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I n september mochten wij 90 nieuwe leerlingen verwelkomen in ons eerste 
jaar, maar liefst 23% meer dan het vorig schooljaar. Deze twaalfjarigen en 

hun ouders kozen voor de ‘andere’ pedagogische aanpak van de Broederschool. 
Door participatief denken en democratische besluitvorming maken leerlingen, leer-
krachten, ouders en directie bij ons samen school.  
Dat was al te merken in de zomervakantie, toen leerkrachten en leerlingen samen 
op pelgrimstocht gingen naar Santiago de Compostella.  Allemaal vrijwilligers, die 
een stukje vakantie ‘opofferden’ om de unieke ervaring van De Weg met elkaar te 
delen.  Is er een mooiere metafoor mogelijk voor wat de essentie van onderwijs is 
dan deze: hoe leerkrachten een stukje levensweg meewandelen met hun leer-
lingen? 
Ook de 40 leerlingen en leerkrachten die deelnamen aan de ‘Toer der Broeder-
scholen’ mochten die Broederschoolsfeer aan den lijve ondervinden. Op woensdag 
18 september vertrokken ze in de Broederschool van Bokrijk voor een looptocht (in 
estafettevorm) van meer dan 240 kilometer naar Roeselare. Onderweg hielden ze 
halt in de Broederscholen van Bilzen, Sint-Truiden, Zaventem, Bazel en Gent. Over-
al werden ze gastvrij ontvangen. Op vrijdag 20 september werden de lopers, in 
aanwezigheid van delegaties van de verschillende Broederscholen, feestelijk ont-
haald op de speelplaats.  Een leerling liet de volgende reactie noteren: “De groeps-
sfeer tussen de leerlingen onderling maar ook tussen de leerlingen en leerkrachten 
maakte voor mij deze ‘Toer der Broederscholen’ onvergetelijk.” 
Begin dit schooljaar werd het nieuwe busstation op de hoek van de Ardooise- en 
Beversesteenweg (achter het treinstation) in gebruik genomen. Dit betekent dat 
leerlingen die met de bus naar Roeselare reizen, vanaf dit schooljaar op een paar 
minuutjes wandelen van de Broederschool kunnen op- en afstappen. Door het 
nieuwe busstation kunnen de bussen vlotter en dus stipter rijden. De acht perrons 
bieden duidelijk ook meer comfort aan de reizigers dan vroeger. De speciale con-
structie van busluifels, en een dak van bomen beschermen tegen zon en regen. 
Elektronische borden geven duidelijke informatie over de aankomst- en vertrektij-
den. 
De Broederschool deed onze wijk achter het station de voorbije maanden weer 
bruisen van de activiteiten. In deze Mandelaar vindt u een verslag van de meeste 
van deze activiteiten. Wij zijn intussen echter reeds volop bezig met de voorberei-
ding van de tweede helft van dit schooljaar.  Noteer alvast de volgende data in uw 
agenda: 
vrijdag 28 februari: Braatcafé Bolero; een gezellig praat– en braadcafé  
                            voor oud-leerlingen, oud-leerkrachten en hun partners. 
zondag 16 maart:   Ontbijtconcert van ons schoolkoor Allegria i.s.m. de  
                            Ouderraad. 
zaterdag 10 mei:    Versus, een jaarlijkse pop- en rockwedstrijd voor  
                         schoolbands uit West-Vlaanderen.  
zaterdag 24 mei:    Schoolfeest. 

Voor we de overgang vieren naar het nieuwe jaar hopen wij jullie allemaal te ont-
moeten op het kerstconcert ‘Een fijne Kerst met Free Souffriau en Miguel Wiels’ op 
zondag 22 december om 20 uur in de Spil in Roeselare. Ons schoolkoor Allegria, 
onder leiding van Hans Ghesquière, brengt die avond immers een aantal nummers 
en zingt ook samen met Free Souffriau. Met de opbrengst van de avond steunen 
de organisatoren, de Gilde der Erepoorters, de werking van het Mannahuis in 
Roeselare. 
U merkt dat wij in schoonheid afscheid nemen van 2013,  en tegelijk ook vol ver-
wachting uitkijken naar het nieuwe jaar. Wij wensen eenieder alvast prettige kerst-
dagen en een voorspoedig 2014! 
 
Directie en personeel van de Broederschool  

Voorwoord 
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Boven : Mathieu Ryckaert, Alessandro Ameye, Kobe Vanoosthuyse, Wietse Sinnaeve, Robbe Kerkaert, Bert Alleman 

Midden :  Jarne Vandenbroucke, Karolien Vanthournoudt, Mats Devarrewaere, Jaron Calmeyn, Bavo Desmet, Simon 
Janssens,  Manon Deknudt, Delphine Desnijder, Arno Verschetze 

Onder : Nore Dewanckele, Suzanne Deneweth, Margot Vanmarcke, Imen Sinnaeve, Leonie Cromheecke, Jolien Verhelst 

1Aa 

1Ab 

Boven :  Amber Claeys, Estée Cruyt, Xena Laruywe, Femke Van Coillie, Ilse Ingels, Febe Notebaert 

Midden :  Chaïm Vandendriessche, Florence Camerlynck, Nyah Gruyaert, Lisette Lecluyse, Nikki Germonpré, Lore Vande Velde, 
Anaïs Mol, Fleur Brulez, Angelique Depraetere, Emile Delarue 

Onder :  Maxim Wydaeghe, Robbe Vandoorne, Simon Maes, Alexander Merkoulov, Jochen Creupelandt, Gilles Danneels, 
Kenneth Vandenbroucke, Figo Suffys 

Onze leerlingen van het eerste jaar : 
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Boven :  Mats Lauwers, Rienst Pattyn, Matthis Creus, Remie Billouw, Viktor Hoet, Lukas Scheffers, Matthias Verlinde 

Midden : Bernadette Catteeuw, Xanthe Winne, Bo Vereecke, Noortje Desplenter, Ine Malfait, Lisa Vande Velde, Flore 
Uyttenhove, Lune Uyttenhove, Simon Vancraeynest   

Onder : Giquardo Vandaele, Jonas Van Cleven, Laure Verhaeghe, Emilia Cloet, Laïs Decruy, Anouk Devlieger, Hanne Lauwers, 
Alexandra Haven, Willem Van Winghem 

Boven : Ilian Lagrou, Thibaut Maeseele, Wout Huyghebaert, Kobe Despeghel, Robbe Moerman, Jilles Dewancker 

Midden :  Janne Dhondt, Floor Vergote, Jana Van Severen, Jelle Van Heesbeke, Bram Desmet, Cas Schollaert, Guess 
Braekeveld, Hanne Vercaigne, Els Malfait, Amber Bakens 

Onder : Lien Goos, Femke Geldhof, Ilias Gruwier, Hanne Carlu, Noor Ockier, Kiana Cornette, Tibo Vanden Berghe, Stacey 
Degryse 

1Ac 

1Ad 
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D e Camino hebben wij beleefd 
als een zeer toffe ervaring, 

maar ook als een toffe reis, met een 
toffe bende, die op het einde toch wel 
een hechte groep was geworden. Leer-
krachten en leerlingen: we waren alle-
maal vrienden geworden. Wij hebben 
een stuk van de camino gewandeld. 
Ongeveer zo’n 180 km in het totaal.  

De eerste dag start je vol goeie moed 
met wandelen. De tweede dag ook, al 
heb je dan al wat last van je voeten. Na 
drie dagen zie je het niet meer zitten 
want je voeten zitten vol met blaren.. 
Maar omdat we geen “mietjes” zijn, be-
ten we door en bleven we ‘ervoor gaan’. 
De vierde en de vijfde dag werden van-
zelf weer leuk en aangenaam. Je went 
eraan. En tijdens het wandelen door was 
er natuurlijk altijd tijd genoeg om op 
adem te komen in een of ander cafeetje, 
besjes te plukken of halt te houden bij 
de een of andere ‘hospitalero’, die pel-
grims op doortocht even een rustplaats 
aanbieden. 

Een heel groot voordeel was dat alles 
geregeld was: elke dag hadden we maar 
onze versleten voetjes onder tafel te 
schuiven. De leerkrachten kookten vol-
gens een beurtrol zodat iedereen slechts 
één keer moest koken. En raar maar 
waar; het waren allemaal goeie koks. De 
ene dag was het spaghetti, dan hadden 
we een dag dat het barbecue was, dan 

taboulet,…   Maar dan mogen we de 
desserts niet vergeten, heerlijk ge-
woon! De avonden werden gevuld met 
wat bijkletsen rond een gezellig kamp-
vuur, gezelschapspelletjes spelen of je 
blaren laten doorprikken. Een goeie 
sfeer verzekerd.  

Een avond hebben we nog een berg 
beklommen om het stadje Conques te 
bezoeken omdat het een wondermooi 
stadje was, met een prachtig kerkje en 
een super lieve pastoor J.  

Ik heb dit hele verhaal beschouwd als 
een levenservaring, die ik zeker op-
nieuw zou willen beleven. Indien er 
mensen zijn die zouden vragen: 
“Nathalie en Ruth, geen zin om samen 
een stuk van de Camino te doen?” dan 
zou ons antwoord zijn: “Jaaaa, natuur-
lijk, dat moet je geen twee maal vra-
gen!!” :-) 

Hopelijk breien we er dit jaar met de-
zelfde bende een vervolg aan; wij gaan  
zeker en vast weer mee! 

Enkele schooljaren geleden gingen de leerlingen van 6 e-mt op avontuur: ze wandel-
den een deel van de Camino de Santiago, het oude pelgrimspad dat van verschillende 
plaatsen in Europa naar de Noord-Spaanse stad Santiago de Compostella gaat.  Toen 
stapten we van Franse Saint Jean Pied de Port naar het Spaanse Estella. 

Tijdens de zomervakantie van 2012, gingen we deze keer op weg met de vrijwilligers 
van de vijfdes. We kozen voor een andere formule: deze keer kampeerden we, en 
maakten zelf ons eten klaar, en bleven in Frankrijk. We stapten de GR 65 af, van Saint 
Come d’Olt, langs de prachtige Romaanse kerk van Conques, tot in Figeac. 

Een tekst van Nathalie en Arne Bertrem, en impressies in foto’s van leerkrachten en 
leerlingen, die samen een stukje levenspad verkennen. 

Pélérins pour la vie 
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Dag 4 

Mijn eerste stopplaats van de dag 
was Espeyrac. Aangezien ik daar al 
eens geweest was, ging ik gewoon 
om mijn zevende stempel in het ge-
meentehuis. Ik heb ook nog een 
kaars aangestoken. De weg naar 
mijn volgende stopplaats was 
steeds zwaarder. Mijn linkerenkel 
begon ontzettend veel pijn te doen 
en dus viel mijn tempo terug naar 
heel langzaam. 
Eenmaal aangekomen in Sénergues, 
was het tijd om te eten. Terwijl ik 
aan het eten was, kwam ik daar een 
Frans en een Deens koppel tegen. 
Rik kwam niet veel later ook toe en 
we vertrokken samen. We hadden 
ongeveer hetzelfde tempo, dus 
dacht ik dat het goed was om samen 
te blijven. We moesten nog 9 km 
wandelen. Ik had ontzettend veel 
pijn en moest echt wel op mijn tan-
den bijten om verder te wandelen. 
Eindelijk! Na lang wandelen en veel 
pijn te hebben doorstaan, hadden 
we Congues, onze eindplaats be-
reikt.  En ja hoor, het was het wan-
delen waard. Het dorp leek net op 
het thema van een pretpark. Alles 
zag eruit alsof de tijd had blijven 
stilstaan sinds de Middeleeuwen. 
Het was gewoon te mooi om waar te 
zijn. De bouw van de kerk was 
adembenemend. Het was een mooi 
voorbeeld van he het Romaans lich-
te kenmerken van de Gotiek begint 
te vertonen.  

Hier in Conques ontving ik een 
prachtige stempel. Het was onder-
tussen mijn negende officiële stem-
pel. Mijn tiende stempel kreeg ik 
hier op de camping.  

Het was een vermoeiende dag ge-
weest en ik had wel dat ontspan-
ning verdiend. Na het pootje-baden 
en een goede douche was het al 
weer tijd om te slapen.Ik was moe 
en had mijn nachtrust nodig. 

