een opmerkelijke film. De verhaallijn is 

prachtig en hoe verder je mee in het verhaal wordt gezogen, hoe 

meer details je opvallen. Alle personages hebben hun eigen ei-

genzinnige karakter en je ziet vooral hoe Sofie en Howl veranderen 

doorheen het verhaal. De beelden van de film zijn ook echt schit-

terend, van drukke steden tot betoverende landschappen, alles is 

levendig getekend. Het is misschien een animatiefilm, het is zeker 

niet zomaar een kinderfilm. Het is een film voor alle leeftijden.

Beoordeling

RECENSIE SERIE

The devil of Hell’s  
kitchen is back
Lara Van Schoote

Daredevil heeft ons zeker niet in de steek 

gelaten. Hij is terug met een heroïsch 

tweede seizoen vol met nieuwe, geweldige personages, 

complotten en vechtskills. Deze serie van Marvel handelt over de 

advocaat Matt Murdock. Samen met zijn beste vriend Foggy en 

secretaresse Karen heeft hij een advocatenbureau. Hij is in zijn jeugd 

blind geworden door een ongeluk en heeft daardoor zeer sterke 

zintuigen ontwikkeld. Om zijn stad te redden van criminaliteit, vecht hij 

‘s nachts in het ‘pak’ van Daredevil.

Nieuwe elementen in seizoen 2

In het tweede seizoen verschijnen er nieuwe personages: Elektra, een huur-

moordenares, en The Punisher, een man die uit is op wraak op de moorde-

naar van zijn familie. Deze twee zorgen voor verschillende, dooreenlopende 

verhaallijnen en veel actie. Het pittig verleden van Daredevil en Elektra toen 

ze nog samen studeerden, veroorzaakt na enkele jaren een hartelijk weerzien. 

Hier en daar wordt een romantisch kantje van Matt vermengd met wat drama. 

Toch blijft Matt een man die in zijn eigen waarden gelooft en mensen niet ver-

moordt, maar het recht laat spreken. In deze serie zit dus zowel drama, actie 

als een beetje romantiek. De reeks bulkt vooral van dilemma’s, zowel voor de 

protagonist als de antagonist. Ikzelf leef me volledig in het verhaal in en vraag 

me af wat ik zou doen in zulke situaties.

Dezelfde oude, goede kwaliteiten

Net als in het eerste seizoen blijven de vechtscènes heel sterk. Niet alleen die van 

Daredevil, maar ook die van de andere personages zoals Wilson Fisk (antagonist 

in het eerste seizoen) en Elektra, maar vooral die van the Punisher zijn grandioos.

Acteurs en sfeer

Charlie Cox is absoluut geweldig in zijn rol als Daredevil. Persoonlijk vind ik ook 

Elektra zeer goed vertolkt door Elodie Yung. De donkere sfeer met vooral zwarte, 

groene en rode kleuren is totaal iets anders dan bij de meeste andere films en se-

ries van Marvel. Toch is hij niet overweldigend en past hij perfect bij het verhaal.

Waarom toch geen 5/5?

Zoals in de inleiding is vermeld, is Matt Murdock een advocaat. Ik vind het jam-

mer dat dit niet wat meer in de serie voorkomt. We zien vooral Foggy en Karen 

verwikkeld in rechtszaken, maar Matt? Nu ja, die heeft het te druk met zijn per-

soonlijk leven. En ook ‘The Hand’, antagonist in dit tweede seizoen, mocht net 

iets meer uitgediept worden. Besluit: Heb je het eerste seizoen al gezien, maar 

het tweede nog niet of had je nog nooit van deze serie gehoord? Dan wil ik 

dat je nu deze Ic Hou neerlegt en gaat kijken. Dit is een serie die je direct moet 

bingewatchen.

Beoordeling
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Vakantiebestemming: 
Denemarken
Sophie D’haese

Denemarken beschrijven op één pagina is 

een ware uitdaging. Er zijn zoveel prachtige 

zaken ... Kopenhagen met zijn rijke geschiede-

nis, zijn design, de magie van Tivoli, de charme 

van Nyhavn. De kastelen en parken, de kleine 

zeemeermin, geïnspireerd op het sprookje van 

Hans Chrisian Andersen, Christianshavn of toch 

eerder een duik in het verleden van de Vikings. 
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 ‘Socrates’ is de eerste voorstelling in een reeks 

filosofenmonologen onder regie van filosoof 

en theaterman Stefaan Van Brabandt. Met dit 

project zet hij filosofie terug op de kaart. Bruno 

Vanden Broecke, die naast acteur ook klassiek 

filoloog is, heeft de juiste fysionomie voor de 

eerste rol. Socrates was met zijn mopsneus, ge-

drongen gestalte en kalende hoofd namelijk 

ook niet echt een adonis. Het zou echter een 

onderwaardering zijn om de geloofwaardig-

heid van de voorstelling louter aan hun uiterlijke 

gelijkenissen te wijten. Een tikje verlegen, met 

lichte aarzeling en twinkelende ogen zet Van-

den Broecke een intelligente monoloog neer 

alsof het improvisatie is. Zachtmoedig trekt hij 

alle bestaande kennis in twijfel om zo samen 

met het publiek tot een wereldberoemde con-

clusie te komen: “Het enige wat ik weet, is dat ik 

niets weet”. 

Filosoferen doet Socrates samen met zijn pu-

bliek. De interacties zijn zeer aangenaam en 

laten het publiek actief de gedachtekronkels 

aftasten. Socrates was dan ook de wandelende 

filosoof die met tijdgenoten dialogen voerde 

over wat ‘de waarheid’ en wat ‘het goede’ is. 

