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I n september mochten wij in ons eerste jaar 73 nieuwe leer-
lingen verwelkomen. Zij hebben intussen al de unieke familia-
le sfeer in onze school leren kennen. Leerlingen uit de hogere 
jaren, titularissen, vakleerkrachten, ondersteunend personeel 

en directie hielpen hen om de overstap van de basisschool naar onze 
‘grote’ school zo vlot mogelijk te laten verlopen.  We hopen hen de 
volgende zes jaar te zien opgroeien tot zelfstandige, kritische en ge-
engageerde jonge mensen. 

Door de aanleg van het nieuwe busstation aan de achterkant van het 
station waren wij een hele tijd moeilijk bereikbaar. Begin volgend 
kalenderjaar zou het nieuwe busstation echter klaar zijn. Hierdoor 
zullen wij met het openbaar vervoer nog beter bereikbaar worden 
dan voorheen en is het pad geëffend naar de Broederschool. 

Intussen maken wij ons op voor een razend drukke tweede helft van 
het schooljaar. Er staan heel wat activiteiten, zowel binnen als bui-
ten de schoolmuren, op het programma. Over al deze activiteiten zal 
u ongetwijfeld meer kunnen lezen in onze volgende editie van de 
Mandelaar.  Op onze volledig vernieuwde website 
www.broederschool-roeselare.be kunt u ondertussen de vinger op de 
pols houden van wat er op deze school reilt en zeilt.  Nieuw is ook 
dat de Broederschool sinds kort actief is op Facebook. Bij het schrij-
ven van deze regels telden we al 683 vrienden, maar nu zullen dat er 
ongetwijfeld al weer meer zijn..  
 
Ook onze oud-leerlingenwerking, Bolero, heeft de wind in de zei-
len. Op zaterdag 22 december houden ze hun eerste Braatcafé.  En 
over oud-leerlingen gaat het vaak in deze Mandelaar! We willen 
graag horen hoe het met hen gaat in hun verder leven, en verwelko-
men hen graag op school. 

Als u, beste lezer, met onze school wil komen kennismaken, dan kan 
dat alvast op één van de volgende gelegenheden : 

Ontbijtconcert  zondag 3 maart 
Tapasavond  woensdag 8 mei 
Corrida    donderdag 9 mei 
Schoolfeest   zaterdag 25 mei  

Tenslotte kunnen wij nu al aankondigen dat de VZW Idee Kids in 
2013 kampen voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar zal organiseren 
in de Broederschool. Deze kampen vinden plaats in de tweede week 
van de Paasvakantie en het grootste deel van de zomervakantie. Wij 
hopen vele jongeren (en hun ouders) op die manier een fijne vakan-
tie te bezorgen. Meer informatie vinden jullie op www.ideekids.be. 

U merkt dat wij in schoonheid afscheid nemen van 2012 en vol en-
thousiasme het nieuwe jaar voorbereiden. Wij wensen jullie schitte-
rende eindejaarsfeesten en veel geluk en voldoening in 2013! 

 

Jan Schaubroeck 
Kristof Degryse 

S inds 1 september haalt Kristof 
Degryse zijn handboeken econo-
mie niet meer uit de kast, al is 
hij vaker op school dan ooit 

tevoren.  Kristof is door de Inrichtende 
Macht van de Scholengroep aangewezen 
als nieuwe directeur van de Broeder-
school, en volgt zo Ludo Camerlynck op, 
die op 31 augustus de deur van zijn bu-
reau voor het laatst achter zich sloot.. 

Een middelgrote school 

De sterkte van de school is dat het een 
middelgrote school is, en dat is meteen 
ook een uitdaging.  We zijn klein genoeg 
zodat iedereen elkaar kan kennen, en er 
een gemoedelijke sfeer kan heersen. 
Maar een kleinere school krijgt ook min-
der middelen van de overheid, en wij 

moetendaarom  proberen alle zinloze of 
overbodige uitgaven te beperken, en het 
geld van de overheid in de eerste plaats 
te gebruiken voor de leerlingen. Ons 
masterplan infrastructuur verbetert jaar 
na jaar onze toch al moderne accommo-
datie.  We zijn een goedkope school, en 
dat willen we zo houden. 

 
Krottegem: de toekomstige hippe 
wijk van Roeselare 
 
Het grootste probleem van de school is 
de onjuiste perceptie van de wijk Krotte-
gem. Toch blijkt meer en meer dat die 
“slechte” wijk de hippe wijk van Roesela-
re aan het worden is.  De vernieuwing 
van de stationsbuurt zou wel eens een 
heel nieuwe dynamiek op gang kunnen 
brengen. Voor ons is het ook wel leuk 
dat het busstation dat nu eigenlijk al 
heel dichtbij is, nog dichter van de 
school komt te liggen. Leerlingen zullen 
op een goeie vijf minuutjes op school 
kunnen zijn! 

 

Het beste van twee werelden 

Als school proberen we het beste van 
twee werelden te combineren. We zitten 
onder de vleugels van de Scholengroep 
St Michiel, en dat heeft zijn voordelen 
voor administratieve zaken, zowel voor 
de personeelsmaterie als voor de boek-
houding.  Met een steeds ingewikkelder 

wordende wetgeving is het geen sinecure 
om bij te blijven! Maar natuurlijk betekent 
dat voor een directieteam ook dat je 
steeds minder vrij bent om aan te werven 
wie je wil; een echt onafhankelijk perso-
neelsbeleid wordt moeilijker.  Toch wegen 
de voordelen voor het personeel daar 
tegen op: quasi zekerheid van werk, in 
dezelfde streek. 

 
Eerst en vooral: een Broederschool 

 
Binnen de Scholengroep zijn we een bui-
tenbeentje, als VLP-school; de SG respec-
teert onze identiteit. Als VLP-school pro-
beren we dicht bij de leerlingen te staan, 
en al is er een evolutie in de andere scho-
len die ook in die richting gaat, toch is het 
onmiskenbaar zo dat de drempels hier 
lager lagen en liggen.  Leerlingen vinden 
de weg, via de balie (waar het in elke 
pauze erg druk is), met een klop op de 
deur, of virtueel via ons elektronisch plat-
form Smartschool.  Ook pedagogisch krij-
gen we ondersteuning van het VLP, waar 
participatief denken en democratische 
besluitvorming ook steeds centraal staan. 

Natuurlijk zijn er gevoeligheden. De Scho-
lengroep wil de verschillende scholen 
graag harmonieus doen samenwerken in 
een geest van complementariteit.   Daar-
binnen is het voor een kleinere school als 
de onze een voortdurend streven om onze 
goeie reputatie zo breed mogelijk uit te 
dragen.   
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De toekomst: uitdagingen en kansen 

We staan uiteindelijk voor heel wat uitda-
gingen in het onderwijslandschap van de 
toekomst. De leerlingen worden steeds 
mondiger, en waar de kennis achteruit 
gaat, compenseren ze dat door steeds 
groeiende vaardigheden.  Hoe gaat de 
school van de toekomst daarmee om? 

We mogen trots zeggen dat we een goed 
evenwicht tussen die twee gevonden 
hebben.  De goede resultaten van onze 
oud-leerlingen in het Hoger Onderwijs 
bewijzen dat trouwens: we zitten steeds 
boven het Vlaamse gemiddelde. 

Steeds groeiende taakbelasting 

Maar de toekomst brengt ook nieuwe 
uitdagingen voor de leerkrachten. De 
taakbelasting wordt steeds hoger; voort-
durend komen vernieuwingen op ons af, 
vraagt de overheid meer papierwerk, 
moet de school meer en meer maat-
schappelijke doelstellingen behalen.  We 
zijn een van de weinige scholen waar 
uren KR nog in de lesopdrachten verre-
kend worden, zonder dat er effectief een 
klassenuur ingericht wordt, en dat willen 
we proberen te behouden.  De Cel Leer-
lingenbegeleiding neemt ook flink wat 
taken op zich. Natuurlijk; we zouden 
graag meer ondersteunend personeel 
hebben. Maar dat hangt van de overheid 
af… 

Ondertussen beleven de middelbare scho-
len een moeilijke periode van denataliteit, 
maar vanaf 2016-2017 komt het keer-
punt; dan stromen de vele jongens en 
meisjes in het lager onderwijs weer door 
naar het secundair. 

Bedachtzaam vernieuwend 

Maar voor het zover is kijken we eerst 
naar de nabije toekomst. We willen reso-
luut onze eigenheid in de kijker stellen, 
als school op mensenmaat, met een sterk 
democratisch en participatief gehalte, in 
de geest van De La Salle.  Op vlak van 
infrastructuur willen we eerst en vooral 
de inhaalbeweging ICT die we enkele 
jaren geleden al begonnen zijn, verder 
zetten. Pedagogisch willen we niet met-
een op elke nieuwe trein springen, maar 
met bedachtzaamheid en voorzichtigheid, 
zodat we het kaf van het koren kunnen 
scheiden.  

Gaan we voor i-pads en voor digitale leer-
boeken in de plaats van papieren boe-
ken? Ik ben er zeker niet afkerig van.  

Maar opnieuw: er zijn grenzen aan wat 
we aan kunnen, financiële grenzen en 
menselijke grenzen. Wellicht is het niet 
goed om alle papieren handboeken te 
vervangen, of in alle lessen i-pads te 
gebruiken. Laten we mikken op variatie 
en de leerkrachten de vrijheid geven om 
binnen hun grenzen te kijken wat zij zelf 
zien zitten. Nieuwe initiatieven mogen 

geen zaak van individuen worden; we 
willen integendeel iedereen bij het onder-
wijs gebeuren betrekken.  

Zo kunnen we vast en zeker ook in de 
toekomst een goed draaiende, middelgro-
te school blijven, die in het onderwijsland-
schap van Roeselare garant staat voor 
een ‘andere’ benadering. 

  

- 
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O p dinsdag 4 sep-
tember hadden 

we een kennismakingsdag 
met alle leerlingen en klasti-
tularissen van het eerste 
jaar. 

Eerst stonden we stil  bij de 
start van een nieuw school-
jaar. Daarna gingen we te 
voet naar ‘t Rhodesgoed in 
Kachtem om daar te spelen 
in het bos. Per klas speel-
den we in twee groepen 
tegen elkaar touwtrekken, 
tussen twee vuren, net-
bal,... Toen de spelen afge-
lopen waren, gingen we 

picknicken en kregen 
we een lekker ijsje. Na 
het eten speelden we 
een bosspel waarbij we 
via spelletjes te weten 
kwamen dat de gezoch-
te leerkracht mevrouw 
Biebuyck was. We keer-
den terug in de warme 
zomerzon. De kennis-
makingsdag was zeer 
tof en we leerden el-
kaar zo snel kennen. 

Arne Vanden Bulcke, 1Aa 

Kennismakingsdag voor de eerstejaars 

gen we met  determineer-
kaarten en potloepen op 
zoek naar dieren en planten 
die in het bos wonen. 
Voor het veldwerk land-
schap waren we in groepjes 
aan de slag. Elke groep 
kreeg de taak een zestal 
opdrachten te ver-
vullen.  We moes-
ten op die manier 
antwoorden op 
vragen als: ‘Welke 
soorten landschap-
pen zijn er? Waar-
in verschillen ze? 
Uit welke elemen-
ten bestaat een 

O p 17 september 
2012 gingen alle 

eerstejaars naar Bulskamp-
veld voor een veldwerk bos 
en een veldwerk landschap, 
voor de lessen natuurwe-
tenschappen en aardrijks-
kunde.   
“We moesten zelf de ver-
schillen tussen een open 
veld en een bos onder-
zoeken.  Daarvoor moesten 
we met een anemometer, 
een thermometer, een ge-
luidsmeter, een lichtmeter… 
de niet-levende of a-
biotische factoren waarne-
men en meten. Daarna gin-

landschap?’  
We kregen eerst luchtfoto’s, 
maar al vlug merkten we dat 
die onvoldoende zijn om alle 
landschapselementen te kun-
nen weergeven. Maar geen 
probleem, een  topografische 
kaart loste alles op!” 

Beestig Boeiend in Bulskampveld 
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Hoe tof om een oude telefoon open te maken: onvoorstel-
baar wat daar allemaal in zit!! Leuk ook om die onderdelen te 
zien en te leren benoemen!! Reinout Claeys  

Op zoek gaan naar de juiste schroevendraaier, onder-
zoeken hoe je het systeem open krijgt, verrast zijn door 
alle onderdelen …ongelooflijk!!! Lander Deman 

Wij hadden allebei een oud digitaal fototoestel mee. Wie heeft dat toch 
uitgevonden? Niet te geloven hoe fijn dat in elkaar steekt!!! En wat er alle-
maal insteekt om het geheel te laten werken!! Leuk om te doen!!  Emiel 
Ostyn en Mathias Hoornaert 

Druk bezig mijn MP3 speler open te draaien. Wat vind ik? Een 
printplaatje, een schermpje, batterijen, draadjes.. Aha! Zo zit 
het IVU-proces in elkaar! Karel Vanherle 

Nog nooit een printplaat gezien die zo fijn gemaakt was… 
Da’s ook een kunst!! Je leert veel door systemen zo te 
ontleden!!   Febe Verhulst 
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Ook al hebben we maar 2 uur per week, toch vind ik techniek 
super! We moeten altijd met onze handen werken. Aurelie en ik 
zijn hier een technisch systeem uit elkaar aan het halen, en je 
merkt het: geen tijd om te babbelen!  Femke Vanneste 

Een Polaroid 1000—zo’n oude camera, met heel wat onderdelen 
die ik niet herkende. Maar op het internet vond ik alles terug, 
en zo kon ik toch het IVU-proces  ontleden! Aurélie Lammertyn 

 

De Wondere Wereld van de Techniek 

We doen veel leuke dingen in techniek. Om het IVU-proces te 
analyseren, moest ik alle onderdelen van het technisch systeem 
dat ik moest meenemen op een blad in de juiste kolom leggen. Ik 
heb er veel uit geleerd!!  Thomas Vercruysse 
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Split. Het liegen begint nu – Swati Avasthi   

Met een gemolesteerd gezicht en slechts $3.84 op zak staat Jace voor de deur 
van zijn broer Christian, die hij jarenlang niet heeft gezien. Christian laat hem 
binnen, maar dat is nog maar een begin. Samen moeten ze proberen hun ge-
welddadige jeugd, die hen beiden onherroepelijk heeft gevormd, achter zich te 
laten. Ondertussen blijft Jace hopen dat zijn moeder hem achterna zal reizen. 
En loopt hij rond met een ondraaglijk geheim dat alleen hij en zijn vriendin ken-
nen.  

“Ontroerend en hartverscheurend” – Publisher’s Weekly 

“Een geraffineerd en aangrijpend boek; Swati Avasthi is een schrijf-
ster om in de gaten te houden.” – Booklist 

“Rauw en dicht op de huid, dramatisch en poëtisch.” – School Library Journal 

Winnaar van de Cybils YA Fiction Award. Best Fiction for Young Adults 
 

 

 

Verkeerd moment. Verkeerde plaats – Luc Descamps    

Drie dagen voor Kerstmis komt Eva met haar fiets onder een auto terecht. De 
chauffeur stopt, loopt terug om de zwaar beschadigde fiets in zijn auto te laden 
en rijdt dan met gedoofde lichten weg. Het jonge meisje laat hij voor dood ach-
ter. Zeven weken later ontwaakt Eva uit een diepe coma en dan begint haar 
gevecht om opnieuw te kunnen leven.  

Een waar gebeurd verhaal dat niemand onberoerd zal laten.  

 

 

 

 N
ie

uw
 in

 d
e 

bi
bl

io
th

ee
k 

B
u

s 2
6

 –
  

H
a

n
s V

a
n

a
ck

e
r 

Elke ochtend neemt Pieter-Jan bus 26. Het is een ge-
vaarlijke onderneming, want Zegher , een vervelende 
pestkop, heeft het op hem gemunt. Door de pesterijen 
verliest  Pieter-Jan zijn zelfvertrouwen, waardoor hij op 
school en thuis problemen krijgt. Zijn zus bedenkt een 
mooi plannetje om de pestkop met gelijke munt terug 
te betalen, maar of dat plannetje lukt… 

Wij mochten onlangs op de boekenbeurs weer een aantal nieuwe boeken aan-
kopen voor onze schoolbibliotheek. We kozen voor een aantal nieuwe schrij-
vers en ook voor enkele nieuwe thema’s. Een paar gevestigde waarden zoals 
Patrick Lagrou, Gerda Van Erkel en Ed Franck zorgden voor nieuw leesvoer en 
die mochten natuurlijk ook niet in onze boekenkasten ontbreken… 

Veel leesplezier! 
 
Bernadette Catteeuw & Kristina Gal 

8



 
 

Split. Het liegen begint nu – Swati Avasthi   

Met een gemolesteerd gezicht en slechts $3.84 op zak staat Jace voor de deur 
van zijn broer Christian, die hij jarenlang niet heeft gezien. Christian laat hem 
binnen, maar dat is nog maar een begin. Samen moeten ze proberen hun ge-
welddadige jeugd, die hen beiden onherroepelijk heeft gevormd, achter zich te 
laten. Ondertussen blijft Jace hopen dat zijn moeder hem achterna zal reizen. 
En loopt hij rond met een ondraaglijk geheim dat alleen hij en zijn vriendin ken-
nen.  

“Ontroerend en hartverscheurend” – Publisher’s Weekly 

“Een geraffineerd en aangrijpend boek; Swati Avasthi is een schrijf-
ster om in de gaten te houden.” – Booklist 

“Rauw en dicht op de huid, dramatisch en poëtisch.” – School Library Journal 

Winnaar van de Cybils YA Fiction Award. Best Fiction for Young Adults 
 

 

 

Verkeerd moment. Verkeerde plaats – Luc Descamps    

Drie dagen voor Kerstmis komt Eva met haar fiets onder een auto terecht. De 
chauffeur stopt, loopt terug om de zwaar beschadigde fiets in zijn auto te laden 
en rijdt dan met gedoofde lichten weg. Het jonge meisje laat hij voor dood ach-
ter. Zeven weken later ontwaakt Eva uit een diepe coma en dan begint haar 
gevecht om opnieuw te kunnen leven.  

Een waar gebeurd verhaal dat niemand onberoerd zal laten.  

 

 

 

 N
ie

uw
 in

 d
e 

bi
bl

io
th

ee
k 

B
u

s 2
6

 –
  

H
a

n
s V

a
n

a
ck

e
r 

Elke ochtend neemt Pieter-Jan bus 26. Het is een ge-
vaarlijke onderneming, want Zegher , een vervelende 
pestkop, heeft het op hem gemunt. Door de pesterijen 
verliest  Pieter-Jan zijn zelfvertrouwen, waardoor hij op 
school en thuis problemen krijgt. Zijn zus bedenkt een 
mooi plannetje om de pestkop met gelijke munt terug 
te betalen, maar of dat plannetje lukt… 

Wij mochten onlangs op de boekenbeurs weer een aantal nieuwe boeken aan-
kopen voor onze schoolbibliotheek. We kozen voor een aantal nieuwe schrij-
vers en ook voor enkele nieuwe thema’s. Een paar gevestigde waarden zoals 
Patrick Lagrou, Gerda Van Erkel en Ed Franck zorgden voor nieuw leesvoer en 
die mochten natuurlijk ook niet in onze boekenkasten ontbreken… 

Veel leesplezier! 
 
Bernadette Catteeuw & Kristina Gal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N
ieuw

 in de bibliotheek 
Roller Coaster – Dirk Bracke   

Kaylee voelt zich lelijk en dom. Zeker in vergelijking met haar oudere zus, Demi. 
Geen wonder dat die haar voortdurend uitlacht. Op school heeft Kaylee amper 
vrienden: voor haar klasgenoten is ze vaak het mikpunt van spot. 

Dan komt ze Thierry tegen. Het is liefde op het eerste gezicht en dankzij hem voelt 
ze zich wat beter in haar vel. Maar dan steken de twijfels opnieuw de kop op. Kay-
lee is ervan overtuigd dat Thierry vroeg of laat zal inzien dat ze niet de moeite 
waard is en dus breekt ze met hem. Ze stort zich in het uitgaansleven, maar zelfs 
drank en andere jongens kunnen haar Thierry niet laten vergeten. Kaylee ziet nog 
maar één oplossing… 

Kaylee heeft borderline. Haar emoties bewegen als een rollercoaster: naar omhoog 
en dan weer pijlsnel naar omlaag. Ze zoekt naar liefde en aandacht én een manier 
om met haar onzekerheid om te gaan. 

April 1978. Katharina is zeventien en vijf maanden zwanger wanneer ze verhuist 
naar ‘de zolder’. Tien jonge meisjes wachten er op de komst van hun kind. Contact 
met de buitenwereld is verboden en van de strenge zuster Simone mogen ze zelfs 
niet met elkaar praten over hun zwangerschap.  

Gelukkig heeft Katja haar dagboek waarin ze lange brieven schrijft naar haar onge-
boren kindje. Ze kijkt uit naar de komst van haar baby, in tegenstelling tot de mees-
te andere meisjes. Zoals de vurige Roxane, die zo snel mogelijk verder wil met haar 
gewone leventje. Of stille Mia, die ’s nachts last heeft van vreselijke nachtmerries en 
gebukt gaat onder een groot verdriet.  