Uit het dagboek van Arne Ber-
trem 

Dag 1 

...tot we uiteindelijk na 857km 
aankwamen op de camping en 
we hartelijk ontvangen werden 
door de eigenaar van de cam-
ping.  We kregen een mooi, wat 
hoger afgelegen stuk weide 
waar we ons mochten vestigen. 
Het opstellen ging moeizaam, 
omdat de grond vol met stenen 
zat. We moesten zonder hamer 
onze piketten in de grond stop-
pen. Na wat zoeken vonden we 
stenen die we als hamers ge-
bruikten. 
Al snel bleek dat de meeste ten-
ten vol raakten, en had ik het 
geluk om een tent voor mij al-
leen te bemachtigen. Na deze te 
hebben opgesteld, was het eten 
al bijna klaar : couscous met 
allerlei groentjes en kippen-
vlees. Het was heerlijk, een dik-
ke proficiat voor de koks van 
dienst. Daarna werd er ons uit-
gelegd dat er een beurtelingse 
afwasdienst was in groepjes van 
telkens 3 personen.   
Na de afwas te hebben gedaan, 
was er een kampvuur. Er werd 
veel gezongen en gelachen. 
Hans, de beroepsmuzikant, had 
zijn fluiten meegenomen en ik 
mijn ukulele. We speelden een 
aantal liedjes mee, zoals 
‘vrolijke vrienden’ en ‘in het jun-
gle’. Het was een groepsgebeu-
ren dat zeker en vast een posi-
tieve invloed had op de algeme-
ne groepsband. We moesten om 
23u in onze tent kruipen, om de 
volgende dag fris en monter te 
kunnen beginnen aan onze 
tocht. Je kon natuurlijk ver-
wachten dat iedereen nog lang 
bleef praten, vooral de meisjes. 
Ze bleven waarschijnlijk nog 

7



Nog vóór de eerst lopende groep aankomt, staan de 
volgende lopers in de estafette al trappelend klaar bij de 
bus, in weer en wind. Leerlingen vragen elkaar of het nog 
gaat, of loopt, geven de drinkfles door, staan de troostende 
fiets af, houden het tempo wat in, verluchten de sfeer met 
een kwinkslag.  

Leerkrachten - alsof ze het zelf niet lastig genoeg hebben - 
vuren de leerlingen aan om het beste uit zichzelf te putten, 
zonder dat ze te zeer in het rood gaan, houden een 
constant waakzaam oog op de veiligheid van de groep, 
blijven drie dagen lang geconcentreerd op de gps en de 
zorgvuldig voorbereide route, en op alle mogelijke gevaren 
langs de weg. 

Koen, vader van Lune uit 1Ac, neemt drie dagen vrij om 
ons als buschauffeur te begeleiden. 

Een uitzonderlijke samenwerking tussen personeelsleden 
en leerlingen, in dáden, op zijn Broederschools. En een 
prachtig eerbetoon aan alle Broederscholen, alive and 
kicking ! Voor alle deelnemers: een ervaring om te 
koesteren en lang mee te dragen.  

Toer der Broeders 
Honderd jaar Broeders in Roeselare 

  

En dan, eindelijk, na drie dagen doorbijten: Roeselare, 
met de voltallige groep lopers een luide triomftocht op de 
Grote Markt en tussen de late winkelaars in de Ooststraat, 
en om precies 19u. de Mandellaan op, naar het 
honderdenkoppige ontvangstcomité van ouders en 
familie, personeelsleden en sympathisanten, inclusief heel 
wat mensen van het VLP en zelfs bestuursleden van de 
school in Bazel, waar we ’s morgens nog ontbeten 
hadden. Een kippenvelmoment, dat de springlevende 
Broederscholensfeer onderstreept. Een optreden van ‘De 
Gemene Delers’, onze bekende band van muzikaal en 
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O p vrijdag 15 november gingen 
we met alle tweedejaars naar 
de VRT en het Museum voor 

Natuurwetenschappen. 

In de VRT kregen we veel uitleg over de 
tv- en radiostudio’s en hoe een opname 
precies gebeurt. We brachten een be-
zoekje aan de studio’s van Sporza, Ook 
getest op mensen,… die in tegenstelling 
tot wat je thuis zou kunnen denken, 
eigenlijk erg klein zijn. We maakten ken-
nis met het principe blue key en merkten 
dat een aantal leerlingen op het scherm 
plots alleen nog een hoofd hadden, 
omdat ze blauwe kledij droegen: de blue 
key filtert namelijk al het blauw weg. De 
gids gaf ons ook uitleg over de werking 
van de autocue en de verschillende cam-
era’s die tijdens een opname gebruikt 
worden. We namen ook een kijkje in de 

Studiereis VRT en Museum voor  
Natuurwetenschappen 2de jaar 

worden. We namen ook een kijkje in de 
regiekamer en zagen dat er veel 
verschillende instrumenten en nog 
meer verschillende knopjes gebruikt 
worden. In het atelier kregen we te 
horen dat er zelfs klusjesmannen zijn 
om alle decors en rekwisieten in elkaar 
te timmeren. Wist je dat er in het VRT-
gebouw een groot magazijn is, waar 
alle decors gestockeerd worden?  
We brachten ook een bezoekje aan de 
radiostudio van Stu Bru. En, ja hoor, 
we zagen ook enkele bekende 
gezichten: Brahim, Siska Sc o ters en 
Lieven Verstraete. 

h e

In de namiddag brachten we een be-
zoek aan het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschap-
pen. In de zaal ‘BiodiverCITY’ 

ontdekten we dat een stad veel meer is 
dan alleen straatstenen, muren en  bet-
on. Via enkele computersimulaties 
konden we uitzoeken welke maatregelen 
we kunnen nemen om de biodiversiteit 
in de stad te beschermen. 

We mochten tenslotte ook een bezoekje 
brengen aan de zaal ‘Dierenrijk’. Daar 
vonden we heel wat opgezette dieren, 
zelfs van soorten die al lang uitgestorven 
zijn. 

Moe, maar barstensvol nieuwe informat-
ie, trokken we nog voor de files terug 
richting Roeselare. 

 

Maaike Geerardyn 
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sessie ‘veldwerk ecologie’. Van de 
gids kregen we de opdracht een 
transect uit te zetten. Een transect 
is een lijn door het terrein, waar 
langs we planten kunnen inventa-
riseren. We onderzochten de bioti-
sche factoren (planten) en abioti-
sche factoren (reliëf, bodemvoch-
tigheid, zuurtegraad,…) langs het 
transect.  
Nadat we alle metingen hadden 
genoteerd, kregen we de opdracht 
om na te denken over de ingrepen 
die wij konden uitvoeren om een 
bepaalde plant of een bepaald dier 
in dit gebied te laten gedijen. 
Na het middagmaal stapten we 
naar het Gavermeer met als doel 
het water biologisch en chemisch 
te onderzoeken. Gewapend met 
visnetjes en emmertjes gingen we 
op zoek naar waterorganismen. 

Studiereis chemie en biologie in 
de Gavers 

Daarna mochten we in het labo  de 
waterorganismen met behulp van 
een binoculair bekijken en determi-
neren. Door de aanwezigheid van 
bio-indicatoren kunnen we de bioti-
sche index van een zoetwaterplas 
bepalen. Bio-indicatoren zijn leven-
de wezens die door hun aan-of af-
wezigheid een maat vormen voor 
de kwaliteit waarin een habitat of 
biotoop zich bevindt. De biotische 
index drukt op basis van de aanwe-
zige bio-indicatoren uit hoe het met 
de waterkwaliteit gesteld is.  
Ook de chemische bepaling van de 
waterkwaliteit kwam kort aan bod. 
We konden concluderen dat de wa-
terkwaliteit in de Gavers goed tot 
zeer goed is. 
Het was een drukke, maar leerrijke 
dag. 
 
Gianni De Blauwe, 4Wetb 

Maaike Geerardyn, leerkracht biolo-
gie                                                                                                                
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sche, democratische ideeën kunnen 
opdoen... 

Matonge Kinshasa 

Tijdens de expo van ‘58 kwam er een 
koor uit Congo naar hier om te zingen. 
Een zekere Monique van der Straten, 
gezegend met enig blauw bloed, voor-
zag in hun opvang. Zo’n tentoonstelling 
is natuurlijk maar een tijdelijke bedoe-
ning maar bij het afscheid zei ons Moni-
que: ‘Wie volgend jaar wil komen stu-
deren in België, wees welgekomen’. En 
ja hoor, een jaartje later stonden ze 
met acht aan haar deur, 360 dagen 
later kwamen er daar nog eens twintig 
bij. Dat werd wat veel voor mevrouw 
van der Straten, ze besloot een pand te 
kopen in Sint-Joost. Maar ook dat werd 
vlug te klein. Uiteindelijk zou ze met 
haar ‘kroost’ in Elsene belanden. Van-
daag vind je La Maison Africaine terug 
in de Elzas Lotharingenstraat. Er verblij-
ven nog steeds 72 studenten. 

Van dan af gaat het snel natuurlijk. 
Steeds meer winkeltjes en uitgaansmo-
gelijkheden, die inspelen op de aanwe-
zigheid van een duizendtal Afrikaanse 
studenten, laten de wijk opbloeien. 
Matonge is een vrucht die de Congole-
zen vaak gingen plukken op de plek 
waar in de Congolese hoofdstad de 
eerste ‘Afrikaanse ‘ wijk ontstaat. Het 
vroegere quartier Renkin, naar de toen-

Matonge, een stukje in Brussel Afrika 

D e bedrijvigheid gonst door de 
lucht in de buurt van de 

Naamse poort. Altijd eigenlijk, achter de 
poort ontspint zich de wijk waar Afrikanen 
in Brussel graag de tijd passeren. Maton-
ge, aan de Porte de Namur of Porte de 
l’amour zoals ze het zelf herdoopten. 
Zwart Afrika kleurt de straten, fruit- en 
groentenstalletjes tonen hun exotische 
waar. De maniok, grote bakbananen, 
aardnoten en andere pepers lachen je 
uitnodigend toe. In de Gallerie d’Ixelles 
zoeken luide Afrikaanse ritmes een weg 
naar je oorschelpen. Vanuit plastic tuin-
stoelen worden luid gesticulerend de gla-
zen-75cl-Juplilerfles soldaat gemaakt. De 
kapsalons draaien in overdrive, altijd volk, 
altijd gezellige babbels. Kleurrijke stoffen-
winkels, couleur locale restaurantjes en 
cafés maken het plaatje compleet. Maar 
van waar komt zo’n Afrikaanse buurt in 
het hart van een Europese stad? 

Honderd jaar geleden was de buurt rond 
de Naamse poort het politieke centrum 
van Congo. Het Noorse paviljoen, ministe-
rie van Koloniën, de Banque Belge d’Afri-
que, Hotel Barbanson, waar verschillende 
koloniale administraties hun bureau had-
den,…. Daarmee hebben we natuurlijk 
wel de instellingen, maar nog geen Afrika-
nen in onze wijk. Dat begint pas na de 
expo in ’58. Daarvoor hield men de Con-
golezen liever weg uit België. Ze zouden 
hier maar eens ‘gekke’ liberale, socialisti-

malige minister van koloniën. Tijdens de 
Zaïrisering onder Mobutu wordt de wijk 
herdoopt. 

Vandaag staat het Afrikaans karakter van 
de buurt onder druk. Zoveel Afrikanen 
wonen er eigenlijk niet, het is vooral een 
ontmoetingsbuurt. Bovendien rukt het 
naburige Europees parlement, samen 
met haar vele instellingen onbarmhartig 
op. Steeds meer Indiërs en Paki’s nemen 
de handel over. Matongé, porte de l-
amour, quartier africain, hoe lang nog? 

Nog niet eens een half jaar geleden werd 
je bij het binnenslenteren van Matongé, 
kruispunt van Waverse en Elsense Steen-
weg, verwelkomd door een monumentale 
schildering. Het fresco toont de bewoners 
van de wijk, samengetroept op hetzelfde 
kruispunt. Ze geven commentaar over de 
interculturaliteit van Brussel, hun angsten 
en verlangens in hun nieuwe thuisland 
België. Het werk is van de bekende Con-
golese kunstenaar Chéri Samba. Hij was 
één van de meest regimekritische arties-
ten van Zaïre onder Mobutu. 

In klas vroeg de godsdienstleerkracht of de leerlingen deze wandeling aan anderen 
zouden aanraden.  Dit waren hun antwoorden: 

“De Afrikaanse cultuur kende ik niet. Eigenlijk bestaan er heel wat vooroordelen tov de 
‘zwarte gemeenschap’.  Pas als je hen beter leert kennen en ziet hoe zij leven, raakt 
dit je veel meer dan gewoon erover te praten. Voor mij was het alvast een aanrader!” 

“Je waant je in een andere wereld, cultuur, je bent een beetje op reis in eigen land.” 

“Het was een leuke ervaring omdat je dingen ziet, hoort, proeft… die je anders nog 
niet echt kende” 

“Vriendelijke, lieve mensen, we hebben een andere cultuur leren kennen.” 

“Die Afrikaanse vrouwen dragen veelal pruiken of gaan soms uren in een kapsalon 
zitten voor een nieuwe haarcoupe. Ze zijn echt wel fier, dragen mooie kleurrijke kledij. 
Wat ik wel vreemd vond, waren de aparte winkels met schoonheidsproducten om hun 
huid bleker te maken.” 