Hij vraagt daarbij net zo lang en indringend 

door tot u werkelijk aan alles twijfelt. Socrates’ 

voetstappen worden in het zand zichtbaar. De 

strakke lijnen van het vierkant vervagen met 

iedere stap. Dit is exact wat Socrates, vragen 

stellend, met het wereld- en levensbeeld van 

zijn toehoorders doet. Hij wil hen doen twijfelen 

en nadenken. Een brug wordt over de eeuwen 

heen gelegd: Socrates’ ideeëngoed blijft spring-

levend.

Aan den lijve ondervindt de toehoorder hoe het 

er in het Athene van de 5de eeuw voor Christus 

aan toe ging. De betrokkenheid van het publiek, 

de eenvoud van het concept en de verstaanba-

re tekst maakt de filosofie toegankelijk. Socrates 

drong zijn medemensen geen filosofische waar-

heid op. Als een vroedvrouw hielp hij echter de 

mensen om de pure kennis uit hun ziel te bevrij-

den. Socrates’ dialogen hadden enkel het doel 

zijn gesprekspartners te wijzen op het feit dat 

hun vermeende kennis vertroebeld was door 

vooroordelen, hartstochten, bijgeloof ... Van-

den Broecke laat het publiek zelf tot dit inzicht 

komen door hen met veel humor en taalvirtuo-

siteit aan het denken te zetten. Om anderen te 

duiden op inconsequenties in hun redenering 

volstaan intelligentie, ironie en taal. Bombasti-

sche muziek, kleurrijke kostuums, speciale licht-

effecten en wonderlijke decorelementen zijn 

dan ook terecht afwezig.

Socrates’ levensverhaal wordt feilloos vervloch-

ten met de filosofische denkpatronen. Dit zorgt 

ervoor dat de voorstelling luchtig blijft. Een be-

wonderingswaardige prestatie, want een voor-

stelling over fundamentele vragen dreigt snel te 

zwaar te worden. 

Van Brabandt fungeert als geest in de lamp: Hij 

laat de wens om met een historische persoon 

een gesprek te voeren in vervulling gaan. Socra-

tes is als filosoof van de dialoogvorm misschien 

de meest uitgelezen keuze om deze wens mee 

in te vullen. Vanden Broecke vertolkt de rol op 

een zeer uitgebalanceerde wijze. Achter de felle 

woorden, intelligente gedachten en spitsvondige 

raadsels, blijf je steeds de ietwat verlegen per-

soon zien met een passie voor het filosoferen. 

Het wordt reikhalzend uitkijken naar de ko-

mende monologen in de reeks. Dit schitterende 

resultaat evenaren, wordt een uitdaging. Het 

niveau ligt hoog, maar de drempel laag. Bruno 

Vanden Broecke bewijst dat ook een monoloog 

met nauwelijks decorelementen en zonder noe-

menswaardige nieuwigheden goed theater kan 

inhouden. Met taalgetover en kritische humor 

laat ‘Socrates’ de eenvoud zegevieren. 

Socrates was slechts de eerste voorstelling in 

een reeks van filosofen-monologen. Elke mono-

loog wordt opgevat alsof de filosoof zelf aan het 

woord is en wordt geschreven in een toon en 

stijl die aansluit bij het denkbeeld en het tempe-

rament van de filosoof in kwestie. Hierna kruipt 

Robby Cleiren in de huid van Søren Kierkegaard. 

Damiaan De Schrijver speelt Arthur Schopen-

hauer, Peter van den Eede wordt Michel Fou-

cault en cabaretier Wim Helsen verandert in 

Friedrich Nietzsche.

Beoordeling

RECENSIE TONEEL

SOCRATES – Een feniks van een monoloog
Flore Vavourakis

“Ten eerste: ik ben blij dat je er bent ondanks mijn reputatie en ten tweede: ik ga dood op 

het einde, maar we gaan daar geen drama van maken.” Voor hij heengaat, zet Socrates zijn 

belangrijkste inzichten nog even op een rij. Helder en geduldig. Bruno Vanden Broecke (41) 

brengt met zijn naturelle spel ‘de vader der filosofie’ tot leven. Veel heeft hij daar niet voor nodig. 

De scène is zo goed als leeg, op twee flessen en een vierkant hoopje zand na. Theatermakers 

proberen geregeld met piepende gsm’s, flitsende discolichten, groteske projecties, bombastische 

muziek of horden dansers zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. In dat verlangen om anders 

te zijn, vergeten ze vaak dat eenvoud siert. Regisseur en schrijver Stefaan Van Brabandt (36) 

vernieuwde daarentegen door zijn back-to-basics-aanpak. Het vergt lef om dergelijke eenvoud 

ten tonele te voeren. 
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Verbeke Foundation
Aidan Van Himste 

Verbeke Foundation is een galerij voor beelden-

de kunst die gelegen is in Kemzeke naast de E34 

en men zou het domein op het eerste gezicht 

kunnen verwarren met een verlaten bouwter-

rein. De foundation ziet er van buitenuit niet 

echt aantrekkelijk uit met haar roestige trein-

stellen, verlaten graafmachines en bergen puin, 

jammer genoeg worden vele potentiële bezoe-

kers hierdoor afgestoten. Zo draagt de slordige 

buitenkant bij aan de onterechte onbekendheid 

van Verbeke Foundation.

Binnenin kunnen bezoekers talrijke kunstwerken 

en constructies bewonderen van bekende en 

ook minder bekende hedendaagse kunstenaars. 

Het is wel belangrijk om een open geest te be-

houden, vele kunstwerken zien er bizar uit en 

de toeschouwer heeft soms geen idee wat ze 

zouden moeten voorstellen. Er wordt bewezen 

dat kunst niet per se mooi moet zijn om een po-

sitieve indruk te maken op de toeschouwer. Spij-

tig genoeg zijn niet alle kunstwerken voorzien 

van uitleg en hierdoor kunnen we soms enkel 

speculeren over wat de kunstenaar probeerde 

bereiken. Dit kan soms storend zijn, maar het 

geeft de toeschouwer tegelijkertijd de vrijheid 

om alles te interpreteren op zijn of haar eigen 

manier.