Als de bevalling dichterbij komt, beseft Katja dat de zolder een groot geheim ver-
bergt. Wat is er gebeurd met het kindje van Vicky? En wat zoekt het vreemde jonge 
koppel op de zolder? 

Little Black spiders is een aangrijpende intrigerende roman van Ina Vandewijer over 
jonge meisjes die razendsnel volwassen moeten worden en allesoverheersende 
moederliefde. Het boek is gebaseerd op een filmscenario geschreven door Patrice 
Toye en Ina Vandewijer en vrij geïnspireerd op waargebeurde feiten.  

Little black spiders – Ina Vandewijer   

De mooiste zomer van mijn leven – Karen Dierickx   

Juni 1914. Rosalie wordt ontboden bij haar werkgevers, meneer Jean-Paul en 
madame Lily. Ze vreest niet te voldoen als kindermeisje en is bang wegge-
stuurd te worden. Maar het tegendeel blijkt waar: ze zijn zo tevreden over haar 
dat ze met madame Lily mee mag naar zee om er de zomermaanden door te 
brengen. “Om voor Princesse te zorgen natuurlijk.” Wat volgt, is een intense en 
broeierige zomer waarin Rosalie de mooie en minder mooie gedaantes van de 
liefde leert kennen. En dan breekt de oorlog uit… 
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Donderdagavond 8 oktober was het feest in de 
Broederschool. De leerlingenraad organiseerde 
een nooit geziene  overnachting op school. En 
ook de dag zelf waren er heel wat festiviteiten 
te beleven. Eén  conclusie is alvast dat scouts 
en chiro wél onder 1 dak kunnen slapen…. 

H et was een miezerige maar deson-
danks veelbelovende avond. Om-
streeks 18u30 kwamen de enthousi-
astelingen uit de tweede en derde 

graad aan op school. Eerst dropten ze hun 
gerief in de kapel, waar we de nacht zouden 
doorbrengen. Daarna betraden ze de eetzaal, 
die prachtig versierd was door de leerlingen-
raad met vlaggetjes, kaarsen, lampjes ,... Wan-
neer iedereen dan aangekomen was, konden 
we beginnen met ‘Het Grote Jeugdbewegings-
spel.’  Iedereen werd in groepen verdeeld en er 
hing meteen een strijdlustige sfeer. De bedoe-
ling van dit spel was het opkopen van jeugdbe-
wegingen m.b.v. grondstoffen, zoals daar wa-
ren tenten, ‘drinkpullen’, zaklampen, enzover-
der. Die grondstoffen moest je natuurlijk ver-
dienen door kleinere opdrachtjes te doen. Er 
was ook strategisch inzicht nodig, want ver-
schillende groepen mochten onderling grond-
stoffen ruilen. Na anderhalf uur zat het erop, 
en maar goed ook, want de groepen begonnen 
wel erg competitief te worden… 
Daarna was er nog plaats voor een gezellige 
babbel en degenen die wilden ‘placeerden nog 
een danske’. Er werd heel wat afgelachen en 
omstreeks middernacht lag iedereen in zijn –
jawel- slaapzak.  
 

De volgende ochtend was het reeds vroeg dag. 
Om 6 uur hoorden we die o zo ongenadige 
wekker weerklinken door de kapel. Velen ver-
trokken met kleine oogjes, maar een deson-
danks  ongelooflijk enthousiasme naar het Po-
lenplein, waar uiteraard weer een ochtendlijk 
feest georganiseerd werd.  
Om 8u30 startte zoals altijd de les, maar in de 
speeltijd werden er geestige spelletjes georga-
niseerd zoals touwtrekken, ninja, pang… Over 
de middag konden leden van de jeugdbewe-

ging zelfs genieten van een heus pizzafestijn. En 
voor degenen die dan nog energie over hadden, 
was er een klein wedstrijdje aan de gang. Als de 
hit ‘Gangnam Style’ over de speelplaats weer-
klonk, werden zij zo snel hun benen hen konden 
dragen verwacht in een cirkel in het midden van 
de speelplaats.  Daar werd dan het typische 
dansje geperformed. Dit zorgde uiteraard voor 
hilarische taferelen… 
 
Zowel voor leerkrachten als leerlingen was dit 
een geslaagde editie. Veel dank aan de Leerlin-
genraad en tot volgend jaar! 
Lotte Debrauwer 

en nacht! 

De dag van de Jeugdbeweging 
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en nacht! 

De dag van de Jeugdbeweging 

T oen de bel om half negen over de speelplaats galm-
de, waren de ogen van zo’n slordige 400 leerlingen 
op het midden van de speelplaats gericht. En wie 
kwam daar, wonder o wonder , aangewandeld? Ons 

goedheilig man natuurlijk! Zoals altijd was hij vergezeld door 
die malle Zwarte Pieten. Het was een typische 6de december, 
want het was steenkoud en Sinterklaas moest goed opletten 
dat hij niet weggleed met die prachtige staf van hem. De Pie-
ten legden meteen een klein spelletje uit. Ines, ons bekend als 
die fijne meid uit het zesde jaar, hield een knuffel van een 
‘unicorn’ bij zich. Het was de bedoeling die zo snel mogelijk af 
te nemen in de loop van de dag zonder haar echt aan te raken. 

Toen de leerlingen uiteindelijk naar hun klas slenterden, was 
dat onder algemeen geklaag en gezaag.  Maar toen midden in 
de les de Zwarte Pieten de les kwamen binnenstormen, kwam 
dat als de ultieme verlossing. Ik hoorde hier en daar het water 
in de mond komen, want de Pieten hadden voor 
iedere klas een grote mand vol lekkers bij zich. 

In de speeltijd konden we genieten van een heu-
se flashmob, (meestal) elegant uitgevoerd door 
de Pieten en hun achterban. De Unicorn over-
leefde helaas de speeltijd niet, hij werd meedo-
genloos aan stukken gereten door een enthousi-
aste bende eerstejaars, die niet zo goed leken te 
begrijpen dat het de bedoeling was Ines niet aan 
te raken… RIP, Mister Unicorn! 

De hele dag door was er muziek voorzien op de 
speelplaats en dat gaf velen onder ons warmte 
op deze kille dag. ’s Middags beeldden de Pieten 

                 Zie ginds komt… 

een liedje uit, wat dan uiteindelijk ‘Zwarte Pieten Samba’ bleek 
te zijn! Een aanrader om eens te zoeken op Youtube zou ik zo 
zeggen… Ambiance verzekerd! 

In de namiddag werd er nog een heuse ‘jutezakkenrace’ geor-
ganiseerd, die voor de één al pijnlijker bleek te zijn dan voor de 
andere… 
 
En zo zat deze dag er ook weer op, de Sint vertrok terug naar 
Spanje, en de leerlingen begonnen al af te tellen naar volgend 
jaar… 
Lotte Debrauwer 

Donderdag 6 december was het weer zover. Dé dag van het jaar voor jong en oud. En ook al zitten er in de Broeder-
school al grote kinderen, toch ging deze dag zeker niet onopgemerkt voorbij! 

“Als je eens niet weet wat te doen is ‘het Heksenlied’ van 
Sesamstraat zeker ook de moeite waard,” aldus onze 
opvoedster Annelies Samyn 
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H et is tien voor acht als de wekker afgaat bij Tim, 

Steffie, Lore en mij. Tien à twintig minuutjes vroe-
ger dan anders, want vandaag trekken we met z’n 

vieren en mevr. Ghyselinck naar de ronde te Gent. 

Doping laten we thuis want we zijn zelfverzekerd genoeg om 
ook zonder het stimulerende goedje de workshops tot een 

goed einde te brengen.  

Na wat bijgepraat te hebben over koffiekoeken en wat prakti-
sche zaken te hebben overlopen, merken we dat de trein 20 

minuten vertraging heeft. We laten echter ons hoofd niet han-

gen en dus zitten we twintig minuten later in een gezellig 

drukke trein. Eenmaal aangekomen in Gent zoeken we de juis-
te tram en – na eerst verkeerd te zijn gelopen en de verkeerde 

tram te hebben genomen – komen we uiteindelijk aan bij het 

Vredeshuis.  
Als we eenmaal binnen zijn in het Vredeshuis worden we naar 

de eetzaal geleid waar een goed uitgedoste man bezig is met 

het afronden van de inleiding en het uitreiken van een prijs 
voor de meest sportief-uitziende leerlingenraad. Hierna wor-

den de workshops gestart. Tim en ik gaan mee met groep A, 

nadat Lore en Steffie zich bij groep B hebben aangesloten. 
Groep A moet eerst een etappe overwinnen – een grote work-

shop – terwijl groep B wat kortere ritten doet – verschillende 

kleine workshops.  
Terwijl Lore en Steffie met hun neus in een mellow cake zitten 

te peuteren, worden Tim en ik ingeleid in de Speaker’s corner. 

Aan de hand van allerlei vertrouwenspelletjes en technieken 

leren we hoe we de sfeer in de leerlingenraad moeten houden. 
De workshop duurt een dikke twee uur, maar het lijkt veel 

sneller te gaan.  

‘s Middags worden de rollen omgedraaid: groep A doet de 
kortere ritten, terwijl groep B opgaat in zijn etapperit. Dus 

terwijl groep B zich met 15 in een wc-hokje propt, schaven 

Lore en Steffie hun ken-
nis bij tijdens de work-

shop Leerlingen in pro-
motie”. Een heel inte-
ressante workshop waar 

ze vooral technieken 

leren om een goede 
activiteit te organiseren. 

Ze krijgen tips die goed 

van pas komen om een 
leerlingenraad succesvol 

te laten werken en leren 

wat de beste aanpak is. 

 
Lore Leenknegt en  
Valerie Croes 

Actiedagen voor leerlingenraden 
D

e 
le
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ad
 Ook dit jaar mogen we fier zijn op 

onze leerlingenraad. Een uitgebreid, 
sterk team, vol ideeën, zorgt voor 

evenementen  (o.a. nacht en dag 

van de jeugdbeweging),  inspraak 
op school, de mogelijkheid van de 

recreatie, … 

Onder het motto nooit te jong om 
iets bij te leren, trokken 2 groepen 

op vormingsdagen. Op 8 november 

reisden Steffie, Valerie, Lore en Tim 

naar Gent waar een actiedag geor-
ganiseerd door het VSK ( Vlaamse 

Scholierenkoepel) doorging. Niet 

alleen de tips en trucs uit diverse 
workshops waren leerrijk, maar de 

kans om ervaringen uit te wisselen 

met een 20-tal andere leerlingenra-
den was enorm boeiend.  

Een weekje later was het de beurt 

aan Hanne, Elise, Eva en Lotte. In 
de Vabi was er een actiedag voor 

alle leerlingenraden van de scholen-

groep Sint-Michiel. Na een heerlijk 
ontbijt was er tijd voor actie in een 

workshop.  Dit werd afgesloten met 

een aperitiefje. Met een vracht vol 

nieuwe ideeën sloten ze de dag af. 

 

Leen Ghyselinck  
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De leerlingenraad verovert de  
Broederschool 

O p woensdag 14 november 

waren 6 leden van onze leer-
lingenraad behoorlijk opge-

togen. We mochten namelijk 

een voormiddag les overslaan. Dat was 

in het kader van een jaarlijkse vormings-

dag voor leerlingenraden, die dit jaar 

plaatsvond in het VABI. 
 

Om 8u30 werden we eerst verwelkomd, 

samen met nog vele andere leerlingenra-

den van de Scholengroep Sint-Michiel. 
We kregen een heerlijk ontbijt aangebo-

den en de dag was meteen goed begon-

nen. Elke leerlingenraad had ook een 
eigen attribuut of kledingstuk bij zich om 

de verschillende leerlingenraden van 

mekaar te kunnen onderscheiden. Dat 
ging van petten tot fluojasjes en één 

groep had zelfs het plan opgevat om 

teenslippers te dragen op deze toch be-
hoorlijk frisse dag. Wijzelf hadden een 

zonnebril aan, wat natuurlijk ook niet 

echt van toepassing was in het barre 
november… Daarna verdeelden we ons 

over de verschillende workshops. 

Eva Dekeyser en ikzelf volgden de 

workshop ‘Leerlingenraad.com’. Het 
was erg interessant. We kregen heel 

wat tips over hoe we onze leerlingen-

raad via multimedia nieuw leven kon-

den inblazen. We moesten een eigen 

‘profiel’ in elkaar knutselen in groepjes 

en dan zelf beslissingen nemen over 
wat we al dan niet kenbaar zouden 

maken en op welke manier. Zo kregen 

we ook veel tips mee van andere leer-

lingenraden. 

Na de workshop, die zo’n slordige 2 uur 

duurde, was er nog een kort evaluatie-

momentje. We praatten nog wat na en 

wisselden ervaringen uit met de ande-
ren. Hetgeen we vandaag leerden, zal 

zeker  worden geëvalueerd en meegeno-

men naar de volgende vergadering. Vol-

gend jaar doen we zeker opnieuw mee! 

Lotte Debrauwer 

Deelnemers:  
Elise Haest (5MtWi)                                             
Hanne Stroobant (5MtWi)                                             
Eva Dekeyser (5EMT)                                             
Matthias Olivier (4WetA)                                             
Lotte Debrauwer (5MtWi) 
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nis bij tijdens de work-

shop Leerlingen in pro-
motie”. Een heel inte-
ressante workshop waar 

ze vooral technieken 
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Lore Leenknegt en  
Valerie Croes 
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De leerlingenraad verovert de  
Broederschool 

O p woensdag 14 november 

waren 6 leden van onze leer-
lingenraad behoorlijk opge-

togen. We mochten namelijk 

een voormiddag les overslaan. Dat was 

in het kader van een jaarlijkse vormings-

dag voor leerlingenraden, die dit jaar 

plaatsvond in het VABI. 
 

Om 8u30 werden we eerst verwelkomd, 

samen met nog vele andere leerlingenra-

den van de Scholengroep Sint-Michiel. 
We kregen een heerlijk ontbijt aangebo-

den en de dag was meteen goed begon-
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M et z’n vijven rijden we naar VISO Gent om er een gesprek te 
hebben met Marijke Storme, leerkracht in OKAN (OnhaalKlassen 
voor Anderstalige Nieuwkomers).  Marijke heeft het over de di-
versiteit in afkomst en thuissituatie; de grote betrokkenheid bij 

de problemen van jongeren; de twijfel over haar eigen aanpak en die van het 
schoolbeleid. Haar authenticiteit en gedrevenheid zijn bewonderenswaardig. 
Marijke laat ons daarna de schamele toestand van de gebouwen zien.   

Dan volgt een rit naar Oostduinkerke.  Ter Helme is de plaats waar we met 
delegaties van andere VLP-scholen werken rond wereldburgerschap.  In een 
eerste werkwinkel wordt naar onze kijk op de multiculturele wereld gepolst.   

Sessieleider Bruno Raes schetst tijdens een volgend blok de mondialisering 
bekeken door de ogen van de opeenvolgende generaties. De verschillen die 
we kunnen onderscheiden in de manier waarop die generaties naar de wereld 
kijken, zijn immens.   

Als afsluiter kijken we nog naar ‘half day tour Soweto’ van Maithé Franco.   
Soweto was de broeihaard van verzet tegen het voormalige apartheidsregime 
in Zuid-Afrika. De sloppenwijk van Kliptown is daarbij één van de highlights 
voor wie Soweto met de bus bezoekt.  We zien fotograferende toeristen van 
op afstand neerkijken naar de armoede van de bewoners die er over-leven. 
Daarna is het tijd voor ontspanning, losse babbels, nieuwe mensen leren 
kennen of lasalliaanse vrienden in hartelijkheid weerzien.   

De tweede dag krijgt Gie Goris (hoofdredacteur MO*) het woord.  Hij zorgt 
voor een verdere verbreding van onze visie op de globaliserende wereld.  Hij 
vraagt ons om inspanningen te doen om de ongelijkheden die mensen kan-
sen ontnemen, te leren zien en om de achterliggende structuren te leren 
ontdekken en om daartegen dan te strijden.  De groeiende ongelijkheid zorgt 
immers voor diverse problemen in alle lagen van de bevolking. Het migratie-
saldo naar ons land blijft groeien. De multiculturele wereld komt op die ma-
nier ook Roeselare binnen.  We kunnen het niet tegenhouden en dus is het 
beter om nu al te leren van de competentie die ze bvb. in VISO Gent hebben 
opgebouwd i.p.v. halsstarrig vast te houden aan het (witte) verleden.  
Ik onthou zijn oproep naar het onderwijs om ‘compassie’ aan te leren : doe 
niet aan een ander wat je zelf niet aangedaan wil worden!  Doen alsof er 
geen problemen zijn is geen optie : het privilege van onwetendheid hebben 
we ondertussen echt wel verloren.   
Tot slot blijft er de hoop : het geloof dat het mogelijk is de wereld te verbete-
ren door menselijke betrokkenheid in moreel engagement.   

In de gespreksgroepen vragen we ons af of we uitsluiting in onze omgeving 
wel zien.  We gaan op zoek naar mechanismen die me het moeilijk maken 
om in te gaan tegen onrecht en uitsluiting in onze leefomgeving.  Een vraag 
die ons kan helpen bij nieuwe initiatieven, maatregelen, acties om ons te 
beletten om de verkeerde keuzes te maken lijkt me : “Wie wordt er (echt) 
beter van ?”   

Verder krijgen we een link met Jean Baptiste de La Salle, een stellingenspel, 
een gesprekswandeling, een aantal stiltemomenten, een schoollogboekmo-
ment nog een avond vol rijke gesprekken, …  

“De wereld wordt kleiner            
als je ruimer denkt.” 

12 november 2012.   

D e “Zeesessies” zijn een 
jaarlijks evenement dat 
uniek is voor de Broeder-
scholen. Ieder jaar ko-

men delegaties van de Lassaliaanse 
scholen samen, om rond een thema 
te werken. 

Delegaties bestaan uit leerlingen, 
leerkrachten en directieleden, die 
samen zitten, discussiëren, brainstor-
men—in een geest van gelijkheid en 
broederlijkheid. De participatieve 
school in de praktijk, dus. 

Wereldburgerschap was het thema 
dit jaar. 
Marc Sambaer is onze vaste vertegen-
woordiger, en dit jaar vergezelden 
jonge leerkrachten Laurens Seys en 
Lieselot Laperre, en leerlingen Lana 
Heyndrickx en Wouter Deleersnyder 
hem. 
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woordiger, en dit jaar vergezelden 
jonge leerkrachten Laurens Seys en 
Lieselot Laperre, en leerlingen Lana 
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hem. 

De derde en meteen laatste dag : “De wereld wordt kleiner als je ruimer 
denkt… ook in onze school ?”  In een ‘denkbeeldige’ school heeft de direc-
tie een vergadering gepland om haar nieuwe prioriteit “opvoeden tot we-
reldburgerschap” te bespreken. Tijdens de vergadering met directies, leer-
krachten en leerlingen krijgen we een pittig overleg.  De nabespreking (ook 
best pikant) wordt gevolgd door het moment waar we met onze vernieuw-
de kijk op wereldburgerschap en globalisering op zoek gaan naar ideeën, 
concrete voorstellen… voor onze school waar we met z’n allen beter kun-
nen van worden.   
Géén makkelijke opdracht maar één ding kan ik je nu al zeggen : wordt 
vervolgd !   

Lana Heyndrickx, Wouter Deleersnyder, Lieselot Laperre, Laurens Seys en 
Marc Sambaer 

H et thema "De wereld 
wordt kleiner als je ruimer 
denkt" intrigeerde me wel, 
maar ik dacht dat het er 

wat oubollig aan toe zou gaan op de 
zeesessies. Niets was minder waar. 
Maandagochtend werd onze visie 
verbreed door een bezoek te brengen 
aan de OKAN-klassen in het VISO 
Gent. Het was leerrijk om te zien hoe 
het er aan toe gaat in zo’n school, 
maar vooral ook het gesprek met één 
van de leerkrachten was heel verrij-
kend. Nadien zijn we naar zee ver-
trokken om kennis te maken met de 
andere zeesessieleden. Er werd tel-
kens heel veel gediscussieerd over 
hedendaagse belangrijke zaken waar-
bij iedereen zijn mening zonder 
schroom kon verkondigen. Er werd 
met heel veel respect geluisterd naar 
ieders standpunt ongeacht je direc-
teur, leerkracht of leerling was. Er 
hoefde niet persé een consensus 
bereikt worden en dat sprak mij wel 
aan. Iedere discussie (die in verschil-
lende groepen plaatsnam) werd tel-
kens op een andere manier aange-
bracht nl.: een gastspreker, een film, 
een blad met stellingen, … 
Het was vooral de bedoeling om 
breed en diep te kijken naar wat er 
zich in de wereld afspeelt en van 
daaruit nadenken over de betekenis 
en consequenties voor ons onderwijs 
van morgen. Het werd mij al snel 
duidelijk dat dit geen simpele taak is 
om dit in de praktijk om te zetten. 

Ik heb me dus heel erg geamuseerd, 
maar het deed me vooral deugd om 
eventjes over mezelf en anderen te 
reflecteren (hoe sta ik in de wereld?,
…) en ik kreeg daar uitgebreid de 
kans toe om dat op mijn gemak te 
doen. Het heeft mij vooral doen na-
denken over wat de hoofd-en bijza-
ken zijn in het leven (Wat is werkelijk 
belangrijk in het leven?) en nog zo-
veel meer.  