“ De hapjes zijn onvergetelijk.  Vooral de gebakken rupsen eet ik nooit meer, ben wel 
blij dat ik dit geprobeerd heb! Raar dat mensen insecten eten.”  

De winkel op de andere hoek heeft een 
gigantisch aanbod aan cosmeticapro-
ducten. Ook pruiken, vals haar etc. Het 
kapsalon is zoveel meer dan enkel ‘haar 
knippen’ voor de Afrikanen. Het is vooral 
een ontmoetingsplaats, waar de laatste 
nieuwtjes uitgewisseld worden. Je kan er 
meestal ook iets drinken. De creativiteit 
van de kapsters kent geen grenzen. 
Vlechten, weven, kleuren, knippen…  
Aan sommige kunstwerkjes werken ze tot 
zes uur lang! 

Winkel met cos-
meticaproducten. 
 
Blanke dames 
willen vaak een 
iets donkere tint, 
Afrikaanse een 
iets blekere. 
Vaak zijn de 
(goedkopere) 
producten van 
inferieure kwali-
teit. Dit zorgt 
voor heel wat 
huidproblemen. 

Standbeeld ‘Au dela de l-
espoir’ van Freddy Tsimba, 
een Congolese kunstenaar 
met atelier in de wijk.  
Een moeder tracht haar kind 
te beschermen voor de gru-
wel van de oorlog. Het is 
gemaakt van kogelhulzen die 
de kunstenaar verzamelde 
op diverse slagvelden, onder 
andere  in Congo.  
Hij gebruikt dat materiaal om 
de kijker te confronteren met 
de realiteit van oorlog, ge-
weld en lijden - een dagelijk-
se realiteit voor miljoenen 
Congolezen - maar ook voor 
miljoenen andere mensen 
over de hele wereld.  

Gebakken rupsen !!! Niet lekker, 
wel een leuke ervaring !  
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Mensen en culturen leven vaak gewoon naast elkaar. Het Vlaams Afrikaans Huis ‘Kuumba’ wil een vrijplaats 
creëren waar die mensen en culturen elkaar echt kunnen ontmoeten. 

Hiertoe ontplooien we in samenwerking met andere organisaties een waaier aan activiteiten : dagelijkse instuif, 
workshops dans en muziek, concerten en jamsessies, café en restaurant, film, debat en expositiemomenten. 

Fresco Chéri Samba 

Het fresco toont de bewoners van de wijk, sa-
mengetroept op hetzelfde kruispunt. Ze geven 
commentaar over de interculturaliteit van Brus-
sel, hun angsten en verlangens in hun nieuwe 
thuisland België. Het werk is van de bekende 
Congolese kunstenaar Chéri Samba. Hij was één 
van de meest regimekritische artiesten van Zaïre 
onder Mobutu. 

Vandaag is de Lang Levenstraat met zijn aaneenschakeling van cafés en restaurants het kloppend hart van de 
uitgangsbuurt. In de zomer, als de discussies over de terrasjes rollen, Afrikaanse muziek uit de boxen schalt 
en de 75cl-bierflessen de tafeltjes vullen, komt de straat pas echt tot leven. Rwandese, Portugese,Congolese, 
Belgische en Bengaalse uitbaters voeren hier strijd om de inwendige mens. Dit illustreert mooi het internatio-
nale karakter van de wijk. 

O p maandag 3 oktober gingen we met de vierdejaars naar de tentoonstelling ‘Leonardo, the genius’ in de 
Beurs in Brussel. 

 
 
 
 
 
 

Leonardo da Vinci wordt al bijna 500 jaar geroemd als kunstenaar.  Met werken zoals de ‘Mona Lisa’ en ‘Het Laatste Avondmaal’ 
verzekerde hij zijn nalatenschap als beeldend kunstenaar.  Het is echter nog niet zo lang geleden dat de wereld Leonardo da 
Vinci ook heeft leren kennen als uitvinder, filosoof, wetenschapper en geleerde.  Hij was een man die het universum tot zijn 
studiedomein had gemaakt en die zijn bestaan hartstochtelijk wijdde aan het najagen van kennis over anatomie, mechanica, 
bouwkundige techniek, krijgskunst, biologie, wiskunde en natuurwetenschap. 

Wat konden de leerlingen bezichtigen op de tentoonstelling ? 
 * 70 driedimensionale machines op ware grootte, speciaal gebouwd voor deze tentoonstelling  
  * reproducties van de anatomische schetsen getekend door Da Vinci  
  * de geheimen van de Mona Lisa  
  *  een film van 45 minuten over het leven en werk van Leonardo da Vinci  
  * identieke replica’s van kunstwerken gemaakt door da Vinci : Het Laatste Avondmaal, De man van Vitruvius, Het Paard van 
Sforza, De Maagd op de rotsen, De Annunciatie…  
  * touchscreens waarop de bezoekers in de originele codices van Leonardo da Vinci konden bladeren om zo zijn mysterieuze 
alfabet en schrijftechnieken te ontdekken  
   * tal van tentoongestelde voorwerpen om aan te raken en uit te proberen.  
In de weken na de tentoonstelling kregen de leerlingen zowel  voor  het vak geschiedenis als voor het vak Nederlands een op-
dracht rond Leonardo. 

Tijdens de les geschiedenis verrichtten de leerlingen in groepjes  onderzoekswerk i.v.m. Leonardo en maakten ze daarna een 
presentatie over één van volgende onderwerpen : zijn leven / zijn kunst / zijn uitvindingen. Voor hun onderzoekswerk moesten 
ze verschillende bronnen raadplegen. Via reflectie over hun eigen inzet en de beoordeling van een medeleerling werd daarna 
stilgestaan bij de positieve punten en werkpunten van de presentaties. Door dit groepswerk hebben de leerlingen de informatie 
die ze op de tentoonstelling kregen verder kunnen uitdiepen. 

Voor het vak Nederlands werd aan de vierdejaars gevraagd een  fictief interview af te nemen waarbij vooral aandacht werd 
besteed aan de verschillende soorten vragen.  De geïnterviewde kon de leerling zelf zijn, Leonardo, iemand uit zijn omgeving 
zoals zijn leerling Salai of een figuur van zijn schilderijen zoals de Mona Lisa. 

Enkele van deze presentaties en interviews kan je bekijken/lezen op de website van onze school onder de ru-
briek ‘In de kijker’. 
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Peinzende individuen gesignaleerd op de 
Broederschool 

W oensdag 4 september 
2013, 9u20, een historisch 
moment voor ons vreugde-
vol instituut: de  allereerste 

les van het kakelverse vak ‘filosofie’ gaat 
van start. Sedert het ontstaan van de 
school in 1957 is er ongetwijfeld al heel 
vaak gefilosofeerd aan de Mandellaan, 
maar nog nooit werd de wijsheid officieel 
begeerd tijdens een lesuur van een vak 
met de naam ‘filosofie’.  

Eén en ander heeft te maken met de in-
voering van een ‘nieuwe’ richting: de 
WeW1 ofte Wetenschappen-Wiskunde 
met 6 uur wiskunde. Deze richting komt 
naast de reeds bestaande WeW2, de We-
tenschappen-Wiskunde 8 uur wiskunde. 
Op het aantal uren wiskunde na zijn dat 
identieke richtingen. De vraag was dus: 
wat gedaan met die 2 uur waarin nu geen 
wiskunde meer wordt gegeven? De school 
koos ervoor om dit in te vullen met in het 
vijfde jaar 2 u filosofie en in het zesde 
jaar één uur extra fysica en één uur es-
thetica.  

Met deze 2 uur filosofie op de lessentabel 
wordt de Broederschool ongetwijfeld een 
trendsetter. Het is al langer bekend dat 
Vlaanderen achterop hinkt wat betreft 
filosofie in het onderwijs. Nochtans was er 
al in 2002 een resolutie van het Vlaams 
Parlement waarin gevraagd wordt om 

werk te maken van ‘het aanbieden van 
degelijk filosofieonderwijs voor iedereen’. 
De ons omringende landen zijn hier al een 
hele tijd mee bezig.  

De leerlingen van 5WeW1 hebben onder-
tussen een semester filosofie achter de 
rug. Hoe zij dit ervaren hebben leest u in 
de kaderstukjes op deze pagina.   
Van mijn kant kan ik zeggen dat ik er 
enorm veel plezier en voldoening aan 
beleefd heb om samen met mijn kornui-
ten en deernen te filosoferen. Want dat 
wil ik hen vooral meegeven: filosofie is 
niet alleen een product, maar ook - vooral 
misschien - een proces, een bezigheid. Er 
is natuurlijk de filosofische geschiedenis 
en traditie, begonnen bij de Grieken en 
nog steeds alive and kicking in de 21ste 
eeuw. Die grote geschiedenis, van Socra-
tes over Plato over Thomas van Aquino 
naar Descartes en Kant en Nietzsche, is 
gestolde wijsheid waar je als hedendaag-
se mens enorm veel van kan opsteken. 
Maar filosofie wordt pas echt leuk en inte-
ressant als je het zelf gaat doen. Iedereen 
kan het. Er is slechts één voorwaarde: je 
moet je (opnieuw) kunnen verwonderen. 
Als een kind. En dan gaat er een hele 

wereld vol boeiende vragen voor je open. 
Maar het boeiendst van al is om er samen 
met anderen antwoorden op te zoeken. 

Hoe krijg je het snelst in de smiezen wat 
zwemmen eigenlijk is? Door in het zwem-
bad maar meteen in ‘den diepen’ te dui-
ken. Daarom kregen de 5WeW1-ers al 
van bij het begin 4 zwaar-filosofische vra-
gen op hun boterham. Sommigen door-
zwommen deze uitdaging in stijl, anderen 
moesten verwoed watertrappen, nog an-
deren hadden wellicht het gevoel kopje 
onder te gaan.  Vervolgens liepen ene 
Sofie en ene Alberto de hele tijd door het 
beeld. Letterlijk. We keken naar de inte-
grale verfilming van Josteins Gaarders 
roman ‘De Wereld van Sofie’, een jeugd-
boek dat op een bijzonder originele ma-
nier de geschiedenis van de filosofie de 
revue laat passeren. 

En toen kwam het echte werk: het zelf 
gaan filosoferen, redeneren, argumente-
ren, dialogeren rond een tekst met als 
titel: ‘Over verwondering, contingentie en 
denken-als-ordenen.’  

Tot slot, als kers op de taart: het monde-
linge examen tijdens hetwelk elke leerling 
‘zijn/haar’ filosoof zal komen voorstellen. 
Van mij mogen die examens nu al begin-
nen! Sorry… grapje. 
                                          Rik Lefevere 

Om te filosoferen is er maar één voorwaarde: 
je moet je kunnen verwonderen, als een kind. 

F ilosofie, grofweg gezien 
betekent het liefde voor ken-
nis, dus zou het logisch zijn 
dat het gegeven wordt in de 
wetenschappen. In onze 
school is het, raar maar waar, 
de eerste keer ooit dat dit vak 
gegeven wordt. Natuurlijk 
vraagt u zich meer af: ‘hoe 
zijn de lessen filosofie?’ dan 
‘wat is filosofie?’. Velen onder 
jullie denken waarschijnlijk 
dat het een (relatief) saai vak 
is, maar zie in je gedachten 
even de groep filosofenbroe-
ders (5WEW1) tijdens hun les 
in een cirkel zitten aan een 
tafel, en het idee dat het een 
saai vak is daalt al meteen. 
Andere feiten als de leer-
kracht, die ons aanzet tot 
denken als filosofen en dat je 
ervoor geen echte speciale 
voorkennis nodig hebt maken 
het één van de betere/
leukere vakken in het 5de jaar. 
(Tom Libbrecht) 

I n de lessen filosofie hebben we in het begin vooral kennis gemaakt met 
verschillende filosofen. In ‘De wereld van Sofie’ werd elke filosoof kort en 
bondig voorgesteld maar de essentie van wat de filosoof gedaan had was 
daarin wel terug te vinden. Door onze examenopdracht heb ik al veel bijge-
leerd over de filosoof die ik moet voorstellen, namelijk Ludwig Wittgenstein. 
Maar filosofie is niet enkel het verleden bekijken en ontleden, in de filosofie-
les worden er ook klasgesprekken gevoerd waarin we stil staan bij bepaalde 
(levens)vragen. (Lara Defour) 

I k heb veel bijgeleerd over de 
filosoof die ik heb. De klasge-
sprekken zijn leuk en hopelijk 
gaan we er nog meer heb-
ben. (Lieselot Lannoo) 

W at hebben wij zoal ge-
zien tijdens de lessen filosofie 
dit trimester? 