Op het natuurgebied achter het hoofdgebouw 

staan er vele constructies die te groot waren 

om binnen te huizen of die gewoonweg be-

doeld zijn om buiten ten toon te stellen, omdat 

ze bijvoorbeeld gebruik maken van windener-

gie. Bovendien staan er bepaalde kunstwerken 

waarin je kan logeren. Het terrein kan er wel 

zeer drassig bij liggen als het geregend heeft 

en persoonlijk heb ik evenveel tijd besteed aan 

het kijken waar ik mijn voeten zou zetten als aan 

de kunstwerken zelf. Net zoals bij de ingang zien 

het terrein en de werken er vaak verkommerd 

uit, waardoor er een verlaten sfeer heerst.

Over het algemeen was mijn ervaring in Ver-

beke Foundation positief, ik heb veel indruk-

wekkende en interessante kunstwerken gezien. 

Bovendien is het een zeer unieke plek die een 

blijvende indruk nalaat. Toegegeven, het onder-

houd zou beter kunnen, maar dit was voor mij 

maar een lichte irritatie, daarom zou ik iedereen 

die in moderne kunst geïnteresseerd is zeker 

aanraden om Verbeke Foundation te bezoeken.

Droom weg in de oudste plaats van Scandina-

vië, Ribe, met zijn mooie middeleeuwse kathe-

draal (Domkirche) en een 16de eeuwse school, 

een plaats waar je kan kuieren in een doolhof 

van straten met kasseien en scheefgezakte vak-

werkhuizen ...

Legoland in Billund 

Lego is één van de bekendste exportproducten 

uit Denemarken. Het bijbehorende pretpark laat 

je een reis maken langs verschillende gedetail-

leerde miniatuurversies van steden en beroem-

de bezienswaardigheden, helemaal gebouwd 

uit Legosteentjes. Verder vind je er natuurlijk 

ook de klassiekers als achtbanen, miniatuurtrein-

tjes en waterglijbanen. Het park is zo groot dat 

je eigenlijk niet voldoende hebt aan één dag 

om het te bezoeken. 

Schitterende creaties

Na de uitjes toch maar even focussen op twee 

schitterende stukjes cultuur in Denemarken. In 

Esbjerg, aan de kust, vind je een heel indruk-

wekkend beeldhouwwerk: ‘De mens ontmoet 

de zee’. Dit kunstwerk bestaat uit vier reusach-

tige witte sculpturen van mensen die over de 

zee uitkijken. 

De tweede parel die je zeker niet mag missen, 

is het Louisiana Museum of Modern Art. Dit mu-

seum van moderne kunst is niet enkel een parel 

omwille van zijn collectie, maar ook omwille van 

zijn architectuur en locatie. In dit museum vind 

je werken van kunstenaars als Picasso, Warhol en 

Giacometti. Een kunstwerk dat écht tot de ver-

bazing spreekt is dat van Yayoi Kusama, waar je 

in een ruimte gevuld met spiegels gaat staan en 

er rondom jou water is. De lampen veranderen 

van kleur en creëren een heel bijzondere sfeer.

Kortom, Denemarken biedt voor elk wat wils. 

Zeker als je een beetje geluk hebt met het weer, 

kom je absoluut tijd te kort om alle schatten van 

dit land te ontdekken!
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De zoo van Antwerpen
Ben Van Hoey

Binnen enkele dagen is het zover: het einde van het schooljaar, het einde van alle toetsen en taken. Een periode 
van twee maanden rust kondigt zich aan. Weet je echter niet wat te doen, ben je het bruinen in de zon of het 
barbecueën beu? Aarzel dan niet om een ticket te kopen om de parel onder de dierentuinen in West-Europa te 
bezoeken, de zoo van Antwerpen.

Korte geschiedenis

Laten we beginnen met een korte blik op de ge-

schiedenis van deze opmerkelijke dierentuin. De 

officiële opening van het park vond plaats op  

21 juli 1843. Het is hierdoor de oudste dierentuin 

in ons land. Hoewel je er vandaag de dag dieren 

uit alle uithoeken van onze wereld kan terug-

vinden, was dat in de 19de eeuw zeker niet het 

geval. De dierentuin telde slechts één gebouw 

en je kon er enkel geiten, paarden, slangen en 

apen bezichtigen. Opmerkelijk genoeg was dat 

in die periode geen dier, maar wel een mens de 

ster van de dierentuin was. Zijn naam was Jefke, 

een negerjongen die per ongeluk mee naar 

Antwerpen was geslopen in een vrachtschip. 

Nadat hem een baan was aangeboden in de 

dierentuin, waren de meeste bezoekers meer 

geïnteresseerd in hun eerste ontmoeting met 

een zwarte man, dan in de dieren. 

De jaren verstreken en de dierentuin werd groter. 

Af en toe werd de rust verstoord in het park. Zo 

ontsnapte in 1868 een tijger uit zijn hok. In 1885 

liet een verzorger het leven nadat een neushoorn 

hem had verpletterd. Een groot dieptepunt was 

wel het afbranden van het apenverblijf, waardoor 

maar liefst 79 apen, waaronder enkele zeldzame 

exemplaren, het leven lieten.

Nog ander nieuws uit dierenland: in 1919 was 

voor de zoo een wereldprimeur weggelegd 

door de komst van de eerste okapi in een die-

rentuin. Zijn naam was Buta. Helaas overleefde 

het dier maar 28 dagen in de triestige weersom-

standigheden van ons kleine landje. Volgende 

experimenten met okapi’s liepen beter af. Mede 

hierdoor staat de zoo van Antwerpen vandaag 

de dag nog steeds bekend om zijn okapiverblijf. 