En dan zijn er nog andere redenen 
waarom je eens zou meegaan: prach-
tige kamers waar je tot rust kunt 
komen, een bar waar je een gezellig 
babbeltje kunt slaan met de toffe 
collega’s, even uitwaaien aan zee en 
vooral ook het SUPERLEKKER ETEN!!!  
Laurens Seys 

B enieuwd was ik wel, naar dat wat met grote trom werd aangekondigd.  
Maar inderdaad: fijn en inspirerend was het. Bijzonder vond ik het omdat 
ook leerlingen au serieux werden genomen en betrokken werden bij elke 
discussie, brainstorm en wat me deed denken aan 'academische zittingen'. 

Een goed gevoel dat er bewogenheid was voor wat leeft in de maatschappij en ge-
drevenheid om dit binnen te brengen in de school. Een vleugje idealisme was er te 
vinden maar tijdig ook een kritische noot.  Kortom vond ik het fijn geselecteerd te 
zijn en dit team gezeten te hebben gezeten. 
Lieselot Laperre 
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H oe je het ook draait of keert, en ondanks de financiële crisis, het veranderde 
politieke landschap, de prijsafspraken over tandpasta en andere schier onover-
komelijke problemen, blijft ons Belgenlandje en, bij uitbreiding, “het Noorden” 
een aards paradijs in vergelijking met veel landen in “het Zuiden”. Daarom was 

er ooit een groepje Noorse studenten dat in 1964 de campagne “Operation Daywork” op 
poten zette. Het principe was tegelijk simpel en geniaal: we gaan als studenten één dag 
werken, niet voor onze eigen zak, maar voor mensen in dat “Zuiden”.  

En dat is nu net de kracht en de sterkte van het project Zuiddag: op alle geledingen zijn 
de jongeren heel erg vertegenwoordigd. Eerst en vooral zijn het middelbare scholieren 
die gaan werken. De ontvangers van de steun in het Zuiden zijn ook jongeren. De cam-
pagne van Zuiddag in Vlaanderen wordt geleid door een scholier, de dagelijkse leiding is 
in handen van twintigers, het campagneboekje wordt bijeen geschreven door een redac-
tie van jongeren, waaronder ook enkele Broederschool-leerlingen. En, last but not least, 
de keuze van het project gebeurt op een zogenaamd votingsweekend waar ook al weer 
de jongeren het voor het zeggen hebben. Zo kozen twee meisjes van de Broederschool, 
Ine Provoost en Kimberly Deprez, mee voor het project dat de school dit jaar steunt. 

Wat het soort jobs betreft die de jongeren die dag verrichten, geldt het motto: “The sky 
is the limit!” en “Doe maar eens zot!”. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een Broederschool-
leerling die voor één dag rector van de KU Leuven was. Vorig jaar vloog een studente 
heen en weer naar Tenerife als airhostess en was een andere student voor één dag bur-
gervader van Roeselare. Ook dit jaar zitten er weer hele leuke jobkeuzes tussen, of zoals 
Zuiddag ze noemt: ‘droomjobs’ en ‘topjobs’. Elders in deze Mandelaar leest u het verslag 
van Elise Plancke die voor één dag trainster was van tienkamper Hans Van Alphen en 
van Paulien Remmerie die als deejay ging werken bij MNM. 

Het goede doel dan… Vrijdagnamiddag om 15u00 kleurde de Broederschool een beetje 
Latijns-Amerikaans. Op het podium van de studio: Daniela en Migerlis, twee meisjes uit 
Venezuela. In de studio: een kritisch gehoor van 125 jongens en meisjes die toch wel 
eens wilden weten voor wie, wat en waarom ze nu precies op donderdag 18 oktober 
gaan werken. Zij kregen te horen over de criminaliteit in de sloppenwijken van de hoofd-
stad Caracas. In 2009 werden 57 op 100.000 Venezolanen vermoord, het hoogste cijfer 
ter wereld. Het ging ook over de ongelijke verdeling van rijkdom en kansen; enkel de 
kinderen van rijke families kunnen verder studeren. Veel jongeren uit de minder begoe-
de milieus belanden in een vicieuze cirkel van kansarmoede en criminaliteit.  

Met de steun van hun Belgische partner Bello Belgo wil het project Embajadores Comuni-
tarios (de Gemeenschapsambassadeurs) deze cirkel doorbreken. Deze Venezolaanse jon-
gerenorganisatie, opgericht en geleid door sociaal geëngageerde studenten zet zich in 
om jonge landgenoten een uitweg te bieden uit hun kansarm bestaan. Ze doet dit door 
deze jongeren een vorming aan te bieden waarin gefocust wordt op bewustwording, on-
derhandelingstechnieken en de waarde van een goede opleiding, iets waaraan zoveel 
nood is in een verscheurd land als Venezuela. 

De jongeren van de Broederschool weten gelukkig 
wél wat een goede opleiding is en ook dat een soli-
daire houding met hun leeftijdsgenoten in het Zui-
den daar een essentieel onderdeel van vormt. 
Dankzij Zuiddag! 
 
Rik Lefevere 

 

Work for Change! 
Voor de derde maal al 
namen we met onze 
vijfdes en zesdes deel 
aan ‘Zuiddag 2012’. Het 
principe van deze jaar-
lijkse actiedag is even 
simpel als geniaal: 
steun het goede doel, 
niet door even vrijblij-
vend aan mama’s of 
papa’s mouw te trek-
ken, maar door zélf de 
handen uit de mouwen 
te steken. En dat de-
den onze meisjes en 
knapen van de derde 
graad op donderdag 18 

oktober: Work for 
Change! 
 
Wat ooit in 1964 in 
Noorwegen startte, 
waaide in 2006 over 
naar Vlaanderen. Tij-
dens het pilootproject 
gingen 550 leerlingen 
de hort op. Vorig jaar 
waren er dat, over 
praktisch heel Vlaande-
ren, al 7500. Sedert 
2010 doet ook de Broe-
derschool mee. De eer-
ste keer werkten de 
vijfdes en zesdes voor 
een project in Indone-
sië. Vorig jaar ging de 
steun naar een groepje 
jonge ondernemers in 
Tanzania.  
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Zuiddag 2012 

M eteen toen we op school de uitleg kregen over Zuiddag zocht ik een job op de job-
bank, maar geen enkele sprak me aan. Daarom besloot ik om ‘eens zot te doen’ en 
een mailtje te sturen naar Hans Van Alphen of ik hem voor één keer een training 
mocht geven.  

 
Ik heb lang moeten wachten op een antwoord, maar ik gaf niet op. Samen met zijn coach Wim 
Vandeven overlegde ik en beiden gingen ze akkoord. Dit had ik totaal niet verwacht!  
We besloten dat de training zou doorgaan op de atletiekpiste van Vilvoorde.  
Ik heb echt naar die dag uitgekeken, maar op donderdag vertrok ik toch een beetje zenuwachtig 
en met een onzeker gevoel. Je hebt niet altijd de kans om zo’n bekend iemand te ontmoeten!
Toen ik ’s namiddags op de piste toekwam maakten we even kennis met elkaar en Wim Vandeven 
vroeg of ik wou meetrainen met Hans. Daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen!  
Ik begon met opwarmingsoefeningen te geven. Daarna deden we wat hordentechniek. Het was 
prachtig om te zien hoe perfect hij alles doet. Hans was nog maar pas opnieuw begonnen met 
trainen, dus was het geen lastige training. Tussendoor vroeg hij ook veel over mijn trainingen.  
Hans is een aangenaam, vriendelijk en geïnteresseerd iemand. Ik heb ook veel bijgeleerd. Wim 
Vandeven gaf me veel tips. Kortom, het was echt een onvergetelijke dag! 

Ochtendredacteur bij MNM voor 1 dag 
Donderdag 18 oktober was ik al vroeg uit de veren. Om 5u30 werd ik verwacht in het VRT-gebouw 
in Brussel. MNM had mij uitgekozen om in het kader van Zuiddag één ochtend mee te draaien als 
ochtendredacteur.  

N a een lange autorit mocht ik eindelijk aan de slag. Ik bladerde eerst in kranten om leu-
ke nieuwtjes te vinden. Dan werden de ideetjes samengebracht. Vervolgens begon het 
echte werk. Ik zag hoe de ochtendshow werd gemaakt. Ze lieten mij zelf ook een paar 
keer iets op de radio zeggen. In het begin was het vreemd om in de micro te spreken, 
maar na een tijdje wende het wel. 

Na de ochtendshow volgde ik enkele vergaderingen mee en mocht ik ook meedoen aan ‘Meet the 
audience’. Ann Reymen stelde vragen aan mij en aan de andere jongeren die deelnamen aan zuid-
dag. Het waren vragen over wat we in onze vrije tijd doen, naar welke muziek we luisteren… 

Daarna ging  ik aan het werk op de computer. Ik zocht wat showbizz-nieuwtjes op en schreef een 
artikeltje voor de website.  

Daarmee eindigde mijn werkdag bij MNM. Het was zeker een ‘once-in-a-lifetime-experience’ om 
daar een dagje te mogen werken.  
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O p woensdag 14 november konden enkele leer-
lingen van 5EW en 5WeW een bezoekje bren-
gen aan het MIUMMM, het Vlaams Huis van de 
Voeding. 

Dit ‘Huis van de Voeding’ is een splinternieuw doe-en be-
levingscentrum. De opening ervan vond plaats in mei 
2012 en het bevindt zich in de oude bottelarij van brou-
werij Rodenbach (Spanjestraat 141). Het project wordt 
gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen (met geld 
van de Europese gemeenschap), stad Roeselare en heel 
wat sponsors uit de voedingssector. Het is dan ook de 
bedoeling van dit ‘huis van de voeding’ om de voedings-
sector in en rond Roeselare te  promoten. Er bevinden 
zich hier heel wat (diepvries)groentebedrijven en er is 
uiteraard ook de REO-veiling. 

Het Miummm doet zijn best om wat naambekendheid te 
verwerven. We waren uitgenodigd omdat er die dag op-
names werden gemaakt voor NJAM TV. Ze zochten nog 
een paar vrijwilligers om op TV te komen. Het was de be-
doeling dat er een groepsbezoek werd geënsceneerd. Alle 
toestellen werden uitgetest, de spelletjes werden met veel 
enthousiasme gespeeld en er waren ook een aantal per-
soonlijke interviews die werden afgenomen. 

We kijken alvast met veel spanning uit naar het resultaat. 
We hopen het filmpje van de reportage op onze schoolsite 
te kunnen zetten. Iets om in het oog te houden… 
Vincent Desmet 

MIUMMMmmmmmmnjam! 
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D e KATHO-Roeselare 
organiseert elk jaar 
een aantal interes-
sante wetenschappe-

lijke projecten. De bedoeling is 
om het Hoger Onderwijs dat zij 
aanbieden,  in de kijker te plaat-
sen. Een aantal van onze oud-
leerlingen werken er in elk geval 
hun hogere studies af.  

Forensische technieken? 

Met de leerlingen van 5WeW en 
5MTWe volgden we op 2 oktober 
de sessie ‘Voeding en micro-
organismen’.  Er werden o.a.  
afdrukken genomen van vingers, 
tenen, speeksel, haar, GSM’s, 
muntstukken, …  Na een weekje 
kon je heel wat veelkleurige 
bacterie- en schimmelkolonies 
op de voedingsbodems waarne-
men. Er werd ook een yoghurt-
kweek opgestart en op het einde 
van de studiedag mocht ieder-
een eens proeven. 

Kaas 

De leerlingen van 6WeW en 
6MTWe kregen een week later 
een aantal labotechnieken aan-
geleerd. Ze hadden de eer en 
het genoegen om op artisanale 
wijze een kaasbol te maken. De 
resultaten zagen er verbluffend 
uit. Kaas moet echter een aantal 
maanden rijpen en dus is het 
nog een tijdje wachten om onze 
eigen Broederkaas te kunnen 
smaken. We zijn benieuwd… 

Vincent Desmet 

 

Wetenschaps 
voorlichting in 

de KATHO 
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Want dinsdag is ‘t  
frietjesdag ... 

W at doet 58,14% van onze leerlingen op dins-
dag? Inderdaad, genieten van een warme 
maaltijd op school. En wie maakt al meer dan 
30 jaar die maaltijden? Inderdaad, dagelijks 

zien we hier op school de bestelwagen van traiteur Dumortier 
binnen rijden. Natuurlijk is dinsdag een topdag in onze nieuwe 
keuken. Marijke bakt dan met liefde en vers frietvet frietjes 
voor zo’n 250 leerlingen! Maar ook op andere dagen is het 
gezellig druk in de refter. Dan zorgen ongeveer 170 leerlingen 
voor voldoende animatie.  We gingen op bezoek bij de traiteur 
die levert aan ons huis van vertrouwen. 

Zaakvoerder: Karim Dumortier 

 

Werkt in de zaak sinds 2002 

 

Zaakvoerder sinds 2010 

 

Dagelijks 3300 maaltijden 

 

Sinds 2008 in de nieuwe        
vestiging in de  

Onledegoedstraat 

 

12 personeelsleden 

 

 

 

Karim Dumortier is eigenlijk regent LO van opleiding en wou zelf ook in het 
onderwijs werken. Na drie jaar van korte en wisselende interims kwam er 
een plaats vrij in de traiteurszaak van zijn vader. Op dat moment was er 
weinig tewerkstelling  voor LO-leerkrachten en dus diende een carrièrewis-
sel zich aan. Vanaf 2002 blijft Karim  scholen bezoeken, maar vanaf dan 
bezorgt hij er de maaltijden. Al doende leert men en sinds 2010 beslist hij 
wat de pot schaft. Hij is de ‘chef’ in een grote traiteurszaak die dagelijks 
3300 warme maaltijden aan huis bezorgt. Het menu voor de lagere en 
middelbare scholen en de bedrijven zijn van zijn hand en inspiratie. Veel 
marge om te groeien zit er niet meer in: 3500 maaltijden worden voorlopig 
als het maximum beschouwd. Niet het bereiden van die maaltijden, wel het 
op tijd bezorgen ervan is het  grootste struikelblok.  

“ Twee keer per jaar geven 

scholen ons feedback via 

een beoordelingsfiche, zo 

blijven we onze menu's op-

timaliseren.” 
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E en menu samenstellen 
voor de schoolgaande 
jeugd is niet zo evident als 
het lijkt. Gelukkig komt er 

feedback van de scholen en natuur-
lijk ook van Freek en Fien, die iedere 
dag proefkonijn en kwaliteitskeurder 
zijn.  

Door ervaring weet Karim wat bevalt 
en wat niet. Op vraag van directies 
werd de laatste tijd, met wisselend 
succes, geëxperimenteerd met ve-
getarische menu’s. Toch zit een 
maandelijkse veggie-dag er niet on-
middellijk aan te komen. Karim blijft 
wel zoeken naar een kwalitatief aan-
bod van lekkere maar ook gezonde 
vegetarische producten (die hopelijk 
in de smaak zullen vallen bij onze 
leerlingen …) Straks, op maandag 
10 december, weet hij ook of zijn 
experiment met de Mexico-mix een 
succes was. 

I edere dag staat Karim in voor de bestellingen, opvolging van de bereidin-
gen en ook nog voor de soepbedeling. Maar je treft hem zeker ook nog 
achter de potten aan. Maar beeld je nu geen klein fornuisje in. Ter hoogte 
van de Onledegoedstraat wordt sinds augustus 2008 in een heel moderne 

en prachtig uitgeruste omgeving gekokkereld.  Daarbij wordt kwaliteit hoog in 
het vaandel gevoerd. Zo wordt zelfs het gehakt nog zelf gemaakt, kwestie van 
zeker te zijn wat er in zit! Over de opvolging in de zaak werd nog niet gepraat, 
maar de tevredenheid over de huidige opleiding van Freek en Fien was groot. 
Wie weet zien we één van hen binnen enkele jaren dagelijks in onze keuken 
verschijnen.  Eén zekerheid hebben we alvast: op dinsdag zijn het frieten! 

 

“Kwaliteit, versheid 
en gezonde voeding 
zijn voor mij de be-
langrijkste criteria 
bij de keuze van  

leveranciers, op vlak 
van kwaliteit ben ik 
echt heel streng!” 
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The exchange was very inter-
esting. We didn’t only learn a 
lot, we had a lot of fun as well. 
We got along very well with 
the Italian students and we 
had a wonderful time.  
It was really special to live in a 
host family for a whole week. 
When you arrive, you feel very 
nervous, because you don’t 
really know what to expect. 
But I had the nicest exchange 
parents ever and they made 
me feel comfortable at once. 
The mother spoke a lot of 
English, but the father couldn’t 
say one word, he really tried, 
though. When we were alone 
we managed to communicate 
in Italian or French. That’s the 
difference between an ex-
change and school: you’re on 
your own. You learn to  
communicate more fluently 
than in class.  
An exchange is not just for 
fun, you get a lot of work af-
terwards.  
We also had the opportunity to 
visit a lot of famous cities. We 
got to know the real Italian 
way of life, something you 
can’t learn from the books. 
Without realizing it, I picked 
up a few of their habits. We 
even picked up a few words 
Italian.  
Michelle Vyaene 

 

S iena  is de hoofdstad van de gelijknamige provincie in Toscane, Italië. Door het zeer 
goed behouden middeleeuwse stadsbeeld en zijn bijzondere geschiedenis, behoort 
Siena tot de belangrijkste toeristentrekkers van Italië. 
6EMT trok er begin dit jaar naartoe voor wat een onvergetelijke uitwisselingser-

varing werd. De school waarmee ze uitwisselden, het Liceo Galileo Galilei, is qua mentaliteit 
en grootte zeker te vergelijken met onze school: leerkrachten staan er, net omwille van de vele 
projecten die de school rijk is, dicht bij de leerlingen én de school is ook al vaker actief geweest 
in uitwisselingsprojecten.   
De reis naar Italië was het tweede luik van de uitwisseling: eind vorig schooljaar waren de Itali-
aanse leerlingen hier al te gast, en verbleven ze op logement bij onze leerlingen thuis.  
Een uitwisseling is zeker geen snoepreis: het geheel kadert in een vakoverschrijdend project 
en heeft als bedoeling de relationele én schoolse vaardigheden te oefenen.  Er zijn dus vanzelf-
sprekend een aantal grote opdrachten aan verbonden. 
Maar het hoeft geen betoog dat deze uitwisseling er ook voor gezorgd heeft dat hier banden 
werden gesmeed die alle cultuur- en taalgrenzen ver overstegen…. 
Mieke Geldhof en haar ouders hebben alleszins heel goede herinneringen aan het samenleven 
met gaststudente Chiara.  We polsten bij Miekes mama, An Dujardin, naar hun ervaringen…. 
 
Welke invloed had het ontvangen van een buitenlandse gast op je eigen gezin?  
Die invloed was heel positief omdat we op die manier een andere cultuur, andere eetgewoon-
tes, een andere familiale band in ons gezin gebracht hebben. Dat bleek een hele verrijking op 
verschillende vlakken. Allereerst natuurlijk de sociale contacten: je leert andere mensen ken-
nen,  hun ouders, hun vrienden.  
Het zorgde ook voor een boost op taalvaardigheden: Mieke en Chiara leerden elkaar Neder-
landse en Italiaanse woorden zoals tellen tot 20,  en goeiedag of goeienavond zeggen.  Ook wij 
luisterden mee en leerden enkele woorden Italiaans spreken. Het gastmeisje kon heel goed 
Engels praten en zo konden we haar prima volgen in haar wensen. Zo toonde ze ook steeds 
haar dankbaarheid telkens als we iets voor haar deden. Mieke volgt nu Italiaans! 
Voor de Italiaanse Chiara was de uitwisseling ongetwijfeld ook heel leerrijk. We lieten haar het 
Belgische eten proeven en het viel haar blijkbaar in de smaak ! 
De uitwisseling viel zo goed mee dat Mieke uitgenodigd werd om tijdens de grote vakantie ook 
naar Italië te gaan – een fantastische ervaring die ze nooit meer vergeet.  

Waren er ook lastige momenten? Wanneer? 
In het begin verliep de communicatie wat moeizaam omdat ze elkaar nog niet zo goed kenden. 
Lege momenten waren wat moeilijk te vullen. Maar die schroom verdween al snel. 
De nachtrust was soms maar kort omdat Mieke en Chiara na een vermoeide daguitstap na het 
thuiskomen nog wilden eten, en ze nog het een en ander over de dag wilden vertellen. Maar 
dat woog natuurlijk niet op tegen de vriendschap en het plezier van elkaar wat beter te leren 
kennen. 
Er waren vooral mooie momenten… Zo gingen we op zondag met het hele gezin naar Diksmui-
de en Nieuwpoort. We bezochten er de Yzertoren en de vissershavens. 
Chiara was heel enthousiast en geïnteresseerd. Tijdens het bezoekje aan de zee vroeg Chiara 
wat pannenkoeken waren: die kenden ze niet!  Samen met haar hebben we er 's avonds klaar 
gemaakt. Ze vond het heel lekker en heeft ook enkele recepten meegenomen naar Italië. 
Het was vaak grappig toen ook Ward, Miekes kleine broer van 7 jaar, die Italiaanse woordjes 
leerde spreken.  Daarnaast was het skypen met haar ouders en broer was ook heel tof. 
Mieke heeft een beschrijfbare muur in haar kamer.  De laatste avond schreef Chiara er een 
tekst op in het Italiaans.  Deze tekst staat er nog steeds en gaat er nooit meer af! 
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Exchanges: touching  
a different life 
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In het begin van de maand december stuurden we enkele bloembollen van tulpen op naar Italië.  De mama vond dit prachtige bloe-
men maar in Italië zijn ze niet te vinden.   Waarschijnlijk komt Chiara terug in de paasvakantie.  Wij gaan voor 14 dagen naar Italië in 
een vakantiehuisje vlak naast het huis waar Chiara woont.   Mieke en Chiara houden intensief contact via facebook en skype. 
 