Wel, tijdens de eerste les filo-
sofie van dit jaar liet onze leer-
kracht Rik Lefevere ons op het 
bord zetten wat wij associeer-
den met filosofie. Hierdoor wist 
hij al wat onze voorkennis was 
betreffende filosofie. Daarna 
gaf hij ons 4 filosofische vragen 
waarop wij een antwoord op 
moesten vinden. Onze leer-
kracht vertelde ons alles over 
de verschillende deelgebieden 
van de filosofie en hij liet ons 
ook de reeks ‘De Wereld van 
Sofie’ bekijken bij wijze van 
inleiding op het vak van filoso-
fie. Ons examen dit trimester 
bestaat uit het maken van een 
werkstuk over een filosoof en 
die dan voor te stellen door 
middel van een PowerPoint. 
(Jérôme Neirynck) 

F ilosofie is niet zoals een ge-
woon vak. Voor mij kan het leuk 
zijn als het over het proces zelf 
gaat (zelf filosoferen). Ik vind het 
wel niet interessant als het over 
het product gaat of leren over 
andere filosofen. Ik weet niet echt 
wat ik daar later mee kan aanvan-
gen. (Matthias Olivier)  

H et vak filosofie is nieuw 
op onze school, dus in het 
begin zat ik vol verwachtin-
gen. In de lessen filosofie leer 
je vooral denken over dingen 
waar je niet bij stil staat. Dit 
lijkt evident, maar over zo’n 
vraag valt er nog serieus te 
denken. Door het anders gaan 
denken, leer je voor een stuk, 
anders gaan kijken naar de 
wereld en naar alles rondom 
jou. De lessen filosofie zijn 
ontspannend, en zeer interes-
sant. We hebben al een aantal 
‘levensvragen’ moeten beant-
woorden, en gekeken naar ‘De 
wereld van Sofie’ die een inlei-
ding is in de wereld van de 
filosofie. Nu houden we ons 
bezig met hoe het leven er 
zou uitzien, zonder de alle-
daagse dingen. Filosofie is 
voor mij een ontspannend en 
leuk vak!  
(Olivier Vanden Borre) 
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H et nieuwe vak filosofie leert je denken over dingen 
waar je vroeger niet bij stilstond. Dingen die je vanzelf-
sprekend vindt, stel je in vraag. Door te discussiëren 
over verschillende onderwerpen horen we ieders mening 
en denken we er na het gesprek misschien anders over. 
Filosofie is geen vak als een ander. We moeten er alle-
maal actief in meedoen, niet alleen de leerkracht, om zo 
tot een besluit komen. (Quirine Pattyn) 

D e filosofen uit 5WeW1 
Leggen graag hun gedachten uiteen, 
Dan maken ze lol 
En gaan uit hun bol 
Bij het bouwen van ideeën uit steen. 

Aangeboren of aangeleerd? 
Achterstevoren of omgekeerd? 
In een rij of in een kring? 
Voor alles hebben ze een oplossing. 
(Lennart Deprez) 
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O mdat ons opvoedingsproject 
mij nauw aan het hart ligt en 

omdat ik er trouw wil aan blijven, ben ik 
dit jaar naar de Lasalliaanse Zeesessies 
geweest. 
Ik ben heel blij dat de coördinerende di-
recteur van onze scholengroep Mevr Cot-
tens op bezoek kwam om de sfeer op te 
snuiven en om even de participatieve 
aanpak van het Vlaams Lasalliaans Per-
spectief te ervaren. 
 
Gedurende deze driedaagse werd verder 
gebouwd op wat vorig jaar opgestart 
werd : Wereldburgerschap … onze 
toekomst. 
 
De spiritualiteit van De La Salle leert ons 
hoe naar die wereld te kijken.  We willen 
ons niet zomaar laten leiden door het neo
-liberaal economisch denken, waar we 
concurrenten zijn van elkaar en van ons-
zelf, in een mentaliteit die alleen gericht is 
op méér, in  plaats van op ‘beter’. 

We leven in een multiculturele samenle-
ving en het is onze taak om hieraan mee 
te bouwen, als gelijken onze schouders 
onder dat project te steken.  Het wereld-
burgerschap is een attitude om in het 
leven te staan, met een open blik naar 
andere vormen van samenleven dan de 

Een mens mag zijn afkomst niet verloochenen 

onze.  Het is een uitdaging voor ons om 
ons referentiekader te verruimen. 

Samenleven bestaat uit 15% ‘structuur’ 
en 70% ‘in gesprek gaan’, 15% 
‘onstpanning’. 

Als we dit op onze school toepassen 
dan merken we dat er in de buurt van 
onze school ook kansarmen leven, men-
sen met een handicap, mensen met een 
andere cultuur, …  Laten we  dit zien als 
een uitdaging en samenwerken aan 
onze toekomst.        
 
Samen met Marc Sambaer, Lievia Cou-
vreur, Lana Heyndrickx  en Wouter De-
leersnyder probeerden we dit te verta-
len in heel concrete punten voor onze 
school. 
We vinden dat het idee van het we-
reldburgerschap levendig moet ge-
houden worden op onze school.   

De einde trimesteractiviteiten zijn voor 
ons belangrijke gebeurtenissen om een 
periode af te sluiten met een duidings-
moment.  Dit trimester wordt afgesloten 
met een toneelvoorstelling voor alle 
leerlingen waar wij het kerstgevoel ver-
talen naar vandaag. 

Wereldburgerschap houdt ook een ver-
antwoordelijkheid in naar het aange-
naam leefbaar houden van onze school. 
Zorgen voor de leefbaarheid van de 
school is ook zorgen dat het er aange-
naam vertoeven is.  We stellen voor om 
de nodige aandacht te besteden aan de 
toestand van de infrastructuur van onze 

Broederscholen willen participatief en 
democratisch onderwijs aanbieden.  Ze 
willen de vaste structuren doorbreken, in 
de hoop met de jongeren samen onder-
weg te gaan.  Een jaarlijks terugkerende 
‘mijlpaal’ in die toch  zijn de Zeesessies.  
Leerlingen, leerkrachten, directies, bege-
leiders werken samen rond een thema, 
op voet van gelijkheid en in dialoog.   
Jan Schaubroeck vertelt over ‘zijn’ zee-
sessie 2013 

t

school.   
De directie kan dat doen in haar verant-
woordelijkheid voor de toestand van de 
gebouwen. 
Leerkrachten kunnen dat doen door aan-
dachtig te zijn voor wat er op school ge-
beurt.  Zij hebben een voorbeeldfunctie 
en een begeleidende functie hierin. 
Leerlingen kunnen dat doen in de zorg 
voor hun klaslokaal en de zorg voor de 
netheid op de speelplaats. 

Respectvol met elkaar omgaan is de kern-
gedachte bij ons wereldburgerschap veraf 
en dichtbij.  Op deze manier verzetten wij 
ons tegen holle slogans die oproepen om 
wie anders is uit te sluiten.  
 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden  

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt  

zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud  

zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die een sigaret aansteekt  

zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een 
stem  

jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet  

en dan die vraag aan een ander stellen  

Remco Campert 
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O p 25 november zijn 
we naar het toneel 

“Trojaanse helden” gaan kijken, 
een toneelstuk in De Spil, in ver-
band met de les geschiedenis. 

Het ging over de oorlog tussen 
de Spartanen en de Trojanen. 
De drie acteurs die in de huid 
van Achilles, Achilles’ beste 
vriend, Patroklos  en Agamenon 
kropen, speelden de situatie na. 
We werden allemaal meegetrok-
ken in het verhaal. 

Uit de leerkrachtenmap: 
 

Oorlog is van alle tijden. Helaas worden we daar alle dagen aan herinnerd. Met de nakende herdenking van de Groote Oorlog (’14 -
’18) worden we er straks, ook hier bij ons, weer volop mee geconfronteerd. Heel wat evenementen, waaronder ook theatervoorstel-
lingen, zullen de oorlogsgruwel en de gevolgen er van weer in herinnering brengen.  

Ook wij met Kollektief D&A willen daartoe ons steentje bijdragen. Niet met de zoveelste productie rond de Eerste Wereldoorlog. Wij 
grijpen terug naar de ‘moeder’ aller oorlogen, de eerst beschreven oorlog in de westerse literatuur en meteen ook naar het oudste 
literaire werk van die westerse literatuur. De oorlog waarover wij het willen hebben, is de Trojaanse Oorlog zoals die beschreven is 
in het literaire werk de Ilias.  

Dit lijvige meesterwerk van dichter Homeros behandelt slechts enkele weken uit de strijd tussen Trojanen en Grieken. Toch krijgt 
men een zeer goed beeld van de oorlogvoering ruim 3000 jaar geleden, het heldendom, de Homerische wereld en vooral ook de 
kleinmenselijke twisten. 

Bovendien kan men er ook uit opmaken dat er in al die eeuwen, millennia zelfs, niet veel veranderd is. Oorlog is ‘blood, guts and 
gore’. De gewone soldaat is altijd weer de pineut, quantité négligeable. Massa’s mannen sneuvelen, “t graf van duizend en duizend 
soldaten, altijd iemands vader altijd iemands kind”.  

Weet men waarom de oorlog ooit begon dan weet men na verloop van tijd niet meer waarom die eigenlijk nog voortduurt. Dat was 
zo in de Trojaanse Oorlog, dat was zo in de Groote Oorlog, dat is zo in alle oorlogen en dat is ook zo in bv. Syrië vandaag. Blijkt dat 
de geschiedenis ons uiteindelijk niets leert, bijvoorbeeld dat al dat bloedvergieten tot niets leidt.  

Om de zinloosheid hiervan nogmaals te onderstrepen, maken wij op basis van de Ilias nu onze muziektheaterproductie Trojaanse 
Helden.  

Ik vond het een leerzaam toneel. Soms 
werd het wel een beetje langdradig. Ik 
vond de muziek wel leuk. Het was ook 
net echt door de kleren die ze droegen. 
Ik denk dat ze veel werk in het decor 
hebben gestoken, maar niet om iemand 
van 13 te amuseren. 

Voor ons mag dit meermaals gebeuren. 
Je leert eigenlijk meer dan uit de les-
sen. Het was ook geen gewone les ge-
schiedenis dat uit theorie bestaat maar 
we konden ons inbeelden hoe het was 
in die tijd.  
 
Ann-Sophie Lannoy uit 2MWc 
   

Toneel voor het tw
eede jaar 
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Jorijn Verschaeve (6MTWi) was aan de slag op de faculteit dierengeneeskunde in het UGent. Ze 
mocht helpen met de honden en de katten voor te bereiden op een scan, door bijvoorbeeld hun buik te 
scheren. “Ik heb al 3 honden moeten scheren en 1 kat. Katten zijn veel wilder; j moet ervoor zorgen dat 
je ze goed vasthebt en zeker niet loslaat, als je niet gekrabd wil worden. Wanneer je de dieren scant, 
moet je een groot pak aandoen zodat je beschermd bent tegen de stralen.”  
Voor Jorijn was dit een hele ervaring: ze wil al sinds haar eerste middelbaar later graag dierengenees-
kunde studeren. Wat haar vooral verbaasde was dat de faculteit zo groot was en gespecialiseerd was. 
Het is net als een bij een ziekenhuis voor mensen, maar dan voor dieren. “Vorig jaar heb ik bij een zelf-
standige veearts gewerkt. Daar waren de behandelingen vooral routinegericht, terwijl ze hier vooral 
speciale problemen behandelen. Ook zal je hier meer paarden en varkens en zo zien terwijl je dit niet bij 
een veearts ziet.  Maar met die dieren mocht ik nog niet werken: dat was te gevaarlijk.”   Ze vertelde 
me ook dat ze het goed vond om eens een dag te gaan werken en ervaring op te doen in plaats van op 
de schoolbanken te zitten.  
Verder viel het haar op dat er zoveel meisjes deze studie volgen, en dat leerkrachten en dokters gewoon 
in de hal staan te discussiëren terwijl er leerlingen rond hen aan het meeluisteren zijn.   
Ze besluit: “Ik heb een fantastische dag beleefd!”  