Eindelijk goed nieuws voor de dierentuin, na de 

sombere periode tijdens WOI, waarin men zich 

zelfs genoodzaakt zag om de eigen dieren te 

slachten, om toch aan eten te geraken in de be-

zette stad.

Een dagje uit

Voor wie zich echt eens terug in het verle-

den wil wanen, is de zoo van Antwerpen ‘the 

place to be’. Bijna de hele tuin is versierd met  

19de-eeuwse gebouwen, die vandaag de dag 

nog steeds tot de verbeelding spreken. Enkel 

en alleen het park zelf is al de moeite waard om 

te bezoeken omwille van zijn rijke verleden en 

prachtige omgeving. De zoo is al decennia lang 

de plaats waar mensen, zowel groot als klein, 

versteld staan van de pracht van de natuur.

De hoofdrolspelers blijven natuurlijk wel de die-

ren zelf. Zo kan je nu een pasgeboren luiaardje 

bezoeken of de recent aangekomen gorillaman 

Matadi. Vorig jaar opende de zoo van Antwerpen 

ook het grootste rif-aquarium van heel Europa, 

waar je het kleurrijke onderwaterleven kan erva-

ren, alsof je er middenin zit. Een hoogtepunt blijft 

natuurlijk de zeeleeuwenshow. Daarnaast kan je 

ook genieten van de mooie uitbreiding van het 

savannepark, dat groter is geworden dankzij de 

komst van enkele leeuwen. 

Eén van de mooiste, maar ook van de minst 

bezochte diersoorten, zijn de vlinders. Ze zijn 

geherbergd in een tropische ruimte, vlakbij de 

ingang, waar ze natuurgebonden heen en weer 

fladderen van bloem naar bloem. Ook is de zoo 

van Antwerpen een beschermplaats geworden 

voor heel wat diersoorten die met uitsterven 

bedreigd zijn.

Nog meer zoo ...

De zoo van Antwerpen is veel meer dan enkel 

een dierenpark. Het is eveneens de groene ader 

van de stad Antwerpen, een pareltje wat de 

19de-eeuwse architectuur in België betreft en 

bovenal een oord van rust en plezier voor jong 

en oud.

Ook de prijs valt best mee: een toegangsticket 

kost je 22 euro en als je over een uitgebreide 

vriendenkring beschikt, kan je zelfs 3 euro be-

sparen door een groepsticket aan te kopen. 

Bovendien kan je via de NMBS een combiticket 

regelen, waarin zowel je treinvervoer als je toe-

gangsticket zijn inbegrepen. Dit eveneens te-

gen democratische prijzen.

Voor eten en drinken kan je terecht in de vele 

gerenommeerde restaurants waaronder ‘De 

Latteria’. De naam van dit nieuwe restaurant ver-

raadt reeds een deel van zijn historie aangezien 

het gebouw vroeger de functie van koeienstal 

bekleedde. Voor de koeienhaters onder ons, is 

er nog snoepkraam ‘De Chimp’ beschikbaar of 

voor de doe-het-zelver: een simpele picknick op 

een bankje.

Kortom, iedereen kan zijn hart ophalen 

in de zoo van Antwerpen.

R
 V

AK
AN

TI
ET

IP
S 
R

 



IC HOU JUNI 2016 83

ICHOU JONGEREN OPINIE

De outfit
De jongens houden het graag simpel, een hemdje en een beige broek en 

je bent good to go. Nog wat gel in je haar en je hebt ook nog eens succes. 

Voor meisjes bestaan er meerdere opties. Om te beginnen skinny jeans, 

liefst van al gescheurd. Zo’n broek is echter een grote must. Wel irritant dat 

je nu ook je benen moet scheren wanneer je een lange broek draagt. Zo 

haal je één van de grootste voordelen van een kledingstuk weg door het 

met opzet kapot te maken. Ook de trend om je broeken te kort te doen 

lijken door ze op te rollen is helemaal 2016. Enkels showen! In de zomer 

tonen we liefst nog iets meer ;) Shortjes en minirokken zijn de onverslaan-

bare nummer één. Weer of geen weer, figuur of geen figuur. 

Schoenen maken de outfit. Natuurlijk houden we op het College van een-

dracht, maar nog meer van uniformiteit. Je schoenen voldoen best aan 

de volgende normen of sociale uitsluiting loert om de hoek van de lange 

gang. De opties:

< Een hippe sportschoen. Ten eerste zijn er de Stan Smith schoenen 

van Adidas in het wit, Nike Air Max (of een andere schoen van Nike) en 

natuurlijk de altijd trendy Converse All Stars. 

< Zodra je het derde jaar bereikt hebt, ben je er klaar voor: hoge hakken. 

Dit past perfect binnen ons imago van dokters- en ingenieursfabriekje.

Voor meisjes zijn hemdjes ook altijd een goed idee, liefst gepaard met een 

oversized gebreide gilet in eender welke kleur. Deze trend lost de dage-

lijkse problemen van iedere Belg op. Met dit zotte weer is het zeer handig 

dat zomer- en winteroutfits boven elkaar gedragen mogen worden. Laag-

jes zorgen er immers voor dat je op zowel de koude als warme minuten 

voorbereid bent. 

Om mee af te sluiten nog een aantal modeverschijnselen van dit seizoen: 

glitter, opschriften en lange rokken. Over paradoxen gesproken, een aantal 

alinea’s geleden promootten we nog bloot.

Attributen
Een rugzak als boekentas? Dat is een echte no-go voor de collegedames. 

Een Longchamps of een tas van eender welke designer oogt veel mooier. 