Waarom zou je uitwisseling wel of niet aanraden?  
Wel. De leerlingen zien een andere streek, cultuur, levenswijze in een gastgezin,  ander eten,... Dat is natuurlijk een hele ervaring.  
Maar het brengt ook heel wat voorbereiding en naverwerking door de leerlingen met zich mee: een uitwisseling is echt een opdracht, 
niet zomaar een ontspannend reisje. Ik had soms het gevoel dat er misschien zelfs wat te veel werk op de plank lag voor Mieke… 
 
Heeft de uitwisseling in jouw ogen Mieke veranderd in enig opzicht?  
Ik denk dat ze een positievere kijk op het leven kreeg: ze leerde volop genieten van het leven, tijdens die reis. 
We zijn vooral dankbaar omdat ze de kans heeft  gekregen om toch de familie van Chiara te leren kennen.  Mieke noemt zelfs de 
ouders van het gastgezin 'haar Italiaanse ouders' omdat ze heel veel voor haar gedaan hebben terwijl ze daar tijdens de grote vakan-
tie op reis was: ze haalden haar af aan de luchthaven,  ze regelden bezoekjes,  ze toonden een enorme gastvrijheid… 

Wat kon er volgens jou beter ? Heb je zelf nog ideeën voor activiteiten op een uitwisseling? 
Mieke vond het spijtig dat we geen dag hadden om met haar eens Roeselare écht te leren kennen en souvenirs te kopen. De tijd was 
natuurlijk beperkt… en de terugreis kwam wat snel. Waarschijnlijk kunnen leerlingen wel wat meer vrijheid tijdens de  
daguitstappen aan.  Of moeten de leerlingen nog meer de kans krijgen zélf de stad te ontdekken, zonder gids. 
Maar het blijft een fantastische ervaring die geen enkele zesdejaars zou mogen missen ! 
 
Stephanie Seys, Marleen Decaigny en Peter Devlieger, en natuurlijk ook An Dujardin 
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‘Ik kom al voor de derde keer en ik wil nog dui-
zend keer komen!’      roept Korneel Van Mullem 

‘‘Ik vond het een heel leuke namiddag.   Ik luisterde naar een verhaal over een 
piraat en mocht  bij een juf  gaan volksdansen. In de studio zagen we een clown 
aan het werk.’  Paulien Decroix 

Vertelnamiddag   10 november ‘12     

Al voor de vijftiende keer stroomde de Broederschool naar aanleiding van de vertelnamiddag vol met jong geweld. Bij 
aankomst werden de kinderen door muziek, gespeeld door een zestal musicerende kikkers, opgewarmd. Zelfs de ver-
zoeknummertjes van de kinderen konden de muzikanten zonder problemen uit hun instrument toveren! 

De kinderen werden vanaf half drie via een doorschuifsysteem een zeer gevarieerd programma aangeboden. 

Alle kinderen hoorden een spannend verhaal, gebracht door een professionele verteller. Dit jaar kwamen Joe Baele, me-
neer Zee, Koenraad Vandamme, Veerle Ernalsteen en Hilde Rogge, jong én iets minder jong boeien met hun nieuwe 
verhalen. 

Ten slotte konden de kinderen ook even proeven van de volgende activiteiten: circusinitiatie, djembé, cajón of volks-
dans. De jongsten konden dan weer hun artistieke talenten boven halen bij de knutselactiviteit of werden door onze 
talentvolle grimeurs gegrimeerd. aar hebben meer dan 400 enthousiaste kinderen dit leuke evenement bijgewoond.    
Maaike Geerardyn 

 ‘Ik hoorde een verhaal over een reus zonder hart. Het was een mooi en 
spannend verhaal. Ik deed ook verschillende dansen, zoals de indianen-
dans, de stoelendans,…’            Manon Ameye 
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P olitiek, voor sommigen misschien een vies woord. 
Voor anderen het hoogste goed. Eén ding staat 
vast: de laatste tijd laat het weinigen onder ons 
onberoerd. Hoewel we het soms allemaal niet 

meer snappen heeft ieder van ons wel zijn mening klaar 
over al die politieke partijen. 
Maken wij onze leerlingen wel politiek bewust genoeg? De 
overheid roept ons als leerkrachten op om jongeren vol-
doende burgerzin bij te brengen. Wat dat ook mag beteke-
nen. 

In ieder geval viel het ons op hoeveel jonge ‘oudleerlingen’ 
op de lijsten van verschillende partijen prijkten tijdens de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen. Wie als leerkracht van 
de Broederschool in Roeselare ging stemmen, stond voor 
een verdomd moeilijke keuze.  Dagelijks proberen wij altijd 
alle leerlingen tevreden te stellen en nu moesten we, ge-
heel tegen onze natuur in, een voorkeur voor iemand heb-
ben … 

Wie zijn die geëngageerde jongelui die op 14 oktober uit de 
politieke kast kwamen? We vroegen het aan enkele van 
hen: 

Broederschoolpolitici  
in de maak … 

Annelies Carron 
Désirée Debaene 

Yana Debusschere 
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Pieter Reuse 
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 Wat heeft je er toe aangezet om 
kandidaat te worden voor de 
gemeenteraadsverkiezingen? 

Wat had je voor de verkiezin-
gen verwacht van die kandida-
tuur? 

Heeft je persoonlijk resultaat 
de verwachtingen ingelost? 

Ben je tevreden over het resultaat dat 
je partij behaalde? 

Ben je al op de Broederschool politiek 
‘bewust’ geworden of gemaakt? 

Wat brengt de toekomst nog voor 
je op politiek vlak? 
  

 

Yana  
Debusschere 
Afstudeerjaar: 
2007 
 
 

Vorig jaar werd ik lid van Jong Groen 
Roeselare, omdat ik het belangrijk 
vind dat ook jongeren een stem krij-
gen in het beleid. Jong Groen heeft 
de bedoeling om samen na te den-
ken over dingen die gebeuren in de 
stad en daar dan (ludieke)acties rond 
uit te werken. Maar soms zitten we 
ook gewoon samen om te praten 
over dingen die ons bezig houden.  
Ik vind het ook heel leuk om nieuwe 
mensen te leren kennen en via Jong 
Groen en Groen Roeselare heb ik 
heel veel leuke en interessante men-
sen ontmoet. 
Toen ze me aanspraken om op de 
lijst te staan voor de gemeenteraads-
verkiezingen heb ik eventjes bedenk-
tijd gevraagd. Ik hou niet van halve 
engagementen, dus wanneer ik op 
de lijst zou staan wou ik me er ook 
graag ten volle voor inzetten. Ik wou 
ook het partijprogramma volledig 
doornemen, om er zeker van te zijn 
dat ik erachter stond. En dat was 
inderdaad het geval. 

Ik wist niet zo goed wat ik kon 
verwachten, het was de eerste 
keer dat ik op de lijst stond en ik 
had wat schrik dat er misschien 
niemand op mij zou stemmen. Ik 
wou vooral stemmen halen voor de 
partij. Ik stond op de zesde plaats, 
dus ik dacht dat dit een niet-
verkiesbare plaats zou zijn. Ik vond 
het heel leuk dat ongeveer 1/3 van 
onze lijst bestond uit jongeren. Het 
was eveneens goed dat onze lijst 
perfect geritst was, dat betekent 
dat er afwisselend een man en 
vrouw na elkaar stonden. Ik was 
heel trots op onze lijst en ik had er 
eigenlijk wel een goed gevoel bij. 

  

Toen ik hoorde dat ik verkozen was 
wist ik eerst niet zo goed wat te 
doen, want ik had dit helemaal niet 
verwacht. Ik had totaal niet nage-
dacht over de optie dat ik verkozen 
zou kunnen zijn. Het wordt een 
moeilijke opdracht, want ik studeer 
nog, maar ik voel me enorm ge-
steund door mijn partij en door de 
mensen rond me, dus ik ga ervoor. 
Ik sta er ook zeker niet alleen voor, 
onze partij heeft een heel sterke 
werking, dus er zijn altijd mensen 
die me zullen helpen. Het is een 
stap in het onbekende, maar het is 
tevens een mooie kans die ik niet 
kan laten liggen. 
  

Ik ben heel tevreden met de 3 zetels die we 
binnenhaalden. We hadden de voorbije zes 
jaar 1 zetel, dus dit is een grote winst. Wij 
zijn één van de partijen die gewonnen heb-
ben en daar mogen we trots op zijn. Ik ben 
heel blij dat de inzet van de 37 mensen op 
onze lijst beloond werd. Dat we nu in de 
meerderheid zitten is fantastisch. Op die ma-
nier kunnen we ons programma realiseren en 
Roeselare mee besturen. 
  

Ik was reeds geboeid door politiek toen ik in 
de Broederschool zat. Vooral de geschiede-
nislessen in het vijfde en zesde middelbaar 
vond ik heel interessant. En ik vond het tof 
dat er in heel veel lessen een link gelegd 
werd met de actualiteit, want de actualiteit 
hield me toen al bezig.  Ik besloot dan ook 
om Politieke Wetenschappen te gaan stude-
ren in Gent, niet omdat ik politieke ambities 
had, maar omdat ik heel erg geïnteresseerd 
was in wat er allemaal gebeurt in de wereld 
en waarom. Politiek klinkt misschien saai 
voor veel mensen, maar dat is het helemaal 
niet. Politiek is een dagelijkse realiteit voor 
iedereen, zonder dat we er echt bij stil 
staan. 
  
  

De komende zes jaar zal ik zetelen in de 
gemeenteraad. Daar zal ik de stem van 
de jeugd vertegenwoordigen, maar ook 
wil ik graag opkomen voor de mensen 
die het moeilijk hebben in onze stad. Ik 
heb afgesproken met mijn partij dat ik 
me het eerste jaar nog wat op de ach-
tergrond hou, zodat ik me kan focussen 
op mijn studies. Wanneer ik afgestu-
deerd ben wil ik er volledig invliegen. 
De gemeenteraad is openbaar, mensen 
die geïnteresseerd zijn kunnen dus al-
tijd even een kijkje komen nemen. En 
wanneer jullie met vragen of opmerkin-
gen zouden zitten mogen jullie me ook 
altijd contacteren. 
  

 

Désirée Debaene 
Afstudeerjaar: 
2006 
 
 

Op zich was ik vooraleer ik deelnam 
aan de verkiezingen al  een trouwe 
volger van de partij groen. 
Toen ik werd opgebeld met de vraag 
om op de lijst te staan, aarzelde ik 
dan ook niet. Ik ben geen rasechte 
politieker, maar vond het mooi om 
op deze wijze mijn sympathie te to-
nen voor de partij en zijn standpun-
ten. En ook om mijn enthousiasme 
voor de partij over te brengen op 
andere mensen. 

Ik had geen hoge verwachtingen 
van mijn kandidatuur, maar uitein-
delijk heb ik toch een mooi per-
soonlijk resultaat behaald:  205 
voorkeursstemmen. Ikzelf had 
gegokt op de helft. Het doet deugd 
dat ik toch zo veel mensen heb 
kunnen bereiken, en dit voor een 
niet zo evidente partij. Niet ieder-
een stemt groen. 

Ik ben zeer blij met het resultaat 
van de partij. We hebben 3 zetels 
kunnen veroveren tijdens de verkie-
zingen en zitten nu ook in de coali-
tie. Het harde werk dat we er in 
gestoken hebben (véél flyeren) en  
de” jong groenen”  (wij waren zo 
wat de enige partij met zoveel jon-
ge leden) hebben daar zeker aan te 
danken.   
  
  
  

Één van deze leden van jong groen zit nu 
ook in de gemeenteraadslid. Dat doet deugd 
om te weten dat een frisse wind nu ook een 
kans op spreken heeft in de gemeenteraad. 

Toen ik nog in de Broederschool zat, en het 
waren verkiezingen, volgden wij het op de 
voet. Dat weet ik nog goed. Politiek lijkt nog 
iets van ver af, als je in het 3e middelbaar 
zit, maar toch konden mijn klasgenoten en 
leerkrachten er behoorlijk in opgaan. Ik vind 
dat zeer goed, het had zelfs nog meer ge-
mogen van mij. Ik vind het belangrijk dat 
de leerlingen van vandaag ingelicht zijn van 
wat er aan het gebeuren is, en welke partij 
voor wat staat. 

Wat brengt de toekomst nog voor mij op 
politiek vlak? Elke keer als het terug 
verkiezingen is, zal je mij terug zien op 
de lijst van groen. Ik zal ook terug mee 
propaganda voeren als geen ander. 
Maar een plaatsje in de gemeenteraad, 
dat is voorlopig nog niet voor mij. 

 

Pieter Reuse 
Afstudeerjaar: 
2008 
  

Ik ben al enkele jaren actief bij Ani-
mo Roeselare, de jongerenorganisa-
tie van de spa. De vraag kwam om 
op de lijst te staan en die heb ik niet 
geweigerd. Ik geloof in hun pro-
gramma voor een socialer Roeselare, 
een fuifzaal, minder prestigepro-
jecten... En wou mijn schouders on-
der dit programma zetten. 

Niet veel, als ik al verkozen werd, 
was ik niet gaan zetelen in de ge-
meenteraad. Het is niet te combi-
neren met mijn studies in Gent en 
mijn mandaat in de Raad van Be-
stuur van de Universiteit Gent. 
  

Mijn resultaat van 159 voorkeurs-
stemmen is niet zo schitterend, 
maar in de weken voor de verkie-
zingen waren mijn lessen net be-
gonnen. Hetzelfde geldt voor alle 
vergaderingen van de Raad van 
Bestuur en bijhorende commissies, 
en ik heb dit voorrang gegeven op 
mijn campagne. 
  

Zeer zeker, de spa is maar één zetel verloren 
terwijl groen er drie won. Ik heb niets tegen 
groen en ben dus blij met meer gemeente-
raadsleden die links zijn. Binnen de meerder-
heid is het verhaal zelfs nog veel 'erger', dus 
ik verwacht een veel socialer beleid in Roese-
lare de komende zes jaar. 
  

Ik ben pas echt geïnteresseerd geworden in 
de politiek in mijn vijfde middelbaar. In de 
geschiedenislessen van Johan Delbecke 
werden we immers heel hard geprikkeld 
kritisch te zijn. Later zagen we ook de mo-
derne geschiedenis van het communisme, 
en de kritische blik uit dezelfde geschiede-
nislessen vertelde me niet zomaar alles te 
geloven wat over het communisme aan bod 
kwam. Ik heb er geen leugens in de les mee 
ontdekt, maar ben wel verdiept geraakt 
over hoe je de economie op heel verschil-
lende manieren kunt organiseren. Ik kreeg 
er dan ook een eigen mening over en die 
mening was de aanleiding de politiek te 
volgen en me er in te engageren. 
  
  
  

Ik heb momenteel nog geen ambities in 
de poltiek, maar veel van mijn voorgan-
gers die als student in de Raad van 
Bestuur van de Universiteit Gent zaten 
zijn in de politiek verzeild geraakt na 
hun studies. Ik sluit het dus zeker niet 
uit dat ik later nog wat doe op politiek 
vlak. 
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om Politieke Wetenschappen te gaan stude-
ren in Gent, niet omdat ik politieke ambities 
had, maar omdat ik heel erg geïnteresseerd 
was in wat er allemaal gebeurt in de wereld 
en waarom. Politiek klinkt misschien saai 
voor veel mensen, maar dat is het helemaal 
niet. Politiek is een dagelijkse realiteit voor 
iedereen, zonder dat we er echt bij stil 
staan. 
  
  

De komende zes jaar zal ik zetelen in de 
gemeenteraad. Daar zal ik de stem van 
de jeugd vertegenwoordigen, maar ook 
wil ik graag opkomen voor de mensen 
die het moeilijk hebben in onze stad. Ik 
heb afgesproken met mijn partij dat ik 
me het eerste jaar nog wat op de ach-
tergrond hou, zodat ik me kan focussen 
op mijn studies. Wanneer ik afgestu-
deerd ben wil ik er volledig invliegen. 
De gemeenteraad is openbaar, mensen 
die geïnteresseerd zijn kunnen dus al-
tijd even een kijkje komen nemen. En 
wanneer jullie met vragen of opmerkin-
gen zouden zitten mogen jullie me ook 
altijd contacteren. 
  

 

Désirée Debaene 
Afstudeerjaar: 
2006 
 
 

Op zich was ik vooraleer ik deelnam 
aan de verkiezingen al  een trouwe 
volger van de partij groen. 
Toen ik werd opgebeld met de vraag 
om op de lijst te staan, aarzelde ik 
dan ook niet. Ik ben geen rasechte 
politieker, maar vond het mooi om 
op deze wijze mijn sympathie te to-
nen voor de partij en zijn standpun-
ten. En ook om mijn enthousiasme 
voor de partij over te brengen op 
andere mensen. 

Ik had geen hoge verwachtingen 
van mijn kandidatuur, maar uitein-
delijk heb ik toch een mooi per-
soonlijk resultaat behaald:  205 
voorkeursstemmen. Ikzelf had 
gegokt op de helft. Het doet deugd 
dat ik toch zo veel mensen heb 
kunnen bereiken, en dit voor een 
niet zo evidente partij. Niet ieder-
een stemt groen. 

Ik ben zeer blij met het resultaat 
van de partij. We hebben 3 zetels 
kunnen veroveren tijdens de verkie-
zingen en zitten nu ook in de coali-
tie. Het harde werk dat we er in 
gestoken hebben (véél flyeren) en  
de” jong groenen”  (wij waren zo 
wat de enige partij met zoveel jon-
ge leden) hebben daar zeker aan te 
danken.   
  
  
  

Één van deze leden van jong groen zit nu 
ook in de gemeenteraadslid. Dat doet deugd 
om te weten dat een frisse wind nu ook een 
kans op spreken heeft in de gemeenteraad. 

Toen ik nog in de Broederschool zat, en het 
waren verkiezingen, volgden wij het op de 
voet. Dat weet ik nog goed. Politiek lijkt nog 
iets van ver af, als je in het 3e middelbaar 
zit, maar toch konden mijn klasgenoten en 
leerkrachten er behoorlijk in opgaan. Ik vind 
dat zeer goed, het had zelfs nog meer ge-
mogen van mij. Ik vind het belangrijk dat 
de leerlingen van vandaag ingelicht zijn van 
wat er aan het gebeuren is, en welke partij 
voor wat staat. 

Wat brengt de toekomst nog voor mij op 
politiek vlak? Elke keer als het terug 
verkiezingen is, zal je mij terug zien op 
de lijst van groen. Ik zal ook terug mee 
propaganda voeren als geen ander. 
Maar een plaatsje in de gemeenteraad, 
dat is voorlopig nog niet voor mij. 

 

Pieter Reuse 
Afstudeerjaar: 
2008 
  

Ik ben al enkele jaren actief bij Ani-
mo Roeselare, de jongerenorganisa-
tie van de spa. De vraag kwam om 
op de lijst te staan en die heb ik niet 
geweigerd. Ik geloof in hun pro-
gramma voor een socialer Roeselare, 
een fuifzaal, minder prestigepro-
jecten... En wou mijn schouders on-
der dit programma zetten. 

Niet veel, als ik al verkozen werd, 
was ik niet gaan zetelen in de ge-
meenteraad. Het is niet te combi-
neren met mijn studies in Gent en 
mijn mandaat in de Raad van Be-
stuur van de Universiteit Gent. 
  

Mijn resultaat van 159 voorkeurs-
stemmen is niet zo schitterend, 
maar in de weken voor de verkie-
zingen waren mijn lessen net be-
gonnen. Hetzelfde geldt voor alle 
vergaderingen van de Raad van 
Bestuur en bijhorende commissies, 
en ik heb dit voorrang gegeven op 
mijn campagne. 
  

Zeer zeker, de spa is maar één zetel verloren 
terwijl groen er drie won. Ik heb niets tegen 
groen en ben dus blij met meer gemeente-
raadsleden die links zijn. Binnen de meerder-
heid is het verhaal zelfs nog veel 'erger', dus 
ik verwacht een veel socialer beleid in Roese-
lare de komende zes jaar. 
  