Michiel Vermeersch (6EW) werkte bij bouwbedrijf Durabrik . Hij moest er administratieve taken uit-
voeren. Doordat zijn moeder er werkt, was het voor Michiel niet moeilijk om een job te vinden, net als 
vorig jaar. Hij vertelde dat hij blij was om een dag even van de schoolbanken weg te zijn, ook al kreeg 
hij vooral “kleine taakjes” uit te voeren.  “De werksfeer is hier goed en de mensen zijn heel aardig. En 
bovendien werken er hier ook nog andere leerlingen van de Broederschool, met wie ik mijn ervaringen 
kan delen!”    
Eén van die leerlingen was Jonas De Westelinck (6EW). Jonas moest allerlei gegevens over leveran-
ciers in een Excel- bestand zetten.  Omdat hij in een economische richting zit, sprak deze job hem aan. 
“Ik vind Zuiddag een mooi project. Voor de leerlingen is het heel leerrijk en we kunnen ervaring op-
doen.”  Hij vertelde ook dat het wel leuk is dat de mensen vriendelijk tegen elkaar zijn. “Er zit veel sym-
boliek achter dit bedrijf en in de gebouwen. Ik vind het prachtig dat het een familiebedrijf is.”  Jonas 
was heel positief over alles en zou later zelfs wel in Durabrik willen werken.  
Twee andere leerlingen die ook bij Durabrik werkten waren Hanne Stroobant (6MTWi) en Tine Po-
pelier (6EW). Zij mochten samen dossiers op orde steken. Michiel had hen gevraagd of ze ook wilden 
werken bij Durabrik. Tine had vorig jaar net als Jonas ook al bij Durabrik gewerkt, terwijl Hanne vorig 
jaar in een basisschool was gaan werken. Ook zij vinden het goed dat de school meedoet aan Zuiddag. 
“Wat mij opviel, is dat de mensen hier stil zijn maar vriendelijk zijn.”  Hanne en Tine volgen allebei de 
richting economie; ook voor hen is het goed wat ervaring op te doen. “Wij krijgen nu niet zo’n belangrij-
ke taken, wat wel te verstaan is: we zijn hier namelijk maar voor één dag, en hebben we nog geen erva-
ring. En een groot voordeel: zo heb je minder stress!”  
Zij vonden het ook leuk dat ze samen konden werken. Zo konden ze nog eens praten met elkaar en 
waren ze allebei minder zenuwachtig. Ze vonden Zuiddag geslaagd, al zouden ze allebei later liever iets 
anders doen.  

O p 17 oktober 2013 was het Zuiddag, een dag waarop de leerlingen werken, terwijl hun loon 
aan een goed doel geschonken wordt. Dit jaar gingen de lonen naar koffieboeren in Peru.  

Ik ging normaal werken bij mijn tante in de apotheek, maar helaas kreeg haar vader een hersenbloeding 
en raakte in een coma. Ik kreeg dit te horen een week voor de Zuiddag. Meneer Lefevere, mijn leraar 
godsdienst, besefte dat ik geen job meer zou vinden, en was dan ook zo sympathiek om te vragen of ik 
mee wou gaan om vijfde- en zesdejaars te interviewen. Ik accepteerde het aanbod. De getuigenissen 
van de leerlingen bewijzen dat de jobs heel erg uiteenlopend kunnen zijn! Liesl Couckhuyt (5EMTa) 

Zuiddag 2013 
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Zuiddag 2013 
Lotte Debrauwer (6MTWi) was de volgende op de lijst. Zij was voor één 
dag journaliste op de redactie van Het Nieuwsblad, een job die ze op de job-
bank gevonden had. Zij werkte voor het Nieuwsblad Extra, het deel van de 
krant over cultuur, showbizz en film. ’s Ochtends had ze de hoofdredactrice 
ontmoet en uitleg gekregen over hoe alles in elkaar zit. Haar begeleider voor 
die dag was Benjamin. “Benjamin heeft een echte droomjob. Hij reist veel 

voor zijn werk, bijvoorbeeld naar TomorrowWorld in Amerika, Pukkelpop of Rock Werchter.  Hij vertelde 
me ook dat je  begint met niet erg interessant regionaal nieuws, en dat je je dan maar langzaam naar 
boven kunt werken.” Lotte had snel een paar stukken kunnen lezen die hij geschreven had en was on-
der de indruk. Ze ging ook naar een muziekstudio in Brussel waar er een persconferentie was voor een 
nieuw programma. Daarna mocht ze nog bekende Vlamingen zoals Will Tura, Lisa Smolders en Kris 
Wauters interviewen. ’s Middags mocht ze een krantenartikel schrijven dat de dag erna effectief gepu-
bliceerd werd.  
Lotte wil later graag journaliste worden: “Ik was al geïnteresseerd in 
deze job, maar nu ik het eens  in het echt gezien heb, ben ik nog 
meer overtuigd.  Ik was wel verwonderd over de harde concurren-
tie: de frustratie is groot wanneer een andere krant met een pri-
meur weg loopt.  De journalisten kloppen lange dagen: ze werken 8 
à 9 uur per dag; alle artikels moeten afgeleverd worden voor 
22.30.”  Haar Zuiddag was alleszins zeker geslaagd. 

Er zijn dus vele verschillende jobs die je kan uitoefenen, voor elk wat wils. En als je zoals 
deze leerlingen echt goed zoekt naar iets dat bij je past, kan Zuiddag een dag worden om 

nooit meer te vergeten... 

De laatste die ik bezocht was Steven Ostyn (6EMT). Hij was CEO van Boss Paints, 
een derde generatie familiebedrijf. Hij kreeg uitleg over hoe Boss Paints in elkaar zit 
en wat ze precies doen. Het bedrijf was groter dan dat hij dacht. Zo is er een labora-
torium waar ze allerlei nieuwe kleuren maken. Hij ontdekte ook dat er in dit groot 
bedrijf waar er wel 200 man werkt, amper 3 personen zijn die effectief verf maken. 
“Ik ben aangenaam verrast door hoe werkgevers en werknemers hier met elkaar 
omgaan. De echte CEO kent alle namen van al zijn werknemers. Hij kan niet altijd 
veel met zijn werknemers communiceren, al probeert hij dit toch zoveel mogelijk te 
doen.”   “Steven vond het goed dat de Broederschool mee doet aan Zuiddag. Zo 
kunnen de leerlingen wat ervaring opdoen en kijken of het werk dat ze voor ogen 

hebben wel degelijk iets voor hen is. “Ik volg de richting economie en vind het dus leuk om eens een 
bedrijf van binnenin te zien.”   Hij vertelde me dat hij een unieke kans had gekregen en dat hij een ge-
slaagde Zuiddag had beleefd. 

Ruth Desmet (5EMTb) was voor één dag directrice van onze Broederschool. Ruth zou later graag in het 
onderwijs werken, en wou wel eens zien wat er allemaal achter de schermen van een school gebeurt.  
Ruth had een dapper mailtje naar de directeur gestuurd om hem te vragen of ze hem voor Zuiddag 
mocht vervangen en hij ging ermee akkoord.  Ze mocht vergaderingen bij-
wonen en bepaalde technische zaken regelen, zoals de rockbattle. “Ik kijk 
nu ook wel anders naar het ambt van directeur. We hadden wat problemen 
met leerkrachten die moesten vervangen worden. Dat ligt dan aan de direc-
teur om alles te regelen en ik schoot wel even in paniek, maar nam dan 
beslissingen en dat vond ik wel leuk.”   
Op de school waren er ook enkele leerlingen die leerkrachten vervingen voor 
Zuiddag. Zo kon Ruth eens terug vallen op Imme Dejonghe (6EW) en Michelle Noseda (6EMT), die 
Joke en Annelies vervingen. Zij konden dan Ruth helpen aan de balie. Ruth kon ook praten met Matthi-
as Olivier (5WeW1); hij verving mevrouw Seys voor geschiedenis. Matthias vertelde Ruth dat hij het 
enorm naar zijn zin had als leerkracht. Mevrouw Seys had gezegd dat Matthias zelfs beter was dan 
sommige stagiairs. Ook Ruth kreeg te horen dat ze het goed deed, wat natuurlijk leuk om te horen is.  
Ruth bekent dat ze niet zo graag studeert, maar werken wel graag doet. Dat leerlingen ervaring kun-
nen opdoen in de job die ze later willen doen, vindt ze heel goed. “Ik zou volgend jaar iets anders 
doen. Ik vond het heel leuk, maar ik zou dan voor leerkracht in het lager onderwijs of zo gaan. Zuiddag 
was wel heel erg geslaagd en is zeker voor herhaling vatbaar!” 

21



Duidelijk geen angst voor 
de Zwarte Mieten! 

De Goed-heilige man, met 
zijn Zwarte Mieten op 

school.. 

W
ie braaf is krijgt lekkers! 

De Goede Sint op  
bezoek in de 

Broederschool! O p woensdag 6 november trok een delegatie 
van 12 leerlingen onder begeleiding van 

mevr. Leen Ghyselinck naar het Instituut H. Kindsheid 
in Ardooie.  Na een ontbijt begon de vormingscursus 
voor leerlingen die zich engageren voor de leerlingen-
raad in hun school.  Het initiatief werd voorbereid door 
de begeleiders van leerlingenraden binnen onze scho-
lengemeenschap en was bedoeld voor de leerlingenra-
den van die scholen.  Onze enthousiaste groep 
(iedereen met knalrode trui) volgde per twee een ses-
sie.  Het ging over het organiseren van activiteiten, 
participeren binnen de schoolraad, het leiden van een 
vergadering, het enthousiast overbrengen van wat de 
leerlingenraad doet, kennis maken met andere leerlin-
genraden en hoe zij te werk gaan, ...   Het werd een 
boeiende voormiddag met o.a. de medewerking van 
het VSK (Vlaamse Scholierenkoepel), iemand van de 
KSA en de Jeugddienst van Roeselare. 

Studiedag leerlingenraad  

Een overzicht van de werkwinkels en de deelnemers van onze 
school :  

Workshop 1: 100% participatie 
1. Robin ALLY 
2. Quirine PATTYN 
Workshop 2: Ik lijd leid de vergadering 
1. Lotte DEBRAUWER 
2. Hannah LESAGE 
Workshop 3: Wat maakt mijn leerlingenraad uniek? 
1. Elise HAEST 
2. Eva DEKEYSER 
Workshop 4:  Creatief brein?! 
1. Xander SIX 
2. Ruth DESMET 
Workshop 5:  Een activiteit organiseren? Wat ik zeker 
moet weten… 
1. Lieselot LANNOO 
2. Matthias OLIVIER 
Workshop 6:  De dag van… of de week van … 
1. Laura DENDAUW 

  2. Veerle VANDAMME 
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O p 17 oktober organiseerde de leerlingenraad na een geslaagde 
eerste, dit jaar de tweede editie van de nacht van de jeugdbewe-

ging. Alle vrijwilligers uit een jeugdbeweging waren welkom om 19 uur op 
school. Iedereen plaatste vooraf zijn slaapgerief in de kapel en daarna aten en 
dronken we samen in de refter.  
Ondertussen legde Xander het avondspel uit. Het heette ‘levend cluedo’. Hij 
vertelde dat de directeur zogezegd vermoord was. Het was de bedoeling dat 
we in groepjes de verstopte leden van de leerlingenraad zochten en als we die 
gevonden hadden, moesten we een opdracht uitvoeren om zo een tip over de 
dader, het wapen, het motief of de plaats van de zogezegde moord te weten 
te komen. Wanneer een groepje een vermoeden had over, konden ze naar de 
‘centrale stand’ gaan, maar als ze fout waren, kregen ze ‘een straf’. Deze straf 
was heel uiteenlopend: 5 liter water uitdrinken, een puzzel maken, een par-
cours afleggen in de turnzaal, …   
Uiteindelijk bleek de dader meneer Ghesquière te zijn! Na het spel was er nog 
een feestje met frisdrank en chips. We dansten en maakten plezier tot het tijd 
was  om te gaan slapen. We logeerden allemaal samen in de kapel. Om 1 uur 
moest iedereen zwijgen en langzamerhand vielen we in slaap. Maar niet voor 
lang, want om 6 uur moesten we ons bed uit om te gaan ontbijten in de stad. 
Het was een leuke nacht, met dank aan mevrouw Ghyselinck, meneer 
Sambaer, mevrouw Maes en Arne Cools.  

Tijdens de dag van de jeugdbeweging was er natuurlijk ook van alles te bele-
ven. De hele dag was er muziek op de speelplaats (dankzij het muziekteam 
van de leerlingenraad). Wanneer ze het liedje van de limbo lieten spelen, 
mocht iedereen in een cirkel op de speelplaats staan en dansten we de limbo. 
De winnaar kreeg telkens een lolly.  

Zoals elk jaar konden we ‘s middags pizza eten. Er waren ook nog een paar 
spelletjes, zoals het traditioneel touwtrekken tussen de verschillende jeugdbe-
wegingen. 

Het was weer een superleuke nacht en dag van de jeugdbeweging, waarvoor 
speciale dank voor de leerlingenraad en de leerkrachten. 