Dat niet al je boeken erin passen, is bijzaak. Een stiptijdsnota meer of min-

der, wat maakt het uit? Heb je oog voor detail? Neem dan een matching 

pennenzak. Behoor je eerder tot de coole dan de elegante aftakking van 

de collegesoort, laat je medeleerlingen dan hun naam op je pennenzak 

schrijven.

De collegeleerling
tekst: Flore Vavourakis en Silke Van Beem | collage: Nargiz Nabirova

Al geven we het niet graag toe, het ontkennen zou pretentieus zijn: er bestaat weldegelijk zoiets als dé 
collegestijl. Maar hoe ziet de collegeleerling er nu precies uit (in de ogen van de rest van de 
scholengemeenschap)?

Als je zestien bent, kan je dit als jongen makkelijk aan de buitenwereld 

mededelen door je fiets in te ruilen voor een brommer. Ecologisch verant-

woord zijn en verantwoordelijk rijgedrag zijn zo passé.

Haar en maquillage
De combinatie dot met losse haren is jeugdig en fris. Een man-bun is iets 

gewaagder, maar durf wordt hier gerespecteerd. Dat zie je ook aan de 

veelvuldig gedipte en geverfde haren. Hoe meer make-up hoe beter, want 

je beste features moet je in de verf zetten. 

Eten
Als je op het College zit, prefereer je hoogstwaarschijnlijk de echte merken 

boven de witte producten. Het grootste debat op aarde op het vlak van 

drinken: Coca Cola of Pepsi? Is hier op school al lang een uitgemaakte zaak. 

Pepsi maakt hier geen schijn van kans!

Feestjes
De collegeleerling is sociaal en houdt dan ook van feestjes. Kijk maar naar 

de vrachten fuif-flyers die op onze school circuleren. Daarnaast wordt een 

weekend steevast ingeluid op het Apostelplein en verdient iedere jarige 

job een Up-waardige hoeveelheid ballonnen en een grappig hoedje. Want 

humor hebben onze leerlingen ook! Dat bewijst het feit dat ze met deze 

karikaturale tekst kunnen lachen.

Kortom: Wil je er echt bij horen? Ga dan gewoon voor de dure 

merken. Kwaliteit gegarandeerd!
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De trein is altijd een beetje reizen, maar het is 

ook zoveel meer. Vooral wanneer je jezelf open-

stelt voor hetgeen wat er rondom jou gebeurt. 

Laatst zat ik op de trein en ving ik een interes-

sant gesprek op. Nu ja, interessant ... Laat ons 

zeggen dat ik me nu beter realiseer hoe snel 

mensen een mening vormen over iemand. 

“Heeft u kinderen?” vroeg een dame van mid-

delbare leeftijd een andere reiziger. “Jazeker, een 

jongen en een meisje, een tweeling”, antwoord-

de deze. “Super! Hoe doen ze het op school?” 

“Ze zitten nu beiden in hun laatste jaar van de 

middelbare school. Mijn zoon volgt de richting 

Grieks-Latijns en ...” “Wauw, ongelofelijk!” “In-

derdaad, hij moet er hard voor werken, maar hij 

doet het graag.” “Ja, dat is begrijpelijk. Wat doet 

uw dochter precies?” “Ze volgt verzorging. Die 

richting past echt perfect bij haar!” “Oh, verzor-

ging ...”

Laat dat nu net zijn wat me dwarszit. Deze twee 

jonge mensen lijken in zoveel opzichten op el-

kaar. Ze hebben dezelfde ouders, dezelfde leef-

tijd, zetten zich beiden in voor een richting die 

goed bij hen past. En toch wordt er onderscheid 

gemaakt, omdat ze elk een andere studierich-

ting volgen. Die ene studierichting die wat meer 

aanzien heeft dan de andere. 

De ene richting als ‘lager’ bestempelen dan de 

andere is betreurenswaardig. Het stemt me 

droevig dat jongeren raar bekeken worden als 

ze een richting volgen die deel uitmaakt van het 

beroepsonderwijs. Of andersom, dat ze onmid-

dellijk meer geapprecieerd worden enkel en al-

leen omdat ze in een richting zitten die bestem-

peld wordt als ‘voor slimme kinderen’.

Deze discriminatie komt niet enkel voor bij vol-

wassenen, maar ook bij jongeren zelf. Leeftijds-

genoten hoor ik nog vaak uitspraken doen die 

heel discriminerend zijn. “Ze moest zakken!” 

of “BSO, da’s alleen voor het crapuul!”. Opmer-

kingen die helemaal niet kloppen. Iedereen is 

OPINIESTUK  
Diversiteit in het onderwijs

Gitte Beda

evenveel waard. Iedereen heeft zijn kwalitei-

ten. Deze talenten verschillen van persoon tot 

persoon. De ene is goed met zijn handen en 

kan het beste van zichzelf laten zien in techni-

sche vakken. De ander heeft twee linkerhanden, 

maar heeft een brein dat alle mogelijke wiskun-

dige problemen aankan. Geen van beiden is 

minderwaardig. Ze hebben verscheidene sterke 

én zwakke punten.

Begrijp me niet verkeerd! Ik ben ook niet naïef 

en ik besef zeer goed dat er jongeren zijn die 

zich niet inzetten en een richting kiezen die he-

lemaal niet beantwoordt aan hun kwaliteiten. 

Jongeren die thuis problemen hebben en zich 

hierdoor niet ten volle kunnen inzetten. Ook 

jongelui die in de verkeerde omgeving terecht-

gekomen zijn en daardoor totaal geen interesse 

tonen voor alles wat met een degelijke oplei-

ding te maken heeft. Maar we mogen ons geen 

algemeen beeld vormen van een zeer grote 

groep mensen, door ons enkel te fixeren op de 

extreme gevallen. Niet altijd evident, want ver-

halen over Jan Modaal zijn vaak te saai in deze 

moderne wereld.