Ik ben pas echt geïnteresseerd geworden in 
de politiek in mijn vijfde middelbaar. In de 
geschiedenislessen van Johan Delbecke 
werden we immers heel hard geprikkeld 
kritisch te zijn. Later zagen we ook de mo-
derne geschiedenis van het communisme, 
en de kritische blik uit dezelfde geschiede-
nislessen vertelde me niet zomaar alles te 
geloven wat over het communisme aan bod 
kwam. Ik heb er geen leugens in de les mee 
ontdekt, maar ben wel verdiept geraakt 
over hoe je de economie op heel verschil-
lende manieren kunt organiseren. Ik kreeg 
er dan ook een eigen mening over en die 
mening was de aanleiding de politiek te 
volgen en me er in te engageren. 
  
  
  

Ik heb momenteel nog geen ambities in 
de poltiek, maar veel van mijn voorgan-
gers die als student in de Raad van 
Bestuur van de Universiteit Gent zaten 
zijn in de politiek verzeild geraakt na 
hun studies. Ik sluit het dus zeker niet 
uit dat ik later nog wat doe op politiek 
vlak. 
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 Wat heeft je er toe aangezet om 
kandidaat te worden voor de ge-
meenteraadsverkiezingen? 

Wat had je voor de verkiezin-
gen verwacht van die kandida-
tuur? 

Heeft je persoonlijk resultaat 
de verwachtingen ingelost? 

Ben je tevreden over het resultaat dat 
je partij behaalde? 

Ben je al op de Broederschool politiek 
‘bewust’ geworden of gemaakt? 

Wat brengt de toekomst nog voor je 
op politiek vlak? 
  

 

Annelies Carron 
Afstudeerjaar: 
2002 
 
 

Mijn vader deed voor het eerst mee 
met de gemeenteraadsverkiezingen in 
1994.  
    Als 9-jarig meisje deelde ik toen 
gretig foldertjes uit en zo ben ik al 
heel vroeg vertrouwd geraakt met 
politiek. 
    Ik kreeg de liberale waarden ook 
met de paplepel mee. Bovendien vind 
ik het idee van mee te mogen naden-
ken en werken aan het beleid van je 
stad of zelfs land zeer aantrekkelijk. 

 Aangezien ik al gemeenteraadslid 
was voor de verkiezingen en ik als 
eerste vrouw de 2de plaats mocht 
bekleden, had ik toch wel hoge 
verwachtingen. 

 Persoonlijk ben ik zeer tevreden: 
ik behaalde 785 voorkeurstemmen 
voor de gemeente en 1819 voor-
keurstemmen voor de provincie. 
    In Roeselare behaalde slechts 
één liberale vrouw ooit zo'n resul-
taat en dit was in1994 wanneer de 
toenmalige VLD nog 20.91% haal-
de terwijl we nu maar 8.35% be-
haalden. 

Helaas zijn we van 5 zetels naar 2 gezakt, 
dus tevreden kan ik hierover niet zijn. De 
3de zetel verliezen we echter op 38 stem-
men, 0.1% en er waren toch heel wat pro-
blemen met het digitaal stemmen. Zo ging 
in Beveren, bureau 40 slechts heel kort open 
en dit is net een bureau waar ik een heel 
goeie score zou behaald hebben. Dus mis-
schien zat er wel meer in. 
    Met Open Vld Roeselare moesten we 
resoluut kiezen voor verjonging en vernieu-
wing en dit heeft zijn gevolgen, maar we 
hebben nu wel een ploeg klaar staan waar 
we vol enthousiasme mee naar 2018 kunnen 
toewerken. 

 Al in de Broederschool was ik actief in de 
leerlingenraad, dus de ambitie om mee te 
denken met het beleid zat er toen zeker al in.

 

Ik deed in 2009 en 2010 mee met de 
parlementsverkiezingen en ambieer dit 
ook in 2014. Bovendien ben ik opnieuw 
gemeenteraadslid de komende legislatuur 
en hoop ik dat jullie toch een aantal maal 
van mij zullen horen via de pers. We heb-
ben slechts 2 raadsleden, dus moet ik 
zeker met volle inzet en voorbereiding 
aanwezig zijn. 

 

Michèle Casteleyn 
Afstudeerjaar: 
2008 

Mijn doel was een meerwaarde te 
betekenen voor de partij. Elke stem 
telt! 

Ik had geen specifieke verwachtin-
gen, aangezien het de eerste keer  
was. 

Het resultaat heeft de verwachting 
overtroffen. 
 
  

We zijn lichtjes achteruit gegaan, dus dat 
kon zeker beter.  
  

Politiek wordt vrij weinig besproken binnen 
het secundair onderwijs. Ideologieën staan 
blijkbaar jammer genoeg niet in de leerplan-
nen. Wél was ik al bezig met politiek toen ik 
op de Broederschool zat. 

Al heel mijn leven ben ik geïnteresseerd 
in de politiek en ik wens dan ook verder 
mee te bouwen aan een samenleving die 
nooit af is. De manier waarop ligt nooit 
vast en is afhankelijk van de kiezer. 

 

 
 
 
 
Lorenz Jehs 
Afstudeerjaar: 
2010 
  

In 2010 had ik me reeds een partij-
kaart aangeschaft, na de federale 
verkiezingen en na mijn carrière in de 
Broederschool.  De N-VA heeft altijd 
wel wat mijn voorkeur gedragen qua 
politieke partijen in Vlaanderen en 
mijn bedoeling was toen vooral om 
deze partij financieel een duwtje in de 
rug te geven, al was het maar een 
erg miniem dwergenduwtje. 
Ongeveer een jaar geleden, tijdens de 
eindejaar periode geloof ik, zijn we 
dan met enkele jongeren voor het 
eerst samengekomen om een lokale 
Jong N-VA-afdeling op te richten. Ik 
werd van een eerder steunend lid een 
actief lid in Roeselare en zo  ben ik 
dan uiteindelijk ook op de lijst te-
rechtgekomen. 
 

Hetgeen ik verwachtte lag vrij 
dicht bij wat het uiteindelijk in-
hield. Ik was wel wat geschrokken 
van de hoeveelheid werk en tijd er 
in zo’n kandidatuur kruipt: borden 
plaatsen,  debatten bijwonen, fol-
ders gaan bussen, campagne voe-
ren, … Het is allemaal tijdrovend, 
maar dat moet je er voor over 
hebben. 

Mijn persoonlijke resultaat heeft 
mijn verwachtingen ver overschre-
den! Ik hoopte op toch minstens 
een honderdtal stemmen, maar dat 
werden er uiteindelijk 563. Dat 
aantal moet natuurlijk wel gerelati-
veerd worden, veel van mijn stem-
men komen van mensen die alge-
meen N-VA gestemd hebben. 

Ik ben uitermate tevreden van ons resultaat. 
Van een kleine partij met slechts 1 zetel 
werden we in één klap de grootste partij 
van Roeselare. Ik wist dat we vooruit gingen 
gaan - minder dan één zetel halen kon ge-
woon niet - maar dat we de grootste partij 
van Roeselare zouden worden, had ik nooit 
verwacht. Helaas werden we, ondanks ons 
sterke resultaat, naar de oppositiebanken 
verwezen. Hiermee had ik het in het begin 
wat moeilijk, zoals velen vermoed ik, maar 
ook dat is nu eenmaal democratie 

Mijn interesse voor de politiek heb ik vooral 
van thuis uit meegekregen, maar school 
heeft natuurlijk ook geholpen om een me-
ning en visie te vormen over tal van zaken en 
deze dan te verdedigen of bij te stellen. Tij-
dens groepsgesprekken of klasdiscussies was 
ik meestal één van de weinigen die eerder 
nationalistische en/of rechtse standpunten 
had, dus ik denk dat ik bij N-VA wel duidelijk 
op mijn plaats zit. Ik voel me trouwens ook 
heel goed binnen de partij. 
 
 

  

 In december wordt de jongerenvleugel 
van N-VA Roeselare officieel  voorgesteld 
aan het grote publiek en worden we een 
volwaardige Jong N-VA-afdeling. Er 
wordt dan ook een bestuur gekozen 
door de leden. Zelf ben ik hiervoor ook 
kandidaat. We zullen zien wat dat geeft, 
maar één iets blijft zeker: ik zal me hoe 
dan ook blijven inzetten voor onze partij. 
Met onze jongerenafdeling hebben we 
nog wel plannen van de toekomst, dus je 
zal zeker nog wel van ons horen (of wel-
licht eerder lezen) ! 

 

Guy Demeyere 
Afstudeerjaar  
2010 

Een aanzet is te zoeken ver in de 
geschiedenis, nog van voor ik gebo-
ren was! Een jonge Guy Verhofstad 
neemt België op sleeptouw en tracht 
waar mogelijk ons land een betere 
plaats te maken. Vanaf dat ik een 
'klein manneke' was heb ik dit dan in 
flarden opgevangen en geïnteres-
seerd in wat voorafgaat als ik ben, 
ben ik wat meer gaan opzoeken. 
Daar heb ik mezelf echt gevonden in 
het liberalisme. Verliefd geworden als 
het ware. Kandidaat worden was dan 
een slechts wachten op het goede 
moment. Hoewel mijn grote idool nu 
in Europa zijn gading heeft gevonden, 
is mijn roeping die van de gemeente.  

Ikzelf, op een 29ste plaats, had 
niet verwacht verkozen te worden. 
Mijn verwachting voor de verkie-
zing lag tussen de 100 en 150 
voorkeursstemmen. Voor iemand 
van 20-jarige leeftijd en iemand 
die niet bekend is in Roeselare is 
dit niet weinig maar zeker ook niet 
onhaalbaar!  

Ik behaalde 119 voorkeursstem-
men, wat volledig binnen mijn ver-
wachtingen lag. Nu heb ik wat er-
varing over wat kan en moet ge-
beuren tijdens de verkiezingsperio-
de, dus kan ik mij volgende keer 
beter en efficiënter inzetten om 
een beter resultaat te halen!  

Nee, Open VLD Roeselare heeft de nationale 
trend van de partij gevolgd. Maw, een matig 
tot groot verlies. In Roeselare gingen we 
van 5 zetels naar 2. Hoewel we dit resultaat 
moeten bekijken op een andere manier. 6 
jaar geleden haalden we nipt 5 zetels, en nu 
nipt de 3e niet. Dit wilt zeggen dat we 
'maar' 1 zetel verliezen in cijfers. De realiteit 
vertelt natuurlijk iets anders.  

Ervoor was ik al politiek bewust. Hoewel de 
Broederschool er zeker geen slecht aan ge-
daan heeft! Een klare blik op de actualiteit 
zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen, door-
dachte mening kan vormen.  

Liberalisme laten groeien. Een droom zou 
het zijn om Roeselare terug naar een 
betere periode te brengen waar iedereen 
zich weer wat 'vrijer' kan voelen. Het be-
vangen systeem van belastingen en re-
geltjes, bijna pesterijen van CD&V en Spa 
hangen mij de keel uit. Het is mijn wens 
om het beter te maken, Roeselare is mijn 
thuis en ik wil dat ook zo laten aanvoelen!  
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 Wat heeft je er toe aangezet om 
kandidaat te worden voor de ge-
meenteraadsverkiezingen? 

Wat had je voor de verkiezin-
gen verwacht van die kandida-
tuur? 

Heeft je persoonlijk resultaat 
de verwachtingen ingelost? 

Ben je tevreden over het resultaat dat 
je partij behaalde? 

Ben je al op de Broederschool politiek 
‘bewust’ geworden of gemaakt? 

Wat brengt de toekomst nog voor je 
op politiek vlak? 
  

 

Annelies Carron 
Afstudeerjaar: 
2002 
 
 

Mijn vader deed voor het eerst mee 
met de gemeenteraadsverkiezingen in 
1994.  
    Als 9-jarig meisje deelde ik toen 
gretig foldertjes uit en zo ben ik al 
heel vroeg vertrouwd geraakt met 
politiek. 
    Ik kreeg de liberale waarden ook 
met de paplepel mee. Bovendien vind 
ik het idee van mee te mogen naden-
ken en werken aan het beleid van je 
stad of zelfs land zeer aantrekkelijk. 

 Aangezien ik al gemeenteraadslid 
was voor de verkiezingen en ik als 
eerste vrouw de 2de plaats mocht 
bekleden, had ik toch wel hoge 
verwachtingen. 

 Persoonlijk ben ik zeer tevreden: 
ik behaalde 785 voorkeurstemmen 
voor de gemeente en 1819 voor-
keurstemmen voor de provincie. 
    In Roeselare behaalde slechts 
één liberale vrouw ooit zo'n resul-
taat en dit was in1994 wanneer de 
toenmalige VLD nog 20.91% haal-
de terwijl we nu maar 8.35% be-
haalden. 

Helaas zijn we van 5 zetels naar 2 gezakt, 
dus tevreden kan ik hierover niet zijn. De 
3de zetel verliezen we echter op 38 stem-
men, 0.1% en er waren toch heel wat pro-
blemen met het digitaal stemmen. Zo ging 
in Beveren, bureau 40 slechts heel kort open 
en dit is net een bureau waar ik een heel 
goeie score zou behaald hebben. Dus mis-
schien zat er wel meer in. 
    Met Open Vld Roeselare moesten we 
resoluut kiezen voor verjonging en vernieu-
wing en dit heeft zijn gevolgen, maar we 
hebben nu wel een ploeg klaar staan waar 
we vol enthousiasme mee naar 2018 kunnen 
toewerken. 

 Al in de Broederschool was ik actief in de 
leerlingenraad, dus de ambitie om mee te 
denken met het beleid zat er toen zeker al in.

 

Ik deed in 2009 en 2010 mee met de 
parlementsverkiezingen en ambieer dit 
ook in 2014. Bovendien ben ik opnieuw 
gemeenteraadslid de komende legislatuur 
en hoop ik dat jullie toch een aantal maal 
van mij zullen horen via de pers. We heb-
ben slechts 2 raadsleden, dus moet ik 
zeker met volle inzet en voorbereiding 
aanwezig zijn. 

 

Michèle Casteleyn 
Afstudeerjaar: 
2008 

Mijn doel was een meerwaarde te 
betekenen voor de partij. Elke stem 
telt! 

Ik had geen specifieke verwachtin-
gen, aangezien het de eerste keer  
was. 

Het resultaat heeft de verwachting 
overtroffen. 
 
  

We zijn lichtjes achteruit gegaan, dus dat 
kon zeker beter.  
  

Politiek wordt vrij weinig besproken binnen 
het secundair onderwijs. Ideologieën staan 
blijkbaar jammer genoeg niet in de leerplan-
nen. Wél was ik al bezig met politiek toen ik 
op de Broederschool zat. 

Al heel mijn leven ben ik geïnteresseerd 
in de politiek en ik wens dan ook verder 
mee te bouwen aan een samenleving die 
nooit af is. De manier waarop ligt nooit 
vast en is afhankelijk van de kiezer. 

 

 
 
 
 
Lorenz Jehs 
Afstudeerjaar: 
2010 
  

In 2010 had ik me reeds een partij-
kaart aangeschaft, na de federale 
verkiezingen en na mijn carrière in de 
Broederschool.  De N-VA heeft altijd 
wel wat mijn voorkeur gedragen qua 
politieke partijen in Vlaanderen en 
mijn bedoeling was toen vooral om 
deze partij financieel een duwtje in de 
rug te geven, al was het maar een 
erg miniem dwergenduwtje. 
Ongeveer een jaar geleden, tijdens de 
eindejaar periode geloof ik, zijn we 
dan met enkele jongeren voor het 
eerst samengekomen om een lokale 
Jong N-VA-afdeling op te richten. Ik 
werd van een eerder steunend lid een 
actief lid in Roeselare en zo  ben ik 
dan uiteindelijk ook op de lijst te-
rechtgekomen. 
 

Hetgeen ik verwachtte lag vrij 
dicht bij wat het uiteindelijk in-
hield. Ik was wel wat geschrokken 
van de hoeveelheid werk en tijd er 
in zo’n kandidatuur kruipt: borden 
plaatsen,  debatten bijwonen, fol-
ders gaan bussen, campagne voe-
ren, … Het is allemaal tijdrovend, 
maar dat moet je er voor over 
hebben. 

Mijn persoonlijke resultaat heeft 
mijn verwachtingen ver overschre-
den! Ik hoopte op toch minstens 
een honderdtal stemmen, maar dat 
werden er uiteindelijk 563. Dat 
aantal moet natuurlijk wel gerelati-
veerd worden, veel van mijn stem-
men komen van mensen die alge-
meen N-VA gestemd hebben. 

Ik ben uitermate tevreden van ons resultaat. 
Van een kleine partij met slechts 1 zetel 
werden we in één klap de grootste partij 
van Roeselare. Ik wist dat we vooruit gingen 
gaan - minder dan één zetel halen kon ge-
woon niet - maar dat we de grootste partij 
van Roeselare zouden worden, had ik nooit 
verwacht. Helaas werden we, ondanks ons 
sterke resultaat, naar de oppositiebanken 
verwezen. Hiermee had ik het in het begin 
wat moeilijk, zoals velen vermoed ik, maar 
ook dat is nu eenmaal democratie 

Mijn interesse voor de politiek heb ik vooral 
van thuis uit meegekregen, maar school 
heeft natuurlijk ook geholpen om een me-
ning en visie te vormen over tal van zaken en 
deze dan te verdedigen of bij te stellen. Tij-
dens groepsgesprekken of klasdiscussies was 
ik meestal één van de weinigen die eerder 
nationalistische en/of rechtse standpunten 
had, dus ik denk dat ik bij N-VA wel duidelijk 
op mijn plaats zit. Ik voel me trouwens ook 
heel goed binnen de partij. 
 
 

  

 In december wordt de jongerenvleugel 
van N-VA Roeselare officieel  voorgesteld 
aan het grote publiek en worden we een 
volwaardige Jong N-VA-afdeling. Er 
wordt dan ook een bestuur gekozen 
door de leden. Zelf ben ik hiervoor ook 
kandidaat. We zullen zien wat dat geeft, 
maar één iets blijft zeker: ik zal me hoe 
dan ook blijven inzetten voor onze partij. 
Met onze jongerenafdeling hebben we 
nog wel plannen van de toekomst, dus je 
zal zeker nog wel van ons horen (of wel-
licht eerder lezen) ! 

 

Guy Demeyere 
Afstudeerjaar  
2010 

Een aanzet is te zoeken ver in de 
geschiedenis, nog van voor ik gebo-
ren was! Een jonge Guy Verhofstad 
neemt België op sleeptouw en tracht 
waar mogelijk ons land een betere 
plaats te maken. Vanaf dat ik een 
'klein manneke' was heb ik dit dan in 
flarden opgevangen en geïnteres-
seerd in wat voorafgaat als ik ben, 
ben ik wat meer gaan opzoeken. 
Daar heb ik mezelf echt gevonden in 
het liberalisme. Verliefd geworden als 
het ware. Kandidaat worden was dan 
een slechts wachten op het goede 
moment. Hoewel mijn grote idool nu 
in Europa zijn gading heeft gevonden, 
is mijn roeping die van de gemeente.  

Ikzelf, op een 29ste plaats, had 
niet verwacht verkozen te worden. 
Mijn verwachting voor de verkie-
zing lag tussen de 100 en 150 
voorkeursstemmen. Voor iemand 
van 20-jarige leeftijd en iemand 
die niet bekend is in Roeselare is 
dit niet weinig maar zeker ook niet 
onhaalbaar!  

Ik behaalde 119 voorkeursstem-
men, wat volledig binnen mijn ver-
wachtingen lag. Nu heb ik wat er-
varing over wat kan en moet ge-
beuren tijdens de verkiezingsperio-
de, dus kan ik mij volgende keer 
beter en efficiënter inzetten om 
een beter resultaat te halen!  

Nee, Open VLD Roeselare heeft de nationale 
trend van de partij gevolgd. Maw, een matig 
tot groot verlies. In Roeselare gingen we 
van 5 zetels naar 2. Hoewel we dit resultaat 
moeten bekijken op een andere manier. 6 
jaar geleden haalden we nipt 5 zetels, en nu 
nipt de 3e niet. Dit wilt zeggen dat we 
'maar' 1 zetel verliezen in cijfers. De realiteit 
vertelt natuurlijk iets anders.  

Ervoor was ik al politiek bewust. Hoewel de 
Broederschool er zeker geen slecht aan ge-
daan heeft! Een klare blik op de actualiteit 
zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen, door-
dachte mening kan vormen.  

Liberalisme laten groeien. Een droom zou 
het zijn om Roeselare terug naar een 
betere periode te brengen waar iedereen 
zich weer wat 'vrijer' kan voelen. Het be-
vangen systeem van belastingen en re-
geltjes, bijna pesterijen van CD&V en Spa 
hangen mij de keel uit. Het is mijn wens 
om het beter te maken, Roeselare is mijn 
thuis en ik wil dat ook zo laten aanvoelen!  

 

 Wat heeft je er toe aangezet om 
kandidaat te worden voor de ge-
meenteraadsverkiezingen? 

Wat had je voor de verkiezin-
gen verwacht van die kandida-
tuur? 

Heeft je persoonlijk resultaat 
de verwachtingen ingelost? 

Ben je tevreden over het resultaat dat 
je partij behaalde? 

Ben je al op de Broederschool politiek 
‘bewust’ geworden of gemaakt? 

Wat brengt de toekomst nog voor je 
op politiek vlak? 
  