 

Matthias Olivier (5WEW1) 

Dag en NACHT van de leerlingenraad 
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O p 17 oktober organiseerde de leerlingenraad na een geslaagde 
eerste, dit jaar de tweede editie van de nacht van de jeugdbewe-

ging. Alle vrijwilligers uit een jeugdbeweging waren welkom om 19 uur op 
school. Iedereen plaatste vooraf zijn slaapgerief in de kapel en daarna aten en 
dronken we samen in de refter.  
Ondertussen legde Xander het avondspel uit. Het heette ‘levend cluedo’. Hij 
vertelde dat de directeur zogezegd vermoord was. Het was de bedoeling dat 
we in groepjes de verstopte leden van de leerlingenraad zochten en als we die 
gevonden hadden, moesten we een opdracht uitvoeren om zo een tip over de 
dader, het wapen, het motief of de plaats van de zogezegde moord te weten 
te komen. Wanneer een groepje een vermoeden had over, konden ze naar de 
‘centrale stand’ gaan, maar als ze fout waren, kregen ze ‘een straf’. Deze straf 
was heel uiteenlopend: 5 liter water uitdrinken, een puzzel maken, een par-
cours afleggen in de turnzaal, …   
Uiteindelijk bleek de dader meneer Ghesquière te zijn! Na het spel was er nog 
een feestje met frisdrank en chips. We dansten en maakten plezier tot het tijd 
was  om te gaan slapen. We logeerden allemaal samen in de kapel. Om 1 uur 
moest iedereen zwijgen en langzamerhand vielen we in slaap. Maar niet voor 
lang, want om 6 uur moesten we ons bed uit om te gaan ontbijten in de stad. 
Het was een leuke nacht, met dank aan mevrouw Ghyselinck, meneer 
Sambaer, mevrouw Maes en Arne Cools.  

Tijdens de dag van de jeugdbeweging was er natuurlijk ook van alles te bele-
ven. De hele dag was er muziek op de speelplaats (dankzij het muziekteam 
van de leerlingenraad). Wanneer ze het liedje van de limbo lieten spelen, 
mocht iedereen in een cirkel op de speelplaats staan en dansten we de limbo. 
De winnaar kreeg telkens een lolly.  

Zoals elk jaar konden we ‘s middags pizza eten. Er waren ook nog een paar 
spelletjes, zoals het traditioneel touwtrekken tussen de verschillende jeugdbe-
wegingen. 

Het was weer een superleuke nacht en dag van de jeugdbeweging, waarvoor 
speciale dank voor de leerlingenraad en de leerkrachten. 

 

Matthias Olivier (5WEW1) 

Dag en NACHT van de leerlingenraad 

ZATERDAG 9 november 

‘13 

16de vertelnamiddag 

VOOR KINDEREN om 

14.00 uur  

Een dag uit het leven van een jonge scout… 
14.00 uur Ik kom aan op de Broederschool samen met mijn scoutsvrienden. Een bende muzikale pinguïns vullen de speelplaats 
met vrolijke deuntjes. En wij… wij doen er enkele leuke danspasjes bij. 
14.30 uur Ik mag luisteren naar een prachtig verhaal van Koenraad Vandamme over Sinterklaas en Zwarte Piet. 
15.10 uur Een goochelaar in de studio toont ons wat trucjes en tovert af en toe een dier tevoorschijn. 
15.50 uur Een djembésessie met Jonah Muylle sluit deze toffe namiddag op deze fijne school af. 
          Flore, dochtertje van Maaike Geerardyn 
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De sportdag begon met een leuke busrit. We maakten ons klaar voor een leuke dag: in de voormiddag lekker sporten en in de 
namiddag zwemmen in Sunparks! 

Toen we na een half uurtje in de sporthal aankwamen, werden we verdeeld in groepjes. Elk groepje kreeg een kleedkamer. Na 
een 10-tal minuten mochten we naar de zaal gaan. Er waren vier ploegen want er zijn ook vier klassen. Met andere woorden: we 
speelden klas tegen klas.  

Na een uurtje of twee sporten mochten we iets eten en daarna hebben we nog een tijdje verder gesport. Bij ons middagmaal 
kregen we een gratis drankje en daar hebben we van genoten. 

Na deze stevige maaltijd vertrokken we naar Sunparks. We 
zwommen er ongeveer een uurtje. De golven en de buizen 
waren super. Daarna maakten we ons klaar en vertrokken we 
opnieuw naar school! 

Imen Sinnaeve en Leonie Cromheecke, 1Aa  

De dag begon al goed met sporten in het fitnesscentrum. Ze vertelden heel goed hoe je de toestellen moest  gebruiken. Na de 
intensieve fitnessoefeningen startte de spinning. Leuk en lastig tegelijk. Het laatste van de voormiddag  hebben we gedanst.  Het 
hoogtepunt van de dag was natuurlijk het schaatsen. Het was supertof. Ook leuk om iedereen te zien  op de ijsbaan, sommige wat 
onwenniger dan anderen. We speelden ook wat wedstrijdjes. 

Jammer genoeg was de dag snel voorbij… 

Yousri Van Ryckeghem 

 

Sportdag eerste jaar 

Sportdag tweede jaar 
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Zoals jullie weten zijn alle leerlingen van het derde jaar heel sportief. Maar niet alleen de leerlingen zijn spor-
tief, ook de leerkrachten zetten hun beste beentje voor, wat soms voor unieke momenten zorgde. Vele leer-
lingen hebben hun angsten overwonnen door de klimmuur te beklimmen. Niet alleen de klimmuur was een 
uitdaging, maar ook de andere sporten, zoals de grote trampoline en de beginvormen van karate. Ook voetbal, 
basket en hockey waren ook superleuk, omdat we tegen de leerkrachten konden spelen.  Kortom : het was 
een onvergetelijke dag!    

 Kirina Dehoucke, Louise Geeraert, Yasmine Germonpré 

 

Sportdag derde jaar 

 

Deze sportdag vond ik de leukste tot nu toe. We kregen sowieso in de loop van de dag omnisport in Schier-
velde en we gingen bowlen in het Zuidpand. Daarnaast moest iedereen vooraf enkele keuzes doorgeven  
voor andere sporten.  

In de voormiddag ben ik eerst gaan spinnen in Vision 21, dit was nogal lastig. Daarna zijn we gaan bowlen. 

In de namiddag deden we kajak, heel erg leuk, vooral als je in het water lag: koud maar prettig.  

Anderen deden squash in Vision21 of paardrijden in een manège in Hooglede. 

Emiel Vanoosthuyse 

Sportdag vierde jaar 
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Sportdag zesde jaar  

Omstreeks 8u40 vertrokken we met de Lijnbus naar Transfo Zwevegem waar een dag vol avontuur op 
ons wachtte.  Onze groep begon met het hoogteparcours. Er werd niet mee gelachen, de eerste hin-
dernis was niet van de poes: je moest van bovenop een dun paaltje slingeren naar een platform en er 
voor zorgen dat je niet terug slingerde (wat voor sommige al een probleem vormde). Het hoogtepar-
cours was ook niet aangepast aan de ‘kleinsten’ onder ons, want soms hingen de touwen waar je je 
levenslijnen moest aan bevestigen veel te hoog. Teamwork zorgde ervoor dat iedereen veilig het hoog-
teparcours kon beëindigen. Daarna was het de beurt aan de deathride. Voor sommigen zorgde dit voor 

een kick, voor anderen ging het dan weer wat te traag. Daarna was het etenstijd. Tot onze grote vreugde was er een frituur 
aan de overkant van de straat, waar we dan ook van profiteerden. Nadat we ons buikje rond gegeten hadden,  gingen we ver-
der op avontuur. De pamperpalen, palen waar men op moest klimmen om dan te proberen op recht te staan, zorgden voor 
mooie sfeerbeelden. Voor de durvers onder ons was er dan nog ‘de reuzenschommel’. Hoe meer kracht je gaf, hoe meer kans 
er was dat je overkop ging. Als laatste wachtte ons het waterparcours. 
Tot onze grote verbazing was er bijna niemand door zichzelf in het wa-
ter gevallen. Wanneer men begon te duwen lagen er toch al rap een 5-
tal mensen in het water. Om 15u zaten de activiteiten er op en om 
15u30 keerden we moe maar voldaan terug naar school.        

Lara Defour  

Sportdag vijfde jaar  

Onze sportieve dag begon met een straaltje zon, maar toen we in Oostende aankwamen 
was er van dat straaltje zon al lang geen sprake meer. 
Onze klas (6EMT) mocht als eerste het toch wel koude water induiken, iedereen in een 
strakke wetsuit.  
We kregen de opdracht om met onze kajak de woeste golven te trotseren.  
Intussen mochten de andere 6e jaars strandspelletjes spelen.  

 

Na een warme douche en korte middagpauze werden de rollen omgedraaid en mocht 
6EMT strandspelletjes spelen. 

De spelletjes waren niet echt geliefd,  
maar de groepssfeer maakte al heel wat goed. 

Na een lange, sportieve dag keerden we terug naar onze vertrouwde school om de nog 
sportievere lopers van Toer Der Broeders op te wachten. 

Michelle Noseda en Marie Callens 
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Een leuke mix van Broederschooltalent  behaalde met Brassband Leieland de derde plaats op het Belgisch kampioenschap. 
Lore Vandendriessche en opvoeder Arne Cools zitten er broederlijk naast elkaar. Leerkracht Birger Brackez slaat er 

deftig op los. Oud-leerling Sam Werbrouck is een topsolist op de Eb cornet. Papa Nick Vandendriessche zorgt met 
prachtige euphoniumklanken mee voor hun mooie sound. Iedereen is welkom op de concerten! www.brassbandleieland.be 

 

Ik ben Tijs Alleman uit 6 WeW.   
Sinds vorig schooljaar ben ik actief 
in de organisatie 'De Luchtkadet-
ten van België'. Deze vzw geeft 
jongeren van 15-16 jaar de kans 
om hun zweefvliegbrevet te halen. 
Je krijgt de kans om gedurende 
drie jaar elke grote vakantie een 
kamp te volgen. Daarnaast zijn er 
ook vliegweekends en heb je be-
paalde verplichtingen (zoals op 11 
november).  
Het hoogtepunt van je carrière is 
ongetwijfeld de vleugeluitreiking, die dit jaar in oktober plaats 
vond. De 'vleugels' zijn een onderscheiding die elke piloot na 
zijn/haar eerste solovlucht opgespeld krijgt. Iedereen gebo-
ren in '98 en '99 kan zich vanaf 1 januari inschrijven voor 
promotie 2015.   Ik garandeer je, je beleeft er ongetwijfeld 
de beste tijd van je leven.  

Meneer, ik heb thuis ook nog een leven hoor! 

Elise Plancke, leerlinge uit 6WeW is één van de vier meis-
jes die deelnam aan de YOUTH Memorial Vandamme ( 4 maal 
100m)Door een foutieve stokwissel werden ze helaas gedis-
kwalificeerd. Dit moet wel frustrerend geweest zijn. Op het 
Belgisch kampioenschap werden ze derde! Als ze zo blijven 
verder groeien , hebben ze een mooie sportieve toekomst 
voor zich. Via deze link http://www.youtube.com/watch?
v=3Ie9HMBj8ts kan je ook een filmpje bekijk. 
  

Wat doen onze leerlingen in hun vrije tijd?   
Blijkbaar veel meer dan studeren! 
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Ik ben Lara Defour uit 5WeW1 en doe al sinds mijn 12e aan wielrennen en veldrijden. Ik kan terugblikken op heel geslaagd 
jaar op de weg. Ik reed een constant seizoen en was bijna altijd terug te vinden in de top-5, enkel op het BK niet, waar te veel 
stress me onderuit haalde. Mijn cross-seizoen is daarentegen minder goed van start gegaan door barstjes in mijn scheenbeen 
waardoor ik 6 weken aan de kant moest. Nu moeten we de conditie terug opbouwen zodat die optimaal is voor het BK op 12 
januari in Waregem. Ook heb ik een nieuwe ploeg voor volgend jaar, de damesploeg van Balen BC, waar ik de kans zal krijgen 
om buitenlandse wedstrijden te rijden. 

 

 

 

 

 
 

Pieter-Jan Creus aan het woord. Ik zit in 6MTWi 
en heb gedurende een aantal weken mogen mee-
trainen met de eerste ploeg van Knack Roeselare. 
Hiervoor kreeg ik toestemming van de school om 
eerder van school te vertrekken.  
Ik heb een heel leerzame, maar ook zware periode 
achter de rug. De trainingen waren zowel mentaal 
als fysiek heel zwaar. Dit was een leuke periode 
waarin ik heb mogen proeven van het hoogste ni-
veau van volleybal in België. Ik heb daarbij niet al-
leen getraind maar ook enkele oefenwedstrijden 
gespeeld. Daarnaast had ik ook het geluk om op de 
lijst te staan van de Champions League. 
De trainer was tevreden en vertelde me achteraf dat 
ik waarschijnlijk zou mogen terugkeren wanneer 
enkele spelers vertrekken met de nationale ploeg.  