Dus daarom ... Wees open. Wees verdraagzaam. 

Toon interesse. Want wie weet zit er tussen al 

die jongeren waarvan je dacht dat het ‘weer zo 

iemand’ was, wel ergens een toffe peer of een 

zalige griet. Iemand die geen ‘nerd’ of ‘dom-

merik’ is, zoals je verwachtte, maar wel een 

supertoffe vriend of vriendin. Tenslotte zijn 

we allemaal mens, elk met ons eigen verhaal. 

En eerlijk gezegd ben ik, als wiskundeknobbel 

met twee linkerhanden, wel blij dat er mensen 

zijn die perfect weten hoe ze een stevig huis 

moeten bouwen of hoe ze elektrische circuits 

moeten aanleggen. En ik zal het ook enorm 

appreciëren als ik op mijn oude dag verzorgd 

zal worden door vakkundig personeel en niet 

door professor Huppeldepup die me nog koste 

wat kost de beginselen van de kernfysica wil 

bijbrengen, vooraleer ik het rijk der levenden 

vaarwel zeg.

A sky full  
of stars
Ruth Baelen en Sofya Aoufi

‘A sky full of stars’ of gewoonweg een hemel vol 

sterren; 475 om exact te zijn. En ze stralen. Som-

migen voor het eerst, anderen voor het laatst. 

Eén van de meest creatieve, grootschalige en 

spectaculaire activiteiten op onze school. Het 

‘groepswerk’ bij uitstek waaraan elke leerling 

van het SJKS kan meewerken. 

Twee choreografen per groep, één shift per 

lesweek. Het is een formule voor en door leer-

lingen die werkt. Daarvan is het eindresultaat 

elk jaar opnieuw hét bewijs. Toch draait het 

niet allemaal om de show, nog minder om de 

outfit en zelfs niet om de pasjes. Is het dan het 

enorme groepsgevoel, de nieuwe vriendschap-

pen of het even ontsnappen aan de sleur van 

een typische schooldag? Een retorische vraag, 

lijkt ons. 

Een discussiepuntje bij de editie van dit jaar was 

wel de muziekkeuze. De choreografen kregen 

een lijst voorgeschoteld met nummers van pop-

iconen, het thema van de show dit jaar. Som-

mige dansers en choreografen hadden het er 

moeilijk mee dat ze geen onbeperkte vrijheid 

hadden bij de keuze.. De leerkrachten zagen 

deze opgave echter als een uitdaging. Al waren 

er wel nog een paar meningsverschillen over 

wie de status ‘popicoon’ verdient en wie niet ... 

Maar laten we eerlijk zijn zonder de begelei-

dende leerkrachten zou Skairo zich slechts be-

perken tot zijn zes letters, zonder enige verdere 

betekenis! 

De school mag trots zijn op wat geen enkele 

school haar met hetzelfde enthousiasme na-

doet.
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U won in december de zilveren medaille op de World Air Games in 

Dubai, een knappe prestatie! Wat was de opdracht in deze wedstrijd? 

Vaak worden tijdens één vaart verschillende opdrachten uitgevoerd. Deze 

opdrachten draaien bijna altijd rond precisie en slechts zelden rond snel-

heid: iedere ballonvaarder moet zo dicht mogelijk bij vooraf bepaalde doe-

len passeren en er een verzwaard lint (de marker) laten vallen. Omdat een 

ballon zich niet laat sturen en altijd met de wind meedrijft, is de winnende 

ballonvaarder dus degene die de verschillende windrichtingen het best 

beheerst.

Ballonvaren is best wel een uitzonderlijke hobby, hoe bent u hieraan 

begonnen? Is het een populaire sport?

Sint-Niklaas is traditioneel altijd een ballonstad geweest en bij mij is het 

dus begonnen door ballonnen te zien passeren boven mijn huis. Als tiener 

reed ik er met de fiets achteraan, en zo gaat de bal aan het rollen: je be-

landt in een ballonteam, doet ervaringen op ... Zo ontstaat snel het verlan-

gen om zelf piloot te worden.

Is het nog steeds een hobby of heeft u er werkelijk uw beroep van 

gemaakt?

Voor mij is het in de eerste plaats een hobby gebleven.

Bij welke gelegenheden gaat u ballonvaren? (Plezier, Vredefeesten, 

particulieren, wedstrijden ...?)

Zo veel mogelijk!

Sport in de wolken: Ballonvaren
Brita Vandermeulen

Steven Vlegels (LWI ‘91), papa van Sarah Vlegels (4La), is een grote naam in de wereld van het ballonvaren.  
Reden te over om hem enkele vragen voor te schotelen. 

Neemt u regelmatig deel aan wedstrijden?

Zeker, ieder jaar wordt er een Belgisch kampioenschap gehouden en wie 

daar goed scoort, kan zich plaatsen voor het Belgische team dat uitgezon-

den wordt naar internationale wedstrijden: Europese of Wereldkampioen-

schappen. Zo ben ik al terechtgekomen in landen als Oostenrijk, Frankrijk, 

Polen en Hongarije, maar ook verder weg zoals de Verenigde Staten of Du-

bai. Eind oktober 2016 staat deelname aan het WK in Saga, Japan op het 

programma.

Waaruit bestaat uw voorbereiding op een wedstrijd? 

Al het materiaal moet op punt staan en perfect werken. Niet alleen de bal-

lon zelf maar ook bijvoorbeeld de navigatieapparatuur (die tegenwoordig 

uit een tabletcomputer bestaat), de kaarten en de reglementen moeten 

bestudeerd worden. Bovendien moet ook het team samengesteld wor-

den. Ballonvaren kan je namelijk niet alleen! Een grondploeg volgt de  

piloot nauwgezet tijdens de vaart.

Waarom zou u mensen aanraden ballon te varen?  