 

Annelies Carron 
Afstudeerjaar: 
2002 
 
 

Mijn vader deed voor het eerst mee 
met de gemeenteraadsverkiezingen in 
1994.  
    Als 9-jarig meisje deelde ik toen 
gretig foldertjes uit en zo ben ik al 
heel vroeg vertrouwd geraakt met 
politiek. 
    Ik kreeg de liberale waarden ook 
met de paplepel mee. Bovendien vind 
ik het idee van mee te mogen naden-
ken en werken aan het beleid van je 
stad of zelfs land zeer aantrekkelijk. 

 Aangezien ik al gemeenteraadslid 
was voor de verkiezingen en ik als 
eerste vrouw de 2de plaats mocht 
bekleden, had ik toch wel hoge 
verwachtingen. 

 Persoonlijk ben ik zeer tevreden: 
ik behaalde 785 voorkeurstemmen 
voor de gemeente en 1819 voor-
keurstemmen voor de provincie. 
    In Roeselare behaalde slechts 
één liberale vrouw ooit zo'n resul-
taat en dit was in1994 wanneer de 
toenmalige VLD nog 20.91% haal-
de terwijl we nu maar 8.35% be-
haalden. 

Helaas zijn we van 5 zetels naar 2 gezakt, 
dus tevreden kan ik hierover niet zijn. De 
3de zetel verliezen we echter op 38 stem-
men, 0.1% en er waren toch heel wat pro-
blemen met het digitaal stemmen. Zo ging 
in Beveren, bureau 40 slechts heel kort open 
en dit is net een bureau waar ik een heel 
goeie score zou behaald hebben. Dus mis-
schien zat er wel meer in. 
    Met Open Vld Roeselare moesten we 
resoluut kiezen voor verjonging en vernieu-
wing en dit heeft zijn gevolgen, maar we 
hebben nu wel een ploeg klaar staan waar 
we vol enthousiasme mee naar 2018 kunnen 
toewerken. 

 Al in de Broederschool was ik actief in de 
leerlingenraad, dus de ambitie om mee te 
denken met het beleid zat er toen zeker al in.

 

Ik deed in 2009 en 2010 mee met de 
parlementsverkiezingen en ambieer dit 
ook in 2014. Bovendien ben ik opnieuw 
gemeenteraadslid de komende legislatuur 
en hoop ik dat jullie toch een aantal maal 
van mij zullen horen via de pers. We heb-
ben slechts 2 raadsleden, dus moet ik 
zeker met volle inzet en voorbereiding 
aanwezig zijn. 

 

Michèle Casteleyn 
Afstudeerjaar: 
2008 

Mijn doel was een meerwaarde te 
betekenen voor de partij. Elke stem 
telt! 

Ik had geen specifieke verwachtin-
gen, aangezien het de eerste keer  
was. 

Het resultaat heeft de verwachting 
overtroffen. 
 
  

We zijn lichtjes achteruit gegaan, dus dat 
kon zeker beter.  
  

Politiek wordt vrij weinig besproken binnen 
het secundair onderwijs. Ideologieën staan 
blijkbaar jammer genoeg niet in de leerplan-
nen. Wél was ik al bezig met politiek toen ik 
op de Broederschool zat. 

Al heel mijn leven ben ik geïnteresseerd 
in de politiek en ik wens dan ook verder 
mee te bouwen aan een samenleving die 
nooit af is. De manier waarop ligt nooit 
vast en is afhankelijk van de kiezer. 

 

 
 
 
 
Lorenz Jehs 
Afstudeerjaar: 
2010 
  

In 2010 had ik me reeds een partij-
kaart aangeschaft, na de federale 
verkiezingen en na mijn carrière in de 
Broederschool.  De N-VA heeft altijd 
wel wat mijn voorkeur gedragen qua 
politieke partijen in Vlaanderen en 
mijn bedoeling was toen vooral om 
deze partij financieel een duwtje in de 
rug te geven, al was het maar een 
erg miniem dwergenduwtje. 
Ongeveer een jaar geleden, tijdens de 
eindejaar periode geloof ik, zijn we 
dan met enkele jongeren voor het 
eerst samengekomen om een lokale 
Jong N-VA-afdeling op te richten. Ik 
werd van een eerder steunend lid een 
actief lid in Roeselare en zo  ben ik 
dan uiteindelijk ook op de lijst te-
rechtgekomen. 
 

Hetgeen ik verwachtte lag vrij 
dicht bij wat het uiteindelijk in-
hield. Ik was wel wat geschrokken 
van de hoeveelheid werk en tijd er 
in zo’n kandidatuur kruipt: borden 
plaatsen,  debatten bijwonen, fol-
ders gaan bussen, campagne voe-
ren, … Het is allemaal tijdrovend, 
maar dat moet je er voor over 
hebben. 

Mijn persoonlijke resultaat heeft 
mijn verwachtingen ver overschre-
den! Ik hoopte op toch minstens 
een honderdtal stemmen, maar dat 
werden er uiteindelijk 563. Dat 
aantal moet natuurlijk wel gerelati-
veerd worden, veel van mijn stem-
men komen van mensen die alge-
meen N-VA gestemd hebben. 

Ik ben uitermate tevreden van ons resultaat. 
Van een kleine partij met slechts 1 zetel 
werden we in één klap de grootste partij 
van Roeselare. Ik wist dat we vooruit gingen 
gaan - minder dan één zetel halen kon ge-
woon niet - maar dat we de grootste partij 
van Roeselare zouden worden, had ik nooit 
verwacht. Helaas werden we, ondanks ons 
sterke resultaat, naar de oppositiebanken 
verwezen. Hiermee had ik het in het begin 
wat moeilijk, zoals velen vermoed ik, maar 
ook dat is nu eenmaal democratie 

Mijn interesse voor de politiek heb ik vooral 
van thuis uit meegekregen, maar school 
heeft natuurlijk ook geholpen om een me-
ning en visie te vormen over tal van zaken en 
deze dan te verdedigen of bij te stellen. Tij-
dens groepsgesprekken of klasdiscussies was 
ik meestal één van de weinigen die eerder 
nationalistische en/of rechtse standpunten 
had, dus ik denk dat ik bij N-VA wel duidelijk 
op mijn plaats zit. Ik voel me trouwens ook 
heel goed binnen de partij. 
 
 

  

 In december wordt de jongerenvleugel 
van N-VA Roeselare officieel  voorgesteld 
aan het grote publiek en worden we een 
volwaardige Jong N-VA-afdeling. Er 
wordt dan ook een bestuur gekozen 
door de leden. Zelf ben ik hiervoor ook 
kandidaat. We zullen zien wat dat geeft, 
maar één iets blijft zeker: ik zal me hoe 
dan ook blijven inzetten voor onze partij. 
Met onze jongerenafdeling hebben we 
nog wel plannen van de toekomst, dus je 
zal zeker nog wel van ons horen (of wel-
licht eerder lezen) ! 

 

Guy Demeyere 
Afstudeerjaar  
2010 

Een aanzet is te zoeken ver in de 
geschiedenis, nog van voor ik gebo-
ren was! Een jonge Guy Verhofstad 
neemt België op sleeptouw en tracht 
waar mogelijk ons land een betere 
plaats te maken. Vanaf dat ik een 
'klein manneke' was heb ik dit dan in 
flarden opgevangen en geïnteres-
seerd in wat voorafgaat als ik ben, 
ben ik wat meer gaan opzoeken. 
Daar heb ik mezelf echt gevonden in 
het liberalisme. Verliefd geworden als 
het ware. Kandidaat worden was dan 
een slechts wachten op het goede 
moment. Hoewel mijn grote idool nu 
in Europa zijn gading heeft gevonden, 
is mijn roeping die van de gemeente.  

Ikzelf, op een 29ste plaats, had 
niet verwacht verkozen te worden. 
Mijn verwachting voor de verkie-
zing lag tussen de 100 en 150 
voorkeursstemmen. Voor iemand 
van 20-jarige leeftijd en iemand 
die niet bekend is in Roeselare is 
dit niet weinig maar zeker ook niet 
onhaalbaar!  

Ik behaalde 119 voorkeursstem-
men, wat volledig binnen mijn ver-
wachtingen lag. Nu heb ik wat er-
varing over wat kan en moet ge-
beuren tijdens de verkiezingsperio-
de, dus kan ik mij volgende keer 
beter en efficiënter inzetten om 
een beter resultaat te halen!  

Nee, Open VLD Roeselare heeft de nationale 
trend van de partij gevolgd. Maw, een matig 
tot groot verlies. In Roeselare gingen we 
van 5 zetels naar 2. Hoewel we dit resultaat 
moeten bekijken op een andere manier. 6 
jaar geleden haalden we nipt 5 zetels, en nu 
nipt de 3e niet. Dit wilt zeggen dat we 
'maar' 1 zetel verliezen in cijfers. De realiteit 
vertelt natuurlijk iets anders.  

Ervoor was ik al politiek bewust. Hoewel de 
Broederschool er zeker geen slecht aan ge-
daan heeft! Een klare blik op de actualiteit 
zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen, door-
dachte mening kan vormen.  

Liberalisme laten groeien. Een droom zou 
het zijn om Roeselare terug naar een 
betere periode te brengen waar iedereen 
zich weer wat 'vrijer' kan voelen. Het be-
vangen systeem van belastingen en re-
geltjes, bijna pesterijen van CD&V en Spa 
hangen mij de keel uit. Het is mijn wens 
om het beter te maken, Roeselare is mijn 
thuis en ik wil dat ook zo laten aanvoelen!  
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Alexander Decommere studeerde in 2007 af aan het RITS, afdeling film.  Zijn eindwerk daar was de kort-
film Quietus (http://www.imdb.com/video/wab/vi2912813593/).  Ondertussen heeft hij in korte tijd een 
indrukwekkend parcours afgelegd.  Binnenkort komt Alexander bij ons filmen, maar eerst was er tijd 
voor een kort gesprek, over vroeger en later, over verleden en toekomst. 

I k studeerde in 2003 af in de Broederschool, en dan ging 
ik naar het RITS, waar ik de opleiding regisseur volgde. 
Mijn grote droom blijft ooit een langspeelfilm maken, 
maar ondertussen ben ik met heel wat projecten bezig. 

Films maken is een werk van lange adem.  Zo deed ik in 2010 
samen met een vriend mee aan een scenario-atelier waarbij 
we het idee van een film moesten voorstellen; ons idee was 
nogal autobiografisch—gebaseerd op de ervaringen van mijn 
vriend: hoe het eraan toe gaat in een religieuze sekte.  Het 
Vlaams Audiovisueel Fonds koos drie van de dertig inzendin-
gen uit, en gaf financiële ondersteuning om dat idee uit te 
werken tot een scenario.  We zijn nu met onze  ‘kladversie’ 
bezig, en zoals Hemingway al schreef: “the first draft of any-
thing is shit”.  Schrijven is schrappen.  Elke maand houden we 
een schrijfsessie van enkele dagen om weer verder te werken.  
En dan moet er nog een professionele scenarist bij, en hope-
lijk kan het dan ooit in productie. 

Daarnaast ben ik bezig met een langspeeldocumentaire met 
Marc Cosyns, over Tien jaar euthanasie in België, End Credits.  

We volgen 75 minuten lang twee mensen die voor het le-
venseinde staan. Eind januari wordt ze in Gent voorgesteld. 

Mijn interesse voor dat omstreden onderwerp groeide door 
de contacten met Nic Baltazar, voor wie ik The Making of  
van zijn film Tot Altijd mocht maken. 

Een ander project waaraan we werken is een animatiefilm 
over de Wereldoorlog, of tenminste over het thema ‘Vrede’.  
Of het er van komt hangt af van de financiering; wait and 
see dus.   

 
Het is een project in samenwerking met Viviane Vanfleteren, 
die ik ken omdat ik ooit de dubbing van een Ierse animatie-
film (Brendan, The Secret of Kells) voor haar deed.   Ik leer-
de haar kennen toen ik als assistent-regisseur de fijne kneep-
jes van het vak mocht leren kennen op de set van Quicho-
te’s eiland, van de Gentse documentairemaker Didier 
Volckaert.  Een werkelijk fantastische ervaring voor me! Web-
site en trailer op http://quichoteseiland.be. 

Maar ondertussen moet er ook brood op de plank komen.  

Beelden van een die-hard romanticus:  
filmmaker Alexander Decommere 

“In de oude kapel waar nu pingpongtafels staan, 
daar zijn mijn ouders getrouwd.” 

Alexander Decommere 

Een dagje Broederschool 
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filmmaker Alexander Decommere 
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daar zijn mijn ouders getrouwd.” 

Alexander Decommere 

Een dagje Broederschool 

Daarom maak ik ook promofilmpjes voor bedrijven, video-
clips , korte films voor beurzen en gelegenheden.  Op mijn 
Youtubekanaal vind je enkele voorbeelden. 

Toch wel wat speciaal is de videoclip van Fading Fame van 
Transcoder die ik net maakte; Roos Van Acker speelt er in 
mee. (www.youtube.com/watch?v=vOuwod0s3jk).   

In februari beginnen we met de opnames van een clip van 
Pantheist—een lange clip, bijna 10 minuten, dus eigenlijk bij-
na een kortfilm.  We nemen onder andere ‘s nachts op in de 
St Michielskerk hier in Roeselare, en dat voor een groep uit 
wereldstad London!   

Eigenlijk heb ik het altijd wel gehad voor Doom Metal—ik blijk 
een echte die-hard fan te zijn. De meeste van mijn vrienden 
die vroeger ook naar dat soort muziek luisterden, zijn onder-
tussen “opgeschoven”; hun interesse was meer een uiting van 
een proteststem. Maar voor mij  igt dat anders. Het is wellicht 
een tegendraadse uiting van de romanticus in mij.  Proteste-
ren had ik niet nodig: ik heb helemaal geen getormenteerde 
jeugd gehad, integendeel.  Mijn ouders zijn allebei ook wel 
artistiek bezig, mijn moeder als keramiste 
(www.hildesuykens.be), en mijn vader acteert.  

Om de kosten van  mijn eindwerk aan het RITS te dragen, 
heeft hij verschillende keren een theatermonoloog van Dario 
Fo opgevoerd, De Poezemuis—inderdaad, die monoloog waar 
Jan Decleir zo veel succes mee had.  Maar je merkt het dus, 
mijn ouders hebben me echt altijd gesteund. 

Maar goed, ik kan dus mijn drama niet zoeken in trauma’s of 
zo.  Ik laat me graag overweldigen door kunst, film, muziek; 
de emoties overkomen me, de catharsis—waar we ooit op 
deze schoolbanken over leerden.  

Ja, zo terug komen naar school is enerzijds vertrouwd, en 
anderzijds vreemd.  Natuurlijk heb ook ik hier mijn liefjes ge-
had, mijn gevechten om ‘mijn plaats’ in de groep.   De geur is 

gebleven, vreemd genoeg, in sommige klassen. Maar alles lijkt 
zoveel kleiner geworden. En veel moderner ook, met beamers 
en computers.  Mijn ouders zijn ooit in de kapel getrouwd, 
waar er nu pingpongtafels staan. 

Wellicht ben ik het, die Roeselare ontgroeid ben. Ik ben er een 
beetje van ontkoppeld, pendel nu tussen Gent en Brussel en 
Antwerpen.   

Maar straks kom ik hier dus weer vaker terug, om Een dagje 
Broederschool, het filmpje dat kandidaat leerlingen toont hoe 
het leven op school verloopt, in een nieuw kleedje te steken. 

Want ik kijk met plezier op die tijd hier terug; het was een 
toffe tijd, die me zeker en vast op een waardevolle manier 
gevormd heeft. 
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Kieran 
De Broederschool is voor mij een begrip geworden, een begrip 
dat zich als een verzameling gedraagt, een fundering die hard 

nodig is voor de huidige stand van zaken. Als ik word uitgedaagd te praten over mijn secundaire school en opleiding, durf ik zonder 

scrupules zeggen dat die de beste is. De bestaansreden van dit gedrag ligt hem in de impact van de boodschap die de school te 
bieden had. Die werd door de leerkrachten, die altijd wat verder gingen dan de ordinaire leerstof, aangegeven. Er werden soms 

eeuwenoude vragen en raadsels besproken in een klas met 17-18 jarigen. In dat klaslokaal werd er een visie ontwikkeld die ik van-

daag de dag nog altijd hanteer. Toch is het merkwaardig dat iedereen die uit de Broederschool komt er een eigen filosofie aan 
overhoudt, ook al zaten we allen in dezelfde klas. Dit komt ongetwijfeld omdat men je mening respecteerde. Discussies dienen 

niet om de ene gedachte te verwisselen voor de andere, het is vooral goed om bij de ene de andere op te tellen. En zo maak ik 

direct een metafoor voor het leven in de Broederschool. Het is een bouwwerk waar niets werd vernietigd, maar alles logisch werd 

aangepast om voor iedereen een uniek gebouw te construeren.  
Voorlopig ben ik een eerstejaarsstudent DAE (Digital Arts and Entertainment) in Howest te Kortrijk. Filosofie en een brede kijk is 

ook hier belangrijk. Om vernieuwende en leuke games te ontwikkelen moet je soms wel uit je kartonnen doos stappen zodat een 

nieuw concept kan ontstaan. Zoals ik al vermeldde, was ik al meerdere keren mijn donkere ruimte uitgegaan. Iemand die het licht 
van buitenaf nog niet kende zou erdoor verblind worden en dus niet veel interessants zien. We krijgen soms gevaarlijke opdrachten 

om dit felle licht te trotseren en dan is de nodige kennis en oriëntatie belangrijk. Uiteraard is verlicht denken niet het enige wat aan 

bod komt. Ook wordt onze mathematische geest getest. Dan wordt ik heel euforisch als ik terugdenk aan die Mr. Ingels en Mevr. 
Dewulf.  Natuurlijk is er een ding dat de Broederschool niet opvulde, het onderdeel tekenen. Maar je kan duidelijk zien dat een wis-

kundige, artistieke en filosofische richting moeilijk te vinden is in het secundair.    

Verder wil ik nog kwijt dat games ontwerpen niet gelijk is aan gamen. Werken is de boodschap! Pas als 
het een passie wordt, hou je de richting vol. Het “hoger” is voor mij een nieuwe poort die opengaat, één 

die zich strekt over de gehele wereld. Howest is de hogeschool die me het meest doet denken aan de 

Broederschool: persoonlijk, uitdagend en vernieuwend.  
Mijn leven bevalt me zeer goed. DAE is een passie van me geworden en het is leuk om te zien dat al 

die wiskunde van de voorbije jaren zijn vruchten afwerpt. Ondanks het vele werk, geniet ik van mijn tijd 

in Howest. Dat komt hoofdzakelijk door het feit dat ik er voldoening aan heb. Paradoxaal genoeg wil ik 

ook wel terug naar de tijd van de Broederschool. Veelal mis ik de manier van lesgeven, we konden nog 
eens afwijken en discussies voeren over abnormale toestanden. Maar nu gebeurt dat vrijwel nooit meer, 

het is enkel in groepsopdrachten dat er misschien eens een toffe discussie ontstaat.  

MOJOMOJOMOJO   
 

Vrijdagavond 19.30 u. Links van mij komt uit de duisternis een jongeman opdagen, links aan de overkant roept 

een andere ‘Hey!’, wat later komen nog twee jongemannen vanaf het Polenplein mijn richting uit en drie minuten 

later komt rechts aan de andere kant van de straat het laatste lid van de broederschap aan; samen met Guy De-

meyere, Pieter Reuse, Giuseppe Minervini, Kieran Lesy en Jonas Vanbrabant stap ik Mojo binnen voor een gezelli-

ge, luchtige en soms wat zwaardere babbel die ons langs hun levens, hun zwarte gaten en felle sterren leidt. Dit 

wordt een avond die erom vraagt verslagen te worden. 

U kan hier inloggen op hun bestaan.  Marc Troch 
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overhoudt, ook al zaten we allen in dezelfde klas. Dit komt ongetwijfeld omdat men je mening respecteerde. Discussies dienen 

niet om de ene gedachte te verwisselen voor de andere, het is vooral goed om bij de ene de andere op te tellen. En zo maak ik 

direct een metafoor voor het leven in de Broederschool. Het is een bouwwerk waar niets werd vernietigd, maar alles logisch werd 

aangepast om voor iedereen een uniek gebouw te construeren.  
Voorlopig ben ik een eerstejaarsstudent DAE (Digital Arts and Entertainment) in Howest te Kortrijk. Filosofie en een brede kijk is 

ook hier belangrijk. Om vernieuwende en leuke games te ontwikkelen moet je soms wel uit je kartonnen doos stappen zodat een 

nieuw concept kan ontstaan. Zoals ik al vermeldde, was ik al meerdere keren mijn donkere ruimte uitgegaan. Iemand die het licht 
van buitenaf nog niet kende zou erdoor verblind worden en dus niet veel interessants zien. We krijgen soms gevaarlijke opdrachten 

om dit felle licht te trotseren en dan is de nodige kennis en oriëntatie belangrijk. Uiteraard is verlicht denken niet het enige wat aan 

bod komt. Ook wordt onze mathematische geest getest. Dan wordt ik heel euforisch als ik terugdenk aan die Mr. Ingels en Mevr. 
Dewulf.  Natuurlijk is er een ding dat de Broederschool niet opvulde, het onderdeel tekenen. Maar je kan duidelijk zien dat een wis-

kundige, artistieke en filosofische richting moeilijk te vinden is in het secundair.    