Astrid Lievrouw 
ontpopt zich tot een 
echte MODEQUEEN. 
Een prachtig artikel in 
jongerenblad “ de 
joepie” toont Astrid 
van haar mooiste 
kant. Benieuwd welke 
catwalk ze nog zal 
betreden.. 
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Yuna Dehullu aan het woord. Deze zomervakantie had ik het geluk te mo-
gen deelnemen aan de Fisec-Games 2013 (Fédération Internationale Sportive 
de l'Enseignement Catholique) in Kecskemét, Hongarije. Ik zou samen met 7 
andere meisjes van mijn leeftijd het Vlaamse vrouwelijke basketbalteam ver-
tegenwoordigen. Ik verwachtte dat het een hele ervaring zou zijn en dat werd 
het ook.  
We vertrokken met het vliegtuig op vrijdag 5 juli 2013 richting Budapest. Daar 
aangekomen moesten we nog een klein uurtje op de bus zitten met bestem-
ming Kecskemét. Het weer was al zeer positief, bij aankomst 30 graden , en 
het zag er niet naar uit dat het slechter zou worden. We verbleven in een 
plaatselijke school, waar ook de meeste van de andere landen (zoals Frank-
rijk, Spanje, Groot-Brittannië,… en zelfs Brazilië!) verbleven.  
Vlaanderen had dit jaar 5 sporten geselecteerd (atletiek meisjes, atletiek jon-
gens, basketbal meisjes, basketbal jongens en volleybal meisjes) om de 
Vlaamse delegatie te vertegenwoordigen.  
De 2de dag was voor ons direct een drukke dag, want er stonden 2 wedstrij-
den op het programma: tegen Frankrijk en tegen Portugal. Het sterke Frank-
rijk was een te moeilijke opdracht voor ons maar tegen Portugal konden we 
met gemak winnen. Die avond vond ook de openingsceremonie plaats.  
Zondag 7 juli stond een match tegen Spanje op het programma, waar we ook tegen wonnen. Maandag 8 juli was er de terugwed-
strijd tegen Frankrijk, weer waren ze net iets te sterk ondanks het feit dat we toch zeer goed hebben gespeeld. Dinsdag 9 en 
woensdag 10 juli vonden dan de terugwedstrijden tegen Spanje en Portugal plaats, die we weer, tot grote vreugde van ons alle-
maal, konden winnen.  
Zo veroverden wij met onze basketbal meisjes de 2 plaats en haalden we voor Vlaanderen een zilveren medaille binnen. Op de 
laatste avond vond de sluitingsceremonie plaats en natuurlijk ook een afsluitende fuif samen met de andere landen! Donderdag 
11 juli was de terugreis gepland. Door een dubbele boeking op het vliegtuig hadden we het geluk dat we nog een bezoekje heb-
ben kunnen brengen aan het mooie Boedapest. Zes uur later werden er toch plaatsen gereserveerd op een vliegtuig richting Za-
ventem waardoor we ’s avonds laat toch nog thuis geraakten.  
Het was voor mij een zeer toffe ervaring. Het contact met jongeren van de andere landen was het tofste en internationale wed-
strijden spelen, een unieke ervaring! En het mooie weer was natuurlijk goed meegenomen.  

Alison Lounès—Chérif (3ECO1) schittert op PK. 

Met zes titels was Alison één van de absolute uitblinkers op de  Provinciale kampioenschappen. Op de Belgische 
kampioenschappen moest ze opboksen tegen meisjes tot 22 jaar, die waren nog een maatje te groot.  Alison zwom 
ook niet haar beste tijden op het BK. Haar tweede piek op een kampioenschap in Bonn kreeg ze dan weer loon naar  
werk.  
Deze eenzame sportster verdient een dikke pluim voor jarenlange inzet en volgehouden trainingen. Doe zo verder! 
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Deelneemsters: Sara Verschaeve, Zepheryne Pattyn, Fien Dumortier, Ellen Creus, Amber Van Derbeken, Chiara 
Reynaert, Tanja Deblaere, Hanne Blomme 

 

In onze 1ste wedstrijd moesten we het opnemen tegen Barnum Roeselare. De eerste 10 
minuten was onze concentratie zoek en al gauw stonden we 8 punten achter. Gelukkig 
namen Fien (met de receptie en soms ook aanval) en Zepheryne (met de pas) de ploeg 
op sleeptouw en konden we de kloof wat dichten, maar uiteindelijk moesten onze dames 
toch zwichten en verloren we de 1ste set toch nog met 25-16. In de 2e set scoorden we 
aan de lopende band omdat Fien Dumortier verwoestend serveerde. Zo konden we een 
voorsprong opbouwen die we niet meer uit handen zouden geven. Er werd gevochten 
voor ieder punt. In de 3e set bouwden we op dit elan verder: Fien met schitterende op-
slagen en als de bal dan toch terug kwam, was er een goede opbouw 
door Hanne of Chiara, Zepheryne aan de pas en zowel Amber als Sara 

maakten het af. Het werd 15-10 voor ons Broederschooltje!!! 

De 2e wedstrijd is eigenlijk de beslissende wedstrijd want wie wint, mag door. Wij moesten tegen de verlie-
zers van de vorige wedstrijd en dat was het Klein Seminarie die verloren had tegen de VMS. We vonden het 
raar dat ze verloren hadden, want ze waren minstens een kop groter dan onze dames. In de 1ste set moes-
ten we dan ook het onderspit delven met 25-15. Onze opslagen waren wat minder van kwaliteit waardoor 
het college een makkelijke opbouw had en met hun gestalte konden ze dan ook hard smashen en daar had-
den we geen antwoord op. In de 2e set boden we al heel wat meer weerwerk: de opslagen waren terug beter, maar ook onze 
smashes mochten er zo nu en dan wezen. Bij een stand van 22-22 hadden we de kans om terug op voorsprong te komen, maar 
helaas belande de smash van Fien in het net. Het geluk stond niet aan onze zijde want bij de eerstvolgende opslag van het col-
lege raakte de bal het net en viel er net over: ongrijpbaar voor onze dames. Ook bij het laatste punt smashten we in het net 
waardoor we met 25-22 verloren en dus niet naar de volgende ronde mogen. 

Ook de VMS (winnaar van het vorige duel) zou verliezen van Barnum waardoor ook zij met lege handen achter blijven. Mis-
schien ook jammer dat er geen 3e beslissende wedstrijd werd gespeeld want eigenlijk hadden alle ploegen nu elk 1 keer gewon-
nen en verloren. Toch verlaten wij met opgeheven hoofd deze competitie en mogen we fier zijn op onze dames!!! 

Woensdag 09/10/2013 Volleybal cadetten meisjes te Beveren 

Deelnemers: Pieter-Jan Hoedt, Yuna Dehullu, Arne Bertrem, Tom Libbrecht, Alexy Thomas, 
Dries Marzougui, Emiel Ghyselen 

We hadden een zware wedstrijd voor de boeg want we moesten uitkomen tegen het Heilig Hart College 
van Waregem dat over scholieren beschikt die wat hoger spelen dan de meeste van onze scholieren/
cadetten. Maar je weet maar nooit! Na een peptalk van interimcoach Arne Cools en Pieter-Jan Hoedt be-
gonnen we met volle moed aan de wedstrijd. Al gauw werd duidelijk dat we letterlijk en figuurlijk een 
maatje te klein waren voor het Heilig Hart college. We hebben zelfs doelpunten gezien die we zelfs in de 
NBA zelden zien nl.: een rugwaartse alley-oop!!! 

 

Toch bleef de sfeer in onze gelederen positief en gaven we alles wat we in ons hadden. 
Vooral Arne Bertrem en Yuna Dehullu probeerden zo nu en dan met wat individuele flit-
sen te scoren wat soms ook lukte. Vooral Alexy Thomas en Pieter-Jan Hoedt kregen 
het hard te verduren in de verdedi- ging: ze moesten de tegenstrever veelal foutief 
afstoppen om een doelpunt te voor- komen. Alexy moest het soms opnemen tegen 3 
man wat natuurlijk niet haalbaar is. 

Het resultaat was eventjes slikken nl.: 128-32, maar we zijn toch blij dat onze jongens en 
onze dame alles gegeven hebben en fair blijven spelen zijn. Hopelijk hebben ze zich 
geamuseerd en misschien ook wat bijgeleerd. Bedankt voor jullie deelname! 

Woensdag 02/10/2013 Basketbal scholieren Jongens te Roeselare 
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Deelneemsters: Sara Verschaeve, Zepheryne Pattyn, Fien Dumortier, Ellen Creus, Amber Van Derbeken, Chiara 
Reynaert, Tanja Deblaere, Hanne Blomme 

 

In onze 1ste wedstrijd moesten we het opnemen tegen Barnum Roeselare. De eerste 10 
minuten was onze concentratie zoek en al gauw stonden we 8 punten achter. Gelukkig 
namen Fien (met de receptie en soms ook aanval) en Zepheryne (met de pas) de ploeg 
op sleeptouw en konden we de kloof wat dichten, maar uiteindelijk moesten onze dames 
toch zwichten en verloren we de 1ste set toch nog met 25-16. In de 2e set scoorden we 
aan de lopende band omdat Fien Dumortier verwoestend serveerde. Zo konden we een 
voorsprong opbouwen die we niet meer uit handen zouden geven. Er werd gevochten 
voor ieder punt. In de 3e set bouwden we op dit elan verder: Fien met schitterende op-
slagen en als de bal dan toch terug kwam, was er een goede opbouw 
door Hanne of Chiara, Zepheryne aan de pas en zowel Amber als Sara 

maakten het af. Het werd 15-10 voor ons Broederschooltje!!! 

De 2e wedstrijd is eigenlijk de beslissende wedstrijd want wie wint, mag door. Wij moesten tegen de verlie-
zers van de vorige wedstrijd en dat was het Klein Seminarie die verloren had tegen de VMS. We vonden het 
raar dat ze verloren hadden, want ze waren minstens een kop groter dan onze dames. In de 1ste set moes-
ten we dan ook het onderspit delven met 25-15. Onze opslagen waren wat minder van kwaliteit waardoor 
het college een makkelijke opbouw had en met hun gestalte konden ze dan ook hard smashen en daar had-
den we geen antwoord op. In de 2e set boden we al heel wat meer weerwerk: de opslagen waren terug beter, maar ook onze 
smashes mochten er zo nu en dan wezen. Bij een stand van 22-22 hadden we de kans om terug op voorsprong te komen, maar 
helaas belande de smash van Fien in het net. Het geluk stond niet aan onze zijde want bij de eerstvolgende opslag van het col-
lege raakte de bal het net en viel er net over: ongrijpbaar voor onze dames. Ook bij het laatste punt smashten we in het net 
waardoor we met 25-22 verloren en dus niet naar de volgende ronde mogen. 

Ook de VMS (winnaar van het vorige duel) zou verliezen van Barnum waardoor ook zij met lege handen achter blijven. Mis-
schien ook jammer dat er geen 3e beslissende wedstrijd werd gespeeld want eigenlijk hadden alle ploegen nu elk 1 keer gewon-
nen en verloren. Toch verlaten wij met opgeheven hoofd deze competitie en mogen we fier zijn op onze dames!!! 

Woensdag 09/10/2013 Volleybal cadetten meisjes te Beveren 

Deelnemers: Pieter-Jan Hoedt, Yuna Dehullu, Arne Bertrem, Tom Libbrecht, Alexy Thomas, 
Dries Marzougui, Emiel Ghyselen 

We hadden een zware wedstrijd voor de boeg want we moesten uitkomen tegen het Heilig Hart College 
van Waregem dat over scholieren beschikt die wat hoger spelen dan de meeste van onze scholieren/
cadetten. Maar je weet maar nooit! Na een peptalk van interimcoach Arne Cools en Pieter-Jan Hoedt be-
gonnen we met volle moed aan de wedstrijd. Al gauw werd duidelijk dat we letterlijk en figuurlijk een 
maatje te klein waren voor het Heilig Hart college. We hebben zelfs doelpunten gezien die we zelfs in de 
NBA zelden zien nl.: een rugwaartse alley-oop!!! 

 

Toch bleef de sfeer in onze gelederen positief en gaven we alles wat we in ons hadden. 
Vooral Arne Bertrem en Yuna Dehullu probeerden zo nu en dan met wat individuele flit-
sen te scoren wat soms ook lukte. Vooral Alexy Thomas en Pieter-Jan Hoedt kregen 
het hard te verduren in de verdedi- ging: ze moesten de tegenstrever veelal foutief 
afstoppen om een doelpunt te voor- komen. Alexy moest het soms opnemen tegen 3 
man wat natuurlijk niet haalbaar is. 

Het resultaat was eventjes slikken nl.: 128-32, maar we zijn toch blij dat onze jongens en 
onze dame alles gegeven hebben en fair blijven spelen zijn. Hopelijk hebben ze zich 
geamuseerd en misschien ook wat bijgeleerd. Bedankt voor jullie deelname! 