Wat is voor u het mooiste aan deze sport? 

Ballonvaren brengt je in onverwachte situaties en op onverwachte  

plekken. In een wereld waar steeds meer gepland is, heeft dat een zekere 

charme. En die wereld is gewoon mooier van bovenaf.
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Badmintonkampioenen  
Mattias Staes (5LWIa) en  
Robbe Mets (5LWIa)

Céline Daelman

Beoefenen jullie badminton in een vereniging of doen jullie het 

gewoon als een hobby?

Robbe: Gewoon als hobby soms.

Mattias: Ik speel badminton in een club, zodat ik toernooien en competitie 

kan spelen, maar het blijft wel een hobby.

Hoe wordt een badmintonwedstrijd gespeeld? Is er een speciale 

tactiek die jullie gebruiken tijdens een wedstrijd? 

Robbe: Ik maak veel gebruik van de clear (nvdr. een slag naar het achter-

veld) om de tegenstander onder druk te zetten.

Mattias: Een wedstrijd badminton is op zich niet zo moeilijk. Je speelt twee 

winnende sets tot 21 punten, waarbij je 2 punten verschil moet hebben 

met je tegenspeler. Je speelt wel maximum tot 30. Voor een match is er 

niet echt een speciale tactiek. Elke speler heeft zijn eigen spel, dus het is 

vooral belangrijk je eigen spel te spelen en niet te veel de tegenstander te 

laten bepalen hoe je speelt.

Gaat jullie voorkeur naar dubbelspel of enkelspel?

Robbe: Toch wel naar enkelspel als ik mag kiezen.

Mattias: Ik speel het liefste enkelspel, omdat je dan echt volledig op je ei-

gen manier kan spelen. Ook wanneer je de match verliest, kan je het niet 

op de ander steken als je verloren hebt.

Wat is er zo speciaal aan badminton dat het bij jullie de interesse 

opwekt of beter gezegd, waarom zouden andere mensen deze sport 

volgens jullie ook moeten beoefenen? 

Robbe: De korte sprintjes en de variatie.

Mattias: Ik denk dat veel mensen deze sport onderschatten, waardoor er 

weinig geïnteresseerden zijn. Het is wel de snelste racketsport die er is. 

Ikzelf ben begonnen badmintonnen omdat mijn papa dat ook deed. En 

vanaf toen ben ik nooit meer gestopt. Ik zou het aanraden aan mensen, 

omdat het anders is dan alle anders sporten.

Wat betekende de badmintonoverwinning met de school voor jullie?

Robbe: Niet zo veel, want ik deed eigenlijk mee om Mattias niet alleen te 

moeten sturen. (lacht)

Mattias: Het is de eerste keer dat ik aan deze wedstrijd voor enkelspel op 

school heb meegedaan, dus ik was best verrast dat ik direct door was naar 

de finale. Ik ben benieuwd naar die wedstrijd op 18 mei.

Uiteindelijk behaalden beiden een podiumplaats in de finale: 

Mattias kreeg de zilveren medaille, Robbe de bronzen!

Tess Hanssen (4La) –  
Belgisch kampioene Judo 

Lisa Geleyn 
Wanneer ben je begonnen met judo? 

Een jaar geleden ben ik opnieuw begonnen met judo. Het was namelijk 

niet mijn eerste kennismaking met deze sport: Toen ik acht jaar oud was, 

begon ik ook al eens met judo. 

Waarom ben je judo gaan doen?

Ik wou graag terug beginnen sporten. Ik heb judo altijd al leuk gevonden. 

In deze sport kan ik me echt uitleven en doen wat ik wil.

Bij welke club ben je aangesloten?

Mijn officiële club is de Sint-Niklase Judoclub, maar ik train ook twee keer 

per week in Beveren.

Moet je een lange weg afleggen om Belgisch kampioene te worden in 

jouw categorie?

Eerst moet je een podiumplaats halen op het Provinciaal Kampioenschap, 

zodat je op het Vlaams Kampioenschap kan schitteren. Als je hier dan weer 

een podiumplaats behaalt, stoot je direct door naar het Belgisch kampi-

oenschap. Je moet niet enkel podiumplaatsen behalen, maar ook hard 

trainen en er zelf in geloven.

Moet je speciaal voedsel eten ter voorbereiding op de wedstrijden?

Je moet ervoor zorgen dat je onder je maximumgewicht zit voor de wed-

strijd, hiervoor moet je de weken voor de wedstrijd goed aftrainen en op je 

eten letten. Na de weging voor een wedstrijd, eet ik altijd een Isostar en pas-

ta. Na de wedstrijd, drink ik chocomelk. Dat is de beste sportdrank die er is.

Welke kleur band heb je? Hoeveel kleuren zijn er?

Ik heb juist de bruine band behaald, mijn vorige was blauw. Er zijn zeven 

kleuren: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart.

Welk moment uit je judocarrière zal je altijd bijblijven?

Het moment waarop ik tijdens het Vlaams kampioenschap mijn tegenstan-

der – met gewicht van 110 kilogram en bruine band – met ippon (nvdr. de 

hoogst mogelijke score) had gevloerd. Dit gaf me echt een ‘wauw-gevoel’. 

Niet alleen omdat ik had overwonnen met ippon, maar ook omdat dit in 

de halve finale was. Hierdoor was ik dus zeker van een ticket voor het Bel-

gisch Kampioenschap. Dat was echt fantastisch.

Droom je ervan om van judo ooit je beroep te maken?

Ik droom er zeker van om verder te gaan met judo, maar om er echt mijn 

beroep van te maken niet. Met het loon van een judoka kom je niet rond. 

Voor het geld moet je deze sport niet kiezen.

Zou je judo aanprijzen aan andere jongeren?