Verder wil ik nog kwijt dat games ontwerpen niet gelijk is aan gamen. Werken is de boodschap! Pas als 
het een passie wordt, hou je de richting vol. Het “hoger” is voor mij een nieuwe poort die opengaat, één 

die zich strekt over de gehele wereld. Howest is de hogeschool die me het meest doet denken aan de 

Broederschool: persoonlijk, uitdagend en vernieuwend.  
Mijn leven bevalt me zeer goed. DAE is een passie van me geworden en het is leuk om te zien dat al 

die wiskunde van de voorbije jaren zijn vruchten afwerpt. Ondanks het vele werk, geniet ik van mijn tijd 

in Howest. Dat komt hoofdzakelijk door het feit dat ik er voldoening aan heb. Paradoxaal genoeg wil ik 

ook wel terug naar de tijd van de Broederschool. Veelal mis ik de manier van lesgeven, we konden nog 
eens afwijken en discussies voeren over abnormale toestanden. Maar nu gebeurt dat vrijwel nooit meer, 

het is enkel in groepsopdrachten dat er misschien eens een toffe discussie ontstaat.  

MOJOMOJOMOJO   
 

Vrijdagavond 19.30 u. Links van mij komt uit de duisternis een jongeman opdagen, links aan de overkant roept 

een andere ‘Hey!’, wat later komen nog twee jongemannen vanaf het Polenplein mijn richting uit en drie minuten 

later komt rechts aan de andere kant van de straat het laatste lid van de broederschap aan; samen met Guy De-

meyere, Pieter Reuse, Giuseppe Minervini, Kieran Lesy en Jonas Vanbrabant stap ik Mojo binnen voor een gezelli-

ge, luchtige en soms wat zwaardere babbel die ons langs hun levens, hun zwarte gaten en felle sterren leidt. Dit 

wordt een avond die erom vraagt verslagen te worden. 

U kan hier inloggen op hun bestaan.  Marc Troch 

32



 

 
 

 

 

Guy Demeyere 
Het woord 'Broederschool' roept herinneringen op aan een tijd toen er naar je geluisterd werd. 
Er is een groep mensen rondom je die met jou en je studies begaan zijn. Niet alleen de leerkrachten of het begeleidend personeel, 

maar ook een goede klassfeer zorgen ervoor dat je op tijd en stond je zegje kan doen. 

De Broederschool is voor mij de plaats waar je jezelf beter leert kennen en waar je kansen niet worden genegeerd. Een open plaats 
met veel mogelijkheden en personeel dat deze mogelijkheden ziet en aanmoedigt! 

Als je terugkijkt op wat je allemaal hebt meegemaakt, dan zie je goede en slechte momenten. Hoezeer je ook wilt, je kan niets ver-

anderen aan wat gebeurd is. Met een gezonde blik terugkijken leert je hoe je vandaag kunt reageren op situaties om morgen minder 
problemen te hebben. 

Op dit moment heb ik studies aangevat aan de hogeschool van Torhout. Ik studeer secundair onderwijs: geschiedenis & Engels. Na 

mijn tijd in de Broederschool ben ik andere studies begonnen, maar ik heb deze vrij snel opgegeven. Schoolmoeheid is een woord dat 

velen niet vreemd in de oren zal klinken. Natuurlijk kan je niet bij de pakken blijven zitten. Tijdens het zoeken naar een nieuwe stu-
diemogelijkheid en naar zin om te studeren, heb ik tijdelijk gewerkt. Aan den lijve ondervinden waarom je moet studeren is de beste 

motivatie.  ; ) 

Hoewel ik met heimwee terugkijk op mijn 6 jaar Broederschool, weet ik diep vanbinnen dat de Broederschool 

nooit ver weg is. Elke beslissing die ik maak weerspiegelt wat ik geleerd heb tijdens mijn schooljaren. M.a.w. als 

iemand mij vraagt hoe mijn nieuwe leven mij bevalt, dan kan ik enkel antwoorden dat ik geen nieuw leven be-

gonnen ben. 
Een andere opmaak, dezelfde inhoud! 

Jonas Vanbrabant 
Het woord ‘Broederschool’ roept vele herinneringen op. Allereerst denk ik hierbij aan de dag van het laatste exa-
men, de dag waarop je er eindelijk “vanaf” bent. Rond 11u30 was het laatste leed achter de rug en stapte ik 

langs de blauwe poort de Fabrieksstraat in, richting Graspop Metal Meeting! Ook al was ik er duizenden keren 

binnen en buiten gelopen, toch voelde het ditmaal anders. Je laat een boel herinneringen achter, een boel emo-
ties, en zes jaar van je leven. Maar op die dag, in een golf van euforie, sta je daar niet lang bij stil en voor ik het 

wist, zat ik in de zon op een wei in Dessel te genieten. 

De maandag erna was D-day, de dag van het diploma. Een velletje bedrukt papier, dat erg droog meedeelt dat 
je geslaagd bent. Maar iedereen weet dat het véél meer is dan dat. Het is het bewijs voor het vele studiewerk 

dat je over de jaren geleverd hebt, het bewijs van de wanhoop die afwisselde met euforie, het einde van het 

labyrint dat je in het eerste jaar binnenstapte. Iedereen volgde zijn eigen weg, en het overgrote deel bereikte de uitgang, al ver-

schilde de route soms sterk.  

In die zes jaar doe je niet alleen veel kennis op, je leert ook veel dingen over het leven.  Je komt toe als A4-blad, bedrukt met 

slechts één alineaatje, en het is aan jou om verder te schrijven.   

En dan ben je in Gent, in een auditorium bij de eerste les Industrieel Ingenieur in de Elektromechanica.  Ik voelde dat ik iets groots 
had bereikt waar ik met recht en rede trots op mocht zijn. Mijn zelfvertrouwen en motivatie kenden een absolute piek en ik voelde 

me op een nooit eerder bereikt intellectueel niveau. Die dag voelde ik mij op het toppunt van mijn persoonlijke ontwikkeling, 

mede door de gemaakte schoolreizen en de uitwisseling naar Italië. En gezien de goede zorgen van enkele leerkrachten, met name 
Hubert Ingels op wiskundig vlak, met een slaagkans ver boven het Vlaamse gemiddelde.  

Maar na verloop van tijd krijg je een ietwat benauwd gevoel. Iedereen is ervan overtuigd dat je zal slagen voor je ook maar één 

woord uit je cursus hebt gelezen, er wordt volop gedroomd van een toekomst die nog lang niet in zicht is. Je moet je aanpassen aan 
de nieuwe omgeving, nieuwe mensen leren kennen in een al bij al vreemde stad in een vreemde school 

ver weg van je vertrouwde klaslokaal in Roeselare. Dit alles brengt mee dat je erg veel druk op je schou-

ders hebt. Want, als je nu faalt, dan wordt de waarde van je voorafgaande succes gereduceerd tot zo 
goed als niets en als je deze denkpiste bewandelt, denk je eigenlijk: ‘Ik heb nog helemaal niets bereikt’, 

een gedachte die in schril contrast staat met diploma-dag 25 juni, zeker omdat je tot dusver ook nog 

nooit echt hebt gefaald.  We droomden zolang van het leven van de echte student, in een echte studen-

tenstad. Je bent nu volwassen en kan eigenlijk doen wat je wilt, ver weg van iedereen die je raad geeft 
en betuttelt.  

Maar die vrijheid brengt een prijs met zich me: onzekerheid. Het was effectief allemaal zoveel gemakke-

lijker vorig jaar. Je ging gewoon naar de lessen, elke dag van 8.30u. tot 16u, je kwam thuis, ontspande 

je wat en studeerde wat meer.  

Laat ons hierbij vooral niet vergeten dat je slechts 18 jaar bent en dat heel wat mensen allerlei verwach-

tingen koesteren die je moet dragen. Nee, makkelijker is het zeker niet geworden. 

 

Kieran 
De Broederschool is voor mij een begrip geworden, een begrip 
dat zich als een verzameling gedraagt, een fundering die hard 

nodig is voor de huidige stand van zaken. Als ik word uitgedaagd te praten over mijn secundaire school en opleiding, durf ik zonder 

scrupules zeggen dat die de beste is. De bestaansreden van dit gedrag ligt hem in de impact van de boodschap die de school te 
bieden had. Die werd door de leerkrachten, die altijd wat verder gingen dan de ordinaire leerstof, aangegeven. Er werden soms 

eeuwenoude vragen en raadsels besproken in een klas met 17-18 jarigen. In dat klaslokaal werd er een visie ontwikkeld die ik van-

daag de dag nog altijd hanteer. Toch is het merkwaardig dat iedereen die uit de Broederschool komt er een eigen filosofie aan 
overhoudt, ook al zaten we allen in dezelfde klas. Dit komt ongetwijfeld omdat men je mening respecteerde. Discussies dienen 

niet om de ene gedachte te verwisselen voor de andere, het is vooral goed om bij de ene de andere op te tellen. En zo maak ik 

direct een metafoor voor het leven in de Broederschool. Het is een bouwwerk waar niets werd vernietigd, maar alles logisch werd 

aangepast om voor iedereen een uniek gebouw te construeren.  
Voorlopig ben ik een eerstejaarsstudent DAE (Digital Arts and Entertainment) in Howest te Kortrijk. Filosofie en een brede kijk is 

ook hier belangrijk. Om vernieuwende en leuke games te ontwikkelen moet je soms wel uit je kartonnen doos stappen zodat een 

nieuw concept kan ontstaan. Zoals ik al vermeldde, was ik al meerdere keren mijn donkere ruimte uitgegaan. Iemand die het licht 
van buitenaf nog niet kende zou erdoor verblind worden en dus niet veel interessants zien. We krijgen soms gevaarlijke opdrachten 

om dit felle licht te trotseren en dan is de nodige kennis en oriëntatie belangrijk. Uiteraard is verlicht denken niet het enige wat aan 

bod komt. Ook wordt onze mathematische geest getest. Dan wordt ik heel euforisch als ik terugdenk aan die Mr. Ingels en Mevr. 
Dewulf.  Natuurlijk is er een ding dat de Broederschool niet opvulde, het onderdeel tekenen. Maar je kan duidelijk zien dat een wis-

kundige, artistieke en filosofische richting moeilijk te vinden is in het secundair.    

Verder wil ik nog kwijt dat games ontwerpen niet gelijk is aan gamen. Werken is de boodschap! Pas als 
het een passie wordt, hou je de richting vol. Het “hoger” is voor mij een nieuwe poort die opengaat, één 

die zich strekt over de gehele wereld. Howest is de hogeschool die me het meest doet denken aan de 

Broederschool: persoonlijk, uitdagend en vernieuwend.  
Mijn leven bevalt me zeer goed. DAE is een passie van me geworden en het is leuk om te zien dat al 

die wiskunde van de voorbije jaren zijn vruchten afwerpt. Ondanks het vele werk, geniet ik van mijn tijd 

in Howest. Dat komt hoofdzakelijk door het feit dat ik er voldoening aan heb. Paradoxaal genoeg wil ik 

ook wel terug naar de tijd van de Broederschool. Veelal mis ik de manier van lesgeven, we konden nog 
eens afwijken en discussies voeren over abnormale toestanden. Maar nu gebeurt dat vrijwel nooit meer, 

het is enkel in groepsopdrachten dat er misschien eens een toffe discussie ontstaat.  

MOJOMOJOMOJO   
 

Vrijdagavond 19.30 u. Links van mij komt uit de duisternis een jongeman opdagen, links aan de overkant roept 

een andere ‘Hey!’, wat later komen nog twee jongemannen vanaf het Polenplein mijn richting uit en drie minuten 

later komt rechts aan de andere kant van de straat het laatste lid van de broederschap aan; samen met Guy De-

meyere, Pieter Reuse, Giuseppe Minervini, Kieran Lesy en Jonas Vanbrabant stap ik Mojo binnen voor een gezelli-

ge, luchtige en soms wat zwaardere babbel die ons langs hun levens, hun zwarte gaten en felle sterren leidt. Dit 

wordt een avond die erom vraagt verslagen te worden. 

U kan hier inloggen op hun bestaan.  Marc Troch 
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Pieter Reuse 
Je verlaat de Broederschool op je achttiende en als je de gemiddelde levensverwachting bereikt is dat voor een man slechts een 
vierde van z’n leven. Toch ligt je persoonlijkheid op dat moment al voor het grootste deel vast en heb je het grootste deel van ba-

siskennis en sociale competenties al verworven. Maar je leven neemt wel een complete wending in de jaren erna. 

Zo ook bij mij, het kan haast niet drastischer. Op de Broederschool de excentriekeling, de minder populaire van de klas (je kent 
de clichés bij de verdeling van de groepswerken en de verdeling van de voetbalploegen wel!), aan de universiteit een compleet an-

der relaas. Ik trok naar de KULAK om er mijn interesse in wiskunde verder uit te diepen. De interesse die me voor de acht uren van 

de Wetenschappen-Wiskunde deed kiezen. De wiskunde die me in het vierde jaar de finale en later de eerste prijs van de junior 
wiskunde olympiade deed behalen. 

De leerkracht die ik in mijn Broederschoolcarrière heb gezien, Hubert Ingels, was één van de enigen die het me had afgeraden. Hij 

kreeg nog verdomd gelijk ook. Hoe interessant de wiskunde ook is, zeker in de eerste jaren aan de universiteit zijn de examens 

voor wiskundigen gericht op het van buiten leren van stapels stellingen en bewijzen, wat me na het eerste jaar deed veranderen 

van richting, naar de informatica. 

Ik zat intussen in mijn tweede jaar aan de universiteit en mijn leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Een excentriekeling was ik nog 

steeds, maar zowat de hele universiteit kende mij. Een anekdote die het plaatst: een satirisch artikel in het studentenblad van de 
KULAK verhaalde over vijf theorieën i.v.m. wie werkelijk de macht over de KULAK had: de campusrector, de preses van de studen-

tenclub, de burgemeester van Kortrijk, de vrijmetselaars of... Pieter Reuse. Of hoe snel het kan keren in het leven. 

Later verwisselde ik de universiteit van Kortrijk (/Leuven) voor deze van Gent en mijn bachelor informatica voor een master wiskun-
dige informatica, de symbiose van wiskunde en informatica. Ondertussen was ik evenmin gestopt met het deelnemen aan wedstrij-

den en het opnemen van engagementen. 

Wedstrijden? In de Broederschool won ik in mijn vierde middelbaar de junior wiskunde olympiade, wat zeker niet gelukt was zon-
der de excellente lessen van Frank Populier, Kathleen Huyghe en wijlen Marleen Steen. In het vijfde won ik de Vlaamse selectie-

proef voor de European Union Science Olympiad. Later in Berlijn wonnen we brons met het Vlaamse team. Na een lange periode 

van win(d)stilte won ik in 2010 de Vlaamse programmeerwedstrijd, werd ik in een hogere categorie vierde en tweede de jaren na-
dien, behaalde ik de derde plaats op de computational mathematics olympiad van de Universiteit Gent, won ik Apps For Flanders en 

werd ik recent in teamverband zevende van de wereld en derde van Europa op de IEEEXtreme, een wereldwijde programmeerwed-

strijd. 

Engagementen? Ik was op de Broederschool reeds secretaris van de leerlingenraad, enerzijds omdat niemand anders het wou doen, 
anderzijds omdat ik iets wou betekenen voor de groep, voor het geheel. In mijn eerste jaar aan de KULAK kwam ik op een gelijk-

aardige manier in de faculteitsraad terecht. Het jaar nadien werd ik vrijwilliger voor ICT-problemen. In Gent werd ik ICT-

verantwoordelijke van mijn kot (waar meer dan 200 studenten verblijven) en sedert dit jaar ben ik lid van de opleidingscommissie 

informatica en kwaliteitscel onderwijs van mijn faculteit. En alsof dat nog niet genoeg is, heb ik mij kandidaat gesteld als vertegen-

woordiger van de studenten in de Raad van Bestuur van de UGent... en daartoe verkozen onder de studenten. In die hoedanigheid 

heb ik er dit jaar nog eens de Raad van Bestuur, Onderwijsraad, Sociale Raad, ICT-Commissie en Gentse StudentenRaad van mijn 
universiteit bijgekregen. 

Allemaal goed en wel, dat engagement opnemen, maar je moet opletten dat je jezelf niet wegcijfert om goed te doen voor het 

grotere geheel. Ik ben in het verkeerde werelddeel geboren om daarvoor verheerlijkt te worden. Hiervoor voldoening zoeken in de 
dankbaarheid van wie je vertegenwoordigt, moet je zeker niet doen. Mensen noemen me succesvol op basis van wat ik in de afge-

lopen paragrafen neerpende, maar jammer genoeg correleert deze vorm van 

succes niet in voldoende mate met geluk.  
Maar wie ben ik, een 22-jarige snotneus die langer op de Broe-

derschool zat dan hij er van weg is, om me uit te spre-

ken over het geluk in je leven na de Broederschool. 
Wie weet is er een vervolg binnen nog eens vier 

jaar... 
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V orig jaar studeerde Giuseppe Minervini op onze school af in 
de richting Wetenschappen-Wiskunde. Telkens we in de 
lessen Nederlands het smalle pad van de cursus verlieten, 

was Giuseppe samen met enkele medestudenten onmiddellijk van de 
partij om de grotere implicaties van allerlei ideeën te gaan opzoeken 
en doorgronden. Vaak met spijt in het hart moest ik soms deze uit-
weidingen afbreken of afronden.  

Wetenschappen en wiskunde zijn manieren om de werkelijkheid te 
begrijpen, maar voor Giuseppe stopte het daar niet. Sinds zijn veer-
tiende filosofeerde hij over het leven en de werkelijkheid, poogde hij 
de chaos te ordenen en te doorgronden. In zijn laatste jaar op onze 
school kwam deze zoektocht tot een explosie: zijn eerste roman, 
Rubikosofie.  

In dit boek wordt aan de hand van het leven van het hoofdpersonage 
een zoektocht geschetst  naar de zin en de samenhang van alles. 
Ideeën uit de wetenschappen, de wiskunde, de sociologie, de psy-
chologie, … worden onder een filosofische paraplu geplaatst om de 
wereld te doorgronden. Die zoektocht is als een Rubiks kubus; je 
tracht de vlakken te ordenen tot elk vlak maar één kleur heeft en je 
dus een eenheid bereikt, onderweg ontdek je het algoritme van de 
draaibewegingen dat hiervoor nodig is en uiteindelijk krijg je wat je 
wou. Zo gaat het ook voor het hoofdpersonage. Hij tracht alle aspec-
ten van het leven en de wereld op orde te krijgen, er inzicht in te 
krijgen om ze daarna tot een groot systeem te herleiden dat de ant-
woorden op alle vragen bevat. Het probleem is echter dat de kubus 
veel minder complex is dan het leven; de eerste opdracht lukt nog 
wel, zij het met moeite, maar de tweede, ja, dat is een ander paar 
mouwen.  

Dit boek is modern en eigentijds omdat het een beeld ophangt van 
hoe jongeren de wereld ervaren en ermee worstelen. Een maat-
schappij die niet onmiddellijk duidelijke waarden aanhangt en vaak 
zaken reduceert tot geld en consumptie, waarmee een mens dan zou 
gelukkig worden, is een moeilijke plaats om je als jongeling te oriën-
teren, om een “waardenvol” leven op te bouwen. Maar de maat-
schappij vermag het niet van de 
opvoeding, die vormt de ruggen-
graat waardoor een jong persoon 
kan weerstaan – zij het soms 
maar gedeeltelijk en zeker niet 
zonder inspanning – aan de 
goedkope oplossingen die de 
maatschappij en het kapitalisme 
bieden.  

Een moeilijk onderwerp en dus 
een behoorlijk uitdagend boek 
met golven van neerslachtigheid, 
onrust, schuldgevoel, extase en 
liefde in een eigentijdse indrin-
gende en vrij rauwe stijl. Een 
krachtig boek.   

Marc Troch 

Filosofie van op de 
Broederschool 

Rubikosofie werd op 26 oktober uitgegeven bij 
www.boekscout.nl. Het is verfraaid met enkele foto’s van Lieven 
Vandecandelaere.  Het boek kost €17.95 en is te bestellen bij 
www.boekscout.nl/shop en rechtstreeks te koop bij de boekhandels 
Hernieuwen en De Zondvloed en bij Giuseppes thuis, restaurant  
Al Garda. 

“Als iedereen mij per se als schrijver definiëren wil, dan 

definieer ik mezelf als een eerlijk geboren schrijver. En 
om niet arrogant, eerstelend of zelfingenomen over te 

komen, beweer ik op voorhand: de volgende alinea is 

effectief door mij geschreven. Ik ben de ezel en zal je 
vertellen wat de voor mij hangende wortel inhoudt. Ik 

smijt de chronologie overhoop en ik start op dit mo-

ment, zodat ik kort en krachtig aan het doel van deze 
tekst kan beantwoorden – dat hebben we dan al ge-

had.  

Ik werk aan vier kortverhalen, mijn tweede roman, 

mijn eerste fantasy en mijn eerste toneelstuk. Ik 
“zelfstudeer” filosofie en literatuur in de universiteitsbi-

bliotheek van de Kulak. Ik promoot mijn eerste roman 

Rubikosofie en om mee te gaan met de stroom leg ik 
examens af in de Bio-ingenieurswetenschappen.  