Woensdag 02/10/2013 Basketbal scholieren Jongens te Roeselare 

Woensdag 06/11/2013 Volleybal scholieren dames te Roeselare 

Deelneemsters: Blomme Lara, Haest Elise, Pattyn Quirine, Detailleur Emma, Popelier Tine, Boucneau Merel. 

 

Onze dames moesten maar 1 wedstrijd spelen nl.: tegen het OLV-instituut van Poperinge. De 1ste set begon gelijk opgaand 
totdat de immer vrolijke Elise Haest aan de opslag kwam. Ze serveerde zeer goed en al gauw ontstond er een 5-puntenkloof 
die alleen maar groter zou worden. De dames haalden de set binnen met 25-15. 

In de 2e set gingen onze dames op dit elan verder, maar nu was het vooral Tine 
Popelier die mokerslagen uitdeel- de op de service. De zeldzame keren dat Poperin-
ge een puntje kon behalen werd dan weer tenietgedaan door een zeer zwakke ser-
vice, de bal werd verschillende keren in het net of buiten geslaan. Daardoor ver-
loren ze met zware 25-9 cijfers. In de 3e set waren onze dames wat in slaap geval-
len en dachten ze dat alles van- zelf ging gaan. De service van de tegenpartij was 
nu veel beter en ze bleven aan- klampen tot 22-22. Gelukkig was Quirine wel aan-
dachtig en maakte ze met een paar float services het verschil.  

Eindstand 25-22.                   Proficiat aan deze dames!!! 

Woensdag 13/11/2013 Volleybal scholieren jongens te Beveren 

Deelnemers: Douwe De Deygere, Pieter-Jan Creus, Simon Verschaeve, Josse Devarrewaere, Lara Blomme, Quirine Pattyn, Bert Vuyl-
steke (geblesseerd)  

 

In de 1ste wedstrijd moesten we het opnemen tegen het Klein Seminarie Roeselare. Het zou een zware dobber worden want Bert Vuylsteke 
was geblesseerd en daardoor moesten we noodgedwongen beroep doen op 2 dames en een jongeheer die zo vriendelijk waren om de 
heren uit de nood te helpen (waarvoor dank!!!).  Set 1 was zeer spannend: onze jongeheer 
Josse en jongedame Quirine gaven prachtige passes en vooral Douwe haalde uit met 
vernietigende smashes. Bij een stand van 22-22 moesten we rekenen op de ervaring van 
Pieter-Jan die met gerichte opslagen en even meticuleus gerichte smashes de eindstand 
vastlegde: 25-22 in ons voordeel!!! In set 2 kwamen we al gauw op achterstand, maar we 
panikeerden niet. Quirine, Josse en Pieter-Jan serveerden zeer goed waardoor we de 
kloof dichtten. Net zoals in set 1 was het echt genieten van het hoge niveau van beide 
ploegen. Wederom werd het 22-22 en net zoals in set 1 bleven wij koelbloedig en maak-
ten we het af met 25-22. 

 

Omdat we de 1ste match gewonnen hadden, moesten we de 2e match spelen tegen het Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Meu-
lebeke dat net zwaar verloren had tegen het Sint-Janscollege Poperinge. We begonnen wat arrogant en ongeconcentreerd aan de partij 
waardoor het niveau stukken lager lag dan in de vorige match. Enkel Josse, Quirine en Lara (jawel, de 3 die ons uit de nood moesten hel-
pen) bleven op een degelijk niveau spelen. Het VILO scoorde veel in de zogenaamde ‘visput’. Het werd 25-19 in ons voordeel, maar coach 
Laurens Seys was niet tevreden. De 2e set moest beter: de tegenpartij mocht niet meer dan 14 punten halen. Al gauw werd duidelijk dat 
deze opdracht minder vanzelfsprekend zou zijn dan dat we dachten. Heel lang bleven we op 3 punten voorsprong hangen, maar dan kre-
gen we hulp van de tegenpartij. Hun service was abominabel waardoor we alsnog met 25-14 wonnen.  
Opdracht volbracht en een dikke proficiat aan allen!!!   

Laurens Seys
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Familienieuws 
Geboorten 
 
04/10/2013  Simona Samyn, dochter van Koen Samyn en Lieselot Laperre (leerkracht) 

08/11/2013  Mats Maes, zoon van Koen Maes (oud-leerling) en Julie Merchiers (oud-leerling) en kleinzoon van Marleen 
De Caigny (leerkracht) 

21/11/2013  Myla Bolle, dochter van Nikita Vancompenolle (poetsvrouw) 
 

Overlijden 
16/06/2013  Irma Museeuw (87j), grootmoeder van Jorne Hoste (5EMTa) en Joran Hoste (oud-leerling) 
28/06/2013  Simonna Willaert (90j), grootmoeder van Grietje Dewulf (leerkracht) 
12/07/2013  Veerle Ghesquière (41j), zus van Hans Ghesquière (leerkracht) 
01/08/2013  Josée Vandekeere (66j), schoonmoeder van Stefaan Vandenhende (oud-leerling), grootmoeder van Simon 

Vandenhende (oud-leerling) en Maarten Vandenhende (5EW) 
24/08/2013  Anna Goeminne (85j), moeder van Greet Clarysse (leerkracht) 
26/08/2013  Louis Marichal (76j), schoonvader van Bart Blomme (oud-leerling), grootvader van Lara Blomme (5WeW1) 

en Hanne Blomme (2MWc) 
10/09/2013  Wilfrid Arents (80j), schoonvader van Marina Van Acker (poetsvrouw) 
24/09/2013  Marcel Soenen (81j), grootvader van Elien Soenen (oud-leerling) en Marieke Soenen (oud-leerling) 
25/09/2013  Joseph Lefere (85j), vader van Jan Lefere (lid Pedagogisch College en Raad van Bestuur), grootvader van 

Karel Lefere (oud-leerling) en Bert Lefere (oud-leerling) 
16/10/2013  Monique Geldhof (78j), grootmoeder van Eline Compernolle (oud-leerling), Sara Compernolle (oud-

leerling) en Justine Compernolle (oud-leerling) 
26/10/2013  Geert Farasyn (54j), schoonvader van Dymphna Daeninckx-Maes (leerkracht) 
29/10/2013  Albert Ingels (98j), vader van Hubert Ingels (leerkracht, oud-leerling) 
30/10/2013  Ferdinand Buyse (81j), vader van Johan Buyse (opvoeder, oud-leerling), Geert Buyse (oud-leerling), Kris 

Buyse (oud-leerling), overgrootvader van Arne Vangheluwe (4WETa) 
09/11/2013  Gilbert Wybo (90j), vader van Rudi Wybo (oud-leerkracht), grootvader van Nele Wybo (oud-leerling), 

Bram Wybo (oud-leerling) en Kurt Swaenepoel (oud-leerling), overgrootvader van Frauke Desplenter 
(4Eco1) en Noortje Desplenter (1Ac) 

29/11/2013  Paula Schouppe (76j), moeder van Leen Steel (leerkracht), schoonmoeder van Gino Dehullu (oud-
leerling), grootmoeder van Yuna Dehullu (6EMT) en Yulian Dehullu (2MWb) 

Broeder Stan Decock  (17 augustus 1926 – 31 augustus 2013)  
 
Het was even schrikken toen we via de krant het overlijden van Broeder Stan vernamen.  
Broeder Stan stond aan de wieg van het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) en bleef vele jaren actief in 
diverse werkgroepen binnen het VLP. Hij was leraar, later directeur in Bokrijk maar voor mij blijft hij de 
warme man die, samen met een aantal andere broeders en gedreven ‘leken’ (niet-broeders) zorgde dat 
het pedagogisch erfgoed van de Broeders van de Christelijke Scholen niet verloren ging. Hij bleef, nadat 
het VLP boven het doopvont werd gehouden, actief meewerken om nieuwe medewerkers te vormen en 
om het lasalliaans gedachtengoed door te geven.  
Broeder Stan was niet de man van moeilijke redevoeringen noch van hoogdravende discussies. Het was 
de zachte, liefdevolle mens die het ‘broeder-zijn’ voorleefde. Hij was gemoedelijk, zacht en vriendelijk in 
de omgang, niet verlegen om een grap, bemoedigend, … Ik heb veel van hem geleerd en net als velen 
die hem gekend hebben, denken we dankbaar terug aan broeder Stan.      
                     Marc Sambaer 
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1. Vier mensen zitten op een rijtje in een wachtkamer. Mevrouw De Bruyn zit naast mevrouw De Graaf maar 
niet naast meneer Jansen. Meneer Jansen zit niet naast meneer Peters. Wie zit 
naast meneer Peters? 

2. Wat zijn de volgende 2 getallen in deze rij? 

  212 - 223 - 242 - 526 - 272 - 829 - ? - ? 

 

3. Welk woord hoort niet in dit rijtje thuis? 

  PARALLELLOGRAM - TRAPEZIUM - CILINDER - CIRKEL - RECHTHOEK 

 

 

 

4. Een zak aardappelen weegt 50 kg gedeeld door de helft van zijn eigen gewicht. Hoeveel weegt die zak aard-
appelen? 

5. Als 2 werklui, 2 kamers kunnen schilderen in 2 uur, hoeveel schilders zijn er dan nodig om 18 kamers in 6 uur 
te doen? 

 

Denk gewoon even na ... 

de oplossingen ... 

1. Mevrouw De Bruyn  (volgorde: Peters / De Bruyn / De Graaf / Jansen) 

2. 303 en 132 (een reeks van opeenvolgende getallen:   21, 22, 23, …)  

3. CILINDER (= de enige ruimtefiguur)  

4.  10 kg (50 : 5 = 10 ; 5 is de helft van 10) 

  

De Mandelaar is het schooltijdschrift van de Broederschool van Roeselare. De Broederschool maakt deel uit van de Broeders 
van de Christelijke Scholen, het netwerk van scholen opgericht door Jean-Baptiste de La Salle. In Roeselare maken we deel 
uit van de scholengroep Sint-Michiel. 

Redactie: Bart George en Annelies Samyn. Lay-out: Annelies Samyn, Bart George. Publiciteit en familienieuws: Johan Buyse 

Verantwoordelijke uitgever: Kristof Degryse, p/a Mandellaan 170, 8800 Roeselare 
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San Marco
Tea-room - Pizzeria - Restaurant

Meeneempizza’s
051 24 44 05

Ooststraat 79-81
8800 Roeselare
BTW BE 0457 325 801

• Open vanaf 9 uur
• Zondag vanaf 11 uur
• Maandag gesloten
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Kleuren en verf lokaal F0.1:

www.interieurrestauratie.be
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OOK ALLE
COURANTE BIEREN
EN FRISDRANKEN

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

Yves
Streekbieren

WWW.HUYSVANWELEER.BE WWW.HUYSVANWELEER.BE 

WWW.HUYSVANWELEER.BE WWW.HUYSVANWELEER.BE 

WWW.HUYSVANWELEER.BE WWW.HUYSVANWELEER.BE 

WWW.HUYSVANWELEER.BE WWW.HUYSVANWELEER.BE 

WWW.HUYSVANWELEER.BE WWW.HUYSVANWELEER.BE 
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Beversesteenweg 190 – (051)/24.92.44 

Westlaan 23 – (051)/24.04.27 

Stationsplein 36 – (051)/25.31.48 

Mammoetcenter 1 – (051)/24.82.66 

Wallenstraat 34 – (051)/20.17.52 

Hendrik Consciencestraat 16 – (051)/24.88.90 

www.ignace.be – info@ignace.be   

MC STEFF
BEDRUKKEN - BORDUREN

PROMOTIE KLEDIJ
0476 344 284

www.mcsteff.be
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creatief bommetje!
on |offlineapunta.be

Waterven 8 • B-8501 Kortrijk (Heule)

Adv_Apunta_190x65.indd   1 5/12/13   19:09
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www.traiteurdumortier.be

ONLEDEGOEDSTRAAT 72 - 8800 ROESELARE-BEVEREN
051 20 06 26 - 0475 56 04 37

UW ZORGEN ZIJN ONZE ZORGEN.
VOOR UW PROBLEMEN HEBBEN WIJ

hét BOEK
NAAST HET ALGEMENE ASSORTIMENT 
VERZORGEN WIJ IN HET BIJZONDER

• MANAGEMENT
• INFORMATICA
• TOERISME
• TAAL
• JEUGD
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Brugsesteenweg 354, 8520 Kuurne, T 056 70 74 03
Brugsesteenweg 369, 8800 Roeselare, T 051 20 40 23

        

Keukens Verhaeghe BVBA 
Koolskampstraat 20 a – Gits 

Tel 051 / 210 900  -  Mail keukens.verhaeghe@belgacom.net 
 

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE:  www.keukensverhaeghe.be                  