Zeker! Het is wel een harde sport en je moet er erg veel voor over heb-

ben: je moet je voeding aanpassen, je moet erg veel trainen, je doet niet 

alles wanneer je het zelf wil, je moet fris zijn (een wedstrijd kan soms al na  

1 seconde afgelopen zijn als je niet alert bent). Ook al is judo een individu-

ele sport op de mat, toch blijft het voor mij hoofdzakelijk een ploegsport 

naast de mat. Je houdt er ontzettend veel vrienden aan over!
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ITALIË
< 61.855.120 inwoners op een oppervlakte van 301.339 km².

< President Sergio Mattarella regeert sinds 3 februari 2015 als opvolger 

van Georgio Napolitano de republiek Italië.  

Een klein weetje: hij is de eerste Siciliaan die president van Italië werd.

< Santa Maria del Fiore in Florence is één van de bekendste bezienswaardig-

heden in Italië. Deze kathedraal is gelegen in Florence en de bouwwerken 

werden aangevat in de 13de eeuw. De kathedraal werd uiteindelijk pas 

voltooid in de 15de eeuw. Klein extraatje: ze is de derde grootste kathe-

draal in Europa. Zeker de moeite waard om te bekijken dus!

< Op één van de Italiaanse euromunten staat de Vetruvius-man van 

Leonardo Da Vinci, die in Florence leefde, afgebeeld.

SPANJE
< 48.146.134 inwoners op een oppervlakte van 505.992 km².

< Spanje is een constitutionele monarchie met aan het hoofd van de 

staat koning Felipe VI. De regeringsleider is Mariano Rajoy. Koning 

Felipe VI is vanzelfsprekend de opvolger van zijn vader, Juan Carlos, 

en begon zijn koningschap op 19 juni 2014.

< Een bezienswaardigheid in Spanje, die de moeite waard is om te 

bezoeken, is het Auditorio op Tenerife. Tenerife maakt deel uit van de 

Canarische eilanden. Het gebouw dat ook door een Spaanse architect 

getekend werd, wordt gebruikt als operagebouw. 

< Op de rosse centjes van Spanje staat de Sagrada Familia afgebeeld. 

Aan deze basiliek (pas ingewijd in 2010 door paus Benedictus XVI) 

wordt momenteel nog altijd gebouwd. De werken zouden afgerond 

worden in 2026. 

BELGIË
< 11.323.973 inwoners op een oppervlakte van 30.528 km².

< Koning Filip staat aan het hoofd van ons landje. Zoals jullie wel weten 

werd hij in 2013 gekroond.

< Een minder bekende bezienswaardigheid in België:  

het muziekinstrumentenmuseum in Brussel. Nog niet bezocht?  

Ga er zeker een kijkje nemen! Een klein extraatje: de hele collectie 

was ooit in persoonlijk bezit van Leopold II.

< Om te eindigen natuurlijk ons befaamd eurostuk!

NEDERLAND
< 16.947.904 inwoners op 41.543 km². Klein weetje: van de vier landen 

uit deze collage heeft het Koninkrijk der Nederlanden het grootste 

percentage water ten opzichte van de oppervlakte land: maar liefst 

18 procent!

< Nederland heeft dezelfde staatsvorm als wij, namelijk de constitutio-

nele monarchie met een parlementair stelsel. Hun koning is Willem-

Alexander, opvolger van koningin Beatrix. Hij is sinds 30 april 2013 

staatshoofd.

< Een groot deel van Anne Franks leven heeft zich in Nederland  

afgespeeld. Daarom is ook het Anne Frankhuis in Amsterdam een 

echte toeristische trekpleister. Het huis werd omgebouwd tot een 

museum in 1960.

< En als extra onderdeeltje een muntstuk van 20 eurocent met daarop 

Beatrix, de moeder van Willem-Alexander.





Ingelijst
“Negen jaar geleden ging ik als eens mee, ... als leer-
ling. Ik keek dus enorm uit naar deze nieuwe trek-
tocht, deze keer als leerkracht. Zaterdagochtend 
begon het avontuur. Ik vertrok met een voor mij 
onbekende groep leerlingen, later bleek deze zesde 
sportwetenschappen een ongelofelijke fantastische 
groep te zijn! 

Na een dolle rit in de ‘meisjesbus’ met alle hitjes van 
K3, kwamen we aan in Ancelle. Dit dorpje ligt aan de 
voet van het ‘Massif Des Ecrins’. ’s Ochtends werd al 
het eten en materiaal in de rugzak ‘gepropt’ en be-
gonnen we aan onze eerste tocht. Meteen werden 
we ondergedompeld in het prachtige landschap, ook 
kregen we direct te maken met enkele stevige cols. 

Zo zal Cabane van ons Tante Yvonne iedereen bijblij-
ven. Er waren helaas  geen heerlijke taartjes, enkel 
afzien op een steile klim met een rugzak van 20 kg. 
Vanaf dag 1 staken enkele typische kwaaltjes op bij 

iedereen: blaren, zere schouders en rug, verbrande 
oren en hoofd. Maar deze ongemakken namen we 
erbij. 

De volgende dagen werd niet alleen de rugzak lich-
ter, maar werden we steeds getrakteerd op de prach-
tige wonderen van de natuur.  Zo zagen we marmot-
ten, steenbokken en zelfs een slang! We konden onze 
tent telkens op een leuke plekje zetten. 

Op de voorlaatste dag bereikten we de Col de 
l’Escalier (2167 m), het hoogste punt van alle trek-
tochten. Uiteindelijk na 5 dagen stappen, bereikten 
we de eindbestemming en kwamen we terug in de 
realiteit. De herinnering aan deze prachtige tocht 
neemt niemand  ons nog af niet af; we kunnen fier 
zijn op onze prestatie.” 

Marjolein Wauters,  
leerkracht LO

Sport-Wetenschappen in Massif Des Ecrins