Het lijkt me leuk om mijn toekomst uit te stippelen. 

Binnen twee jaar studeer ik cel- en genbiotechnologie 
en kan u me vinden op de Boekenbeurs en in een aan-

tal cultuurzalen. Daar kunt u genieten van mijn merg-

doorsijpelende, wakkerschuddende neo-stream-of-
consciousnessliteratuur. Het jaar daarna studeer ik 

nanotechnologie, en twee jaar daarna een verkorte 

bachelor filosofie. Ik hou op dit moment geen rekening 
met mogelijke doctoraatsaanbiedingen, je ziet dat van 

hier. Op mijn curriculum lees ik bio-ingenieur speciali-

satie nanobiologie, schrijver, wetenschapsfilosoof. Als u 

wilt kunt u me altijd komen bezoeken in Amerika, ik 
laat u iets weten.”  

Begrensde metafysica heeft me altijd geïntrigeerd: 

geboren in het jaar des ouden heren 1994, jammer 
genoeg niet opgegroeid naast Kafka, Joyce, Woolf of 

Beckett – wees gerust, ik ben content met Houelle-

becq.  

In de Broederschool, de beste microkosmos die iemand 

zich kan inbeelden, voelde ik me nooit echt normaal, 

en op het einde van die carrière heb ik besloten om dat 
te aanvaarden. Ik geef het tenminste toe. Men fokte 

me op; een felle kleur op een stier. Ik werd de vrije 

wereld in geslingerd om een leven te kiezen, een carri-
ère te kiezen, een toekomst te kiezen. Ik koos. Ik koos 

voor smartphones, voor glazen Vittelflessen, voor dure, 

luimakende rekenmachines, voor diepgevroren Vanille-
roomijs, voor afstandsbedieningen, voor lederen zetels 

inclusief voetpassend laken, voor dagelijkse ochtendvi-

tamines. En dat allemaal zonder reden.” 
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Veldloop 

A l schreven we ons dit jaar niet in voor het veldvoet-
bal, het was toch al een behoorlijk druk sportjaar.    
Het veldloopseizoen begon op 26 september met de 

veldloopdag. Vanaf 3 oktober gingen er een aantal  wedstrij-
den in het kader van het centraal loopcriterium door. 

In de eerste wedstrijd kon Thibault Blondeel ( 4e jaar) zich 
sterk doorzetten en won hij met gemak bij de cadetten jon-
gens, terwijl Emiel Puype (5e jaar) na een goede loop derde 
werd bij de scholieren jongens. 

De tweede wedstrijd  in het loopcriterium ging door op de 
velden van het MSKA te Roeselare op 10 oktober.  Gianni 
Deblauwe (3e jaar) werd derde in zijn wedstrijd bij de cadet-
ten. Tijs Alleman en Emiel Puype werden respectievelijk 2e 
en 3e bij de scholieren jongens. Thibault moest forfait geven 
wegens ziekte. 

Op 24 oktober  liepen  zowel Emiel Puype en Gianni Deblau-
we allebei een tweede plaats in hun sterk bezette reeks. Ook 
leerkracht Laurens Seys liep sterk met een  
9e plaats in zijn wedstrijd.  

De wedstrijd in Koolskamp- Ardooie werd wegens de over-
vloedige regen afgelast. 

Dankzij hun regelmatige prestatie kregen Emiel en Gianni 
een zilveren en een bronzen medaille op de apotheose. Pro-
ficiat daarvoor. 

Volleybal 

D e cadetten jongens speelden op 24 oktober voor een 
plaatsje in de finale in februari. De wedstrijd tegen 
het OLV college uit Oostende verloren ze nipt, die 

tegen het St Janscollege uit Poperinge wonnen ze ruim. Door 
de verlieswedstrijd konden ze zich jammer genoeg niet 
plaatsen. In de andere poule werd met duidelijkere cijfers 
gewonnen. 

Bert Vuylsteke, Julian Van de Vijvere, Douwe Dedeygere en 
Quirine Pattyn, Sara Verschaeve, Fien Dumortier en 
Zépheryne Pattyn (miniem) speelden een goede wedstrijd.  

Sport op woensdagnamiddag 
De scholieren jongens speelden op 14 november een hele sterke 
wedstrijd tegen het V.I.L.O. Meulebeke en wonnen gemakkelijk 
met 3-0. Daardoor plaatsten ze zich voor de finale op 27 februari. 
Elise Haest, Lisa Vanwelsenaers en Nathalie Olivier speelden sa-
men met Bert Vuylsteke (cadet), Douwe Dedeygere (cadet), Pieter
-Jan Creus, Tijs Gernay en Simon Verschaeve.  

De meisjes miniemen konden zich plaatsen voor de tweede ronde 
na hun wedstrijd op 28 november na een wedstrijd tegen het Klein 
Seminarie en de middenschool De Pélichy uit Izegem. De eerste 
verloren ze nipt maar door een sterke tweede wedstrijd plaatsten 
ze zich als beste tweede; ze spelen tegen Spes Nostra Heule en St. 
Lodewijkscollege Brugge de halve finale op 30 januari.  

Proficiat Amber Vanderbeken, Amber Beernaert, Fien Alleman, 
Ellen Creus, Zépheryne Pattyn, Romy Degroote, Tanya Deblaere 
en Hanne Blomme. 

Basketbal  

O p 3 oktober reden we met de scholieren jongens naar 
Deerlijk voor 2 wedstrijden basketbal.  Emiel Ghyselen, 
Kenneth Ollivier, Jan Debusschere, Auke Maes, PieterJan 

Hoedt en Yuna Dehullu streden met ongelijke wapens tegen St. 
Amandscollege en St.-Theresiainstituut uit Kortrijk. Hoewel ze tot 
in de laatste minuut bleven aanvallen waren ze nooit in staat van 
een wedstrijd te winnen. Toch proficiat voor hun volharding. 

De cadetten jongens mochten op 10 oktober aantreden tegen het 
Klein Seminarie en tegen het VTI Izegem.  Helaas verloren ze bei-
de wedstrijden. Benoit Verlinde, Emiel Ghyselen, Tom Libbrecht, 
Alexy Thomas, Dries Marzougui, Beau Jocic (miniem),  Alex Smis-
mans (miniem) speelden nochtans heel goed maar de tegenstand 
was te sterk.  

Op 7 november verloren de miniemen  nipt van het VTI Roeselare 
en moesten daarna de duimen leggen tegen het Klein Seminarie. 
Hun eerste wedstrijd speelden ze erg sterk maar hadden pech met 
de afwerking. De tegenstander  echter kon op de cruciale momen-
ten wel beter afwerken. Toch proficiat aan Beau Jocic, Alex Smis-
mans, Tomas Smismans, Yulian Dehullu, Jonas Vanthournhout, 
Pieter Carlu.  Ook bedankt aan Yuna Dehullu voor het coachen van 
de wedstrijden bij de cadetten en de miniemen. 
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in de laatste minuut bleven aanvallen waren ze nooit in staat van 
een wedstrijd te winnen. Toch proficiat voor hun volharding. 

De cadetten jongens mochten op 10 oktober aantreden tegen het 
Klein Seminarie en tegen het VTI Izegem.  Helaas verloren ze bei-
de wedstrijden. Benoit Verlinde, Emiel Ghyselen, Tom Libbrecht, 
Alexy Thomas, Dries Marzougui, Beau Jocic (miniem),  Alex Smis-
mans (miniem) speelden nochtans heel goed maar de tegenstand 
was te sterk.  

Op 7 november verloren de miniemen  nipt van het VTI Roeselare 
en moesten daarna de duimen leggen tegen het Klein Seminarie. 
Hun eerste wedstrijd speelden ze erg sterk maar hadden pech met 
de afwerking. De tegenstander  echter kon op de cruciale momen-
ten wel beter afwerken. Toch proficiat aan Beau Jocic, Alex Smis-
mans, Tomas Smismans, Yulian Dehullu, Jonas Vanthournhout, 
Pieter Carlu.  Ook bedankt aan Yuna Dehullu voor het coachen van 
de wedstrijden bij de cadetten en de miniemen. 
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Alison Lounes-Cherif 

A lison begon met zwemmen 
toen ze zes jaar oud was, en 
met competitiezwemmen toen  
ze acht jaar werd. Sinds haar 

zevende  is ze aangesloten bij IKZ ( Ize-
gemse Krekel Zwemmers). In 2010 kwa-
men de eerste resultaten; toen werd ze 
Vlaams kampioen. 

Alleen op zondag gaat ze niet zwem-
men; alle andere dagen traint ze min-
stens 1u30 tot 2 uur per dag.   
 
Alison vindt de combinatie met school 
soms wel zwaar. Vooral op het einde van 
de week snakt ze naar wat rust. Veel 
rust krijgt ze echter niet; omdat haar 
papa haar coach is kunnen ze op zondag 
nog wat op het droge trainen. 

In de toekomst hoopt Alison het Belgisch 
Kampioenschap te winnen en daarna op 
Europees of wereldniveau iets te kunnen 
realiseren. Om dit doel te kunnen berei-
ken, moet ze hard werken, en zo blijft 
maar heel weinig tijd over voor andere 
hobby’s. 

Haar beste afstand is 200m vrije slag.  

Ze ziet Edith Mattens als haar voorbeeld 
omdat Edith een 15- jarig meisje is uit 
dezelfde club dat al  op Europees niveau 
mag zwemmen. 

Hoe was 2012 voor jou? 

2012 was een schitterend jaar voor mij.  
Begin februari nam ik deel aan de 
Vlaamse jeugd kampioenschappen. 
Daar behaalde ik 2 gouden medailles 
op de 200m en 400m vrije slag en 
daarnaast nog 2 zilveren medailles op 
de 100m en 800m vrije slag.  

In de maand mei nam ik deel aan een 
internationale wedstrijd in Parijs, die 
goed was voor maar liefst 6 gouden 
medailles.   

Om me voor te bereiden op de belang-
rijkste wedstrijd van het jaar, ging op 
stage naar Tenerife.  Het zalig vakantie
-oord, maar voor mij 2 weken hard 
trainen.  

Eind juli was het zover: de Belgische 
jeugd kampioenschappen. Ik werd Bel-
gisch kampioen op de 200m vrije slag 
en behaalde zilver op 800m vrije slag 
en tenslotte ook nog 2 bronzen medail-
les op de 50m en 100m vrije slag.  

De laatste internationale wedstrijd was 
te Bonn in Duitsland van 30/11’/12 
t.e.m 02/12/’12.  

Dit was één van de best georganiseer-
de wedstrijden die ik al mocht meema-
ken. Ik behaalde 4 keer goud, 1 keer 

zilver en 1 keer brons. Een hele leuke 
ervaring.  

En nu ben ik weer volop aan het trainen 
voor de Vlaamse jeugd kampioenschap-
pen 2013!  
 
Leen 
Steel 
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Denk gewoon even na ...  

 

 

1.:,+ en -  
1. Doe de som kloppen door ergens een streepje te plaatsen! 

5 + 5 + 5 = 550 
 

2. Wat is er speciaal aan het getal  83192567 ? 

3. Zoek de 3 fouten in de onderstaande zin ! 

“Er ziten 3 fauten in de zin” 
4. Alex doorkruist de woestijn samen met zijn hond Lucky. Hij vertrekt met een volle waterfles.   Tijdens 
de eerste dag drinkt hij 1/3 van de inhoud op. Dan geeft hij Lucky de helft van wat er overblijft. De 
volgende dag drinkt Alex 1/4 van wat er nog in de fles zit. 

Welk deel van de oorspronkelijke inhoud blijft er dan nog over voor Lucky ? 

 

 

 

 

 
5. Welke dag komt vlak voor de dag die 2 dagen na de dag is die dadelijk na de dag is die 2 dagen voor de 
dag komt die 3 dagen na dinsdag valt ? 

 

 

 

 

 

Frank Popelier 
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Familienieuws 
Geboorten 

12/06/2012 Olivia De Bevere, dochter van Ans Vercruysse (oud-leerling) en kleindochter  

  van Filiep Vercruysse (leerkracht) 

14/08/2012 Elisabeth D’Haene, kleindochter van Hans Vandromme (econoom) 

25/09/2012 Arthur Vanneste, kleinzoon van Karolien Vanthournoudt (leerkracht) 

08/10/2012 Joren Gaytant, zoon van Emanuël Gaytant en Sofie Desmet (leerkracht) 

 

Overlijden 

20/06/2012 Rafael Gruyaert (82j), grootvader van Dylan Vantomme (oud-leerling) 

26/06/2012 Roger Hullaert (72j), grootvader van Tom Libbrecht (4WETb) 

04/07/2012 Godelieve Denys (90j), moeder van Filiep Vercruysse (oud-leerkracht),   

  grootmoeder van Wouter Vercruysse (oud-leerling) en Ans Vercruysse (oud-leerling)  

24/07/2012 Anna Cardoen (88j), grootmoeder van Thomas De Loof (4ECO2) en Matthijs De Loof  (2MWc) 

14/08/2012 Daniel Grymonprez (80j), grootmoeder van Marlies Maddens (oud-leerling) 

21/08/2012 Andrea Fleurbaey (75j), grootmoeder van Frederic D’Hondt (2MWd) 

26/08/2012 Germaine Dewitte (90j), moeder van Lieven Dendauw (oud-leerling),  

  grootmoeder van Lindsi Dendauw (oud-leerling) en Laura Dendauw (4ECO1b) 

26/08/2012 Daniël Lefevere (88j), gewezen leraar Broederschool, vader van Rik Lefevere   

  (leerkracht en oud-leerling) 

04/09/2012 Basiel Vermeulen (86j), overgrootvader van Penelope Desnijder (1Ad) 

12/09/2012 Georges Brysse (86j), grootvader van Vincent Brysse (oud-leerling) en  Heleen Brysse (5EMT) 

22/10/2012 Albert Huyse (89j), overgrootvader van Dirk-Jan Dewaegemaeker (2MWb) 

01/11/2012 Agnes Willaert (62j), grootmoeder van Femke Vandenbussche (2MWa) 

05/11/2012 Antoon Dekoninck (77j), grootvader van Wout Dekoninck (oud-leerling),  

  Ruth Dekoninck (5EW) en Ward Dekoninck (3ECO2) 

08/11/2012 Georges Verhaeghe (85j), grootvader van Guillaume Meddour (6EMT) 

23/11/2012 Jeanne Callewaert (81j), grootmoeder van Niel Dejonghe (oud-leerling),  

  Imme Dejonghe (5EW) en Jule Dejonghe (3ECO1a) 

29/11/2012 André Maeseele (78j), grootvader van Lana Heyndrickx (5EMT) 

 
De Mandelaar is het schooltijdschrift van de Broederschool, het Instituut O.L.V. van Vreugde, Mandellaan 170, 
Roeselare. Het verschijnt twee keer per jaar. Redactie: Annelies Samyn, Lieven Dufour, Bart George.  
Lay-out: Annelies Samyn en Bart George.  Sportbladzijden: Leen Steel.  Reclame en familienieuws: Johan Buysse 
Hoofdredactie: Bart George 
Verantwoordelijke uitgever: Kristof Degryse, p/a Mandellaan 170, 8800 Roeselare. 

Colofon 
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www.reizensercu.be

tel. 051 20 40 50  -  jan@reizensercu.be
VERG. A1239

Wij staan steeds 
tot uw dienst!

REISBUREAU BVBA

 

Denk evengoed na.. oplossingen  

1. 5 + 545 = 550 

2. het getal bevat alle cijfers van 0 tot 9, maar in al-
fabetische volgorde 

3. ziten ; fauten ; 3 moet 2 worden 

4. één vierde 

5. vrijdag 

2. G1. ONDERKLEDING 

 2. GRONDWET 

 3.VERSTOPPING 

 4.BURGEMEESTER 

 5.WEGENWERKER 

 6.MOEDER TERESA 

 7.    21 
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Geschenken, fruitmanden en bloemen 
online bestellen en aan huis geleverd.

WWW.GIFT.BE

Ardooisestraat 150/1 - 8870 Izegem
Tel. 051 30 62 02 - Fax 051 30 62 01

GSM 0478 22 19 15 (Alec) - 0472 72 25 43 (Kevin)
www.pleisterwerkenvenv.be

Binnen- en buitenbepleistering
voor nieuwbouw en renovatie
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LAKKERIJ VERGOTE bvba
 
Op alle meubilair van privé tot winkelinterieur...
• Structuurverven
• Satijnlak
• Hoogglanslak gepolierd
• Speciale technieken, metallisé
• Kleuren en vernissen, patinages 

Op binnendeuren
• Speciale prijzen voor afwerking van MDF-deuren of schilderdeuren met of 

zonder omlijstingen in satijnlak of hoogglanslak
• Kleuren en vernissen van eiken deuren of andere deuren
• Sérusé, open-nerflakken, pastelbeitsen 

Op PVC en profielen
• Effen of licht gestructureerde satijnlak in alle RAL kleuren, met mogelijkheid 

tot garantie 

Op aluminium en andere metaalsoorten

Alle afwerkingen:
• Op grote series: onderdelen voor verlichting, machinebouw...
• Op raamprofielen of profielen voor standenbouw, gevelbekleding en interieur 

 

Contacteer ons voor verdere informatie en specifieke prijslijsten

LAKKERIJ VERGOTE

Alle lak- en verniswerken

Zwaaikomstraat 64 - 8800 Roeselare

Tel. 051 20 59 60 - Fax 051 25 00 66 - www.lakkerijvergrote.be

E-mail: dries.vergrote@pandora.be 

Pantserstraat  9a        8800  Roeselare
Tel. 051 22 56 86         Fax. 051 22 85 65
www.complot.be          info@complot.be

Pantserstraat  9a        8800  Roeselare
Tel. 051 22 56 86         Fax. 051 22 85 65
www.complot.be          info@complot.be

Pantserstraat  9a        8800  Roeselare
Tel. 051 22 56 86         Fax. 051 22 85 65
www.complot.be          info@complot.be

OOK ALLE
COURANTE BIEREN
EN FRISDRANKEN

O.-L.-Vrouwmarkt 1 - 8800 Roeselare
051 22 21 88 - www.streekbieryves.be

Yves
Streekbieren

EENDAGSREIZEN
MEERDAAGSE REIZEN
met AUTOCAR

Roeselaarsestraat 163a
8890 Moorslede
www.reizenpatteeuw.be

T: 051 777416 - F: 051 771350
Licentie 1269 en 7291
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sappige reclame

gezonde communicatie

frisse magazines

zoete online marketing

Waterven 8 • B-8501 Kortrijk 

T 056 21 10 83

www.apunta.bewww.apunta.be

sappige reclame

gezonde communicatie

frisse magazines

zoete online marketing

Waterven 8 • B-8501 Kortrijk 

T 056 21 10 83

www.apunta.bewww.apunta.be

sappige reclame

gezonde communicatie

frisse magazines

zoete online marketing

Waterven 8 • B-8501 Kortrijk 

T 056 21 10 83

www.apunta.bewww.apunta.be

AHP  HYDRAULICS

Korteweg 5 • 8880 Ledegem • info@ahp-bvba.be • www.ahp-bvba.be

Korteweg 5
8880 Ledegem
info@ahp-bvba.be
www.ahp-bvba.be
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BINNEN- EN BUITENSCHRIJNWERK
RAMEN ALU PVC HOUT

AG-Intex bvba

Koningsstraat 7A - 8800 Rumbeke
gsm 0475.518.619 - 0479.283.631

fax 051/314616 051/693877

info@ag-intex.be
www.ag-intex.be

BTW 0860.400.292 - REG NR 05.22.1.1
ERK KLASSE 1 D5/D13/D20/D25

Zuidstraat 17    
8980 Passendale
T 051 77 82 46
GSM 0477 62 78 42

Zuidstraat 17    
8980 Passendale
T 051 77 82 46
GSM 0477 62 78 42

Zuidstraat 17    
8980 Passendale
T 051 77 82 46
GSM 0477 62 78 42

Zuidstraat 17    
8980 Passendale
T 051 77 82 46
GSM 0477 62 78 42
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www.traiteurdumortier.be

ONLEDEGOEDSTRAAT 72 - 8800 ROESELARE-BEVEREN
051 20 06 26 - 075 56 04 37 - 0476 55 93 51

Bestel nu een pellethaard of kachel 
en ontvang deze handige mand 

gratis*

*aktie geldig tot eind januari 2013

interieurdromen...

bezoek 
atmosfeer-interieur.be

& ontdek 

    Atmosfeer . Passendaalsestraat 36 . 8890 Moorslede . 051.77.83.21 info@ atmosfeer-interieur.be

Eigen ontwerpbureau
Fabricatie & plaatsing van 

alle maatmeubilair 
door het Atmosfeer-team

Atmosfeer
Masters in interior

51



Bowling ZUIDPAND
Zuidstraat 24 - 8800 Roeselare
Tel. 051 24 49 49 www.bowling-zuidpand.be

www.debrasserie.net

F L A N D E R S  F L AV O U R I T E  H O U S E

SPANJESTRAAT 141/6 - 8800 ROESELARE
0478 584 142 - sylvie@debrasserie.net


