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I 
n tegenstelling tot wat het weer ons laat 
vermoeden, staat de zomer wel degelijk voor 
de deur. Dit betekent dat er weeral een 
schooljaar voorbij is gevlogen en dat de leer-
lingen, de leerkrachten en het ondersteu-
nend personeel binnenkort kunnen genieten 
van een welverdiende zomervakantie. 

Het 3de trimester bruiste zoals steeds van activiteiten: 
een uitverkochte tapasta-avond, optredens van Allegria 
voor de medeleerlingen, de Corrida, het minivoetbaltor-
nooi met de zesdes en de personeelsleden, de glans-
prestatie van het jong geweld van ‘Band of Brothers’ en 
last but not least: een spetterend schoolfeest nieuwe 
stijl. Ook dit schooljaar zond de Broederschool traditie-
getrouw zijn zonen en dochters uit. Onze leerlingen 
namen deel aan uitwisselingsprojecten met scholen uit 
Siena (Italië), Benevento (Italië), Waver en Doornik. 
Anderen lieten zich door oud-directeur Ludo Camerlynck 
op sleeptouw nemen door Berlijn. 6WeW slaagde er 
zelfs in om een bezoek te versieren aan CERN, het mek-
ka van de kernfysica, nabij de Zwitserse stad Genève. 
De schoolreizen ten slotte brachten onze leerlingen in 
Engeland, Parijs, Amsterdam en alle mogelijke uithoe-
ken van België. Het was dus weer een typisch jaar in de 
Broederschool: druk maar boeiend.     

Naar goede jaarlijkse gewoonte nemen we eind dit 
schooljaar afscheid van de leerlingen uit het 6de jaar. 
Wij zijn er van overtuigd dat ons hoog onderwijsniveau 
hen een grote kans op slagen biedt in het hoger onder-
wijs.  Wij wensen hen alvast het allerbeste en hopen 
dat zij in contact blijven met onze school. 

Dit schooljaar verlieten/verlaten ook een aantal geves-
tigde waarden uit het lerarenkorps onze school. Op 01 
januari 2013 namen we reeds afscheid van Didier Bas-
ton (leerkracht Plastische Opvoeding). Op het einde van 
dit schooljaar gaan nog 2 andere Broederschool-
monumenten op pensioen, Kathelijn D’Helf (leerkracht 
Duits) en Rudi Wybo (leerkracht Frans – geschiedenis). 
Wij danken hen voor hun jarenlange inzet en hopen dat 
zij kunnen genieten van een welverdiend pensioen.  

Wij wensen iedereen een prettige vakantie. 

Jan Schaubroeck en Kristof Degryse 
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Jullie zorg is ook mijn 
zorg 

Een gesprek met Damienne Cottens, de nieuwe 
coördinerende directeur van de scholengroep 
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“M 
ijn dagen zijn 
goed gevuld.  Dat 
waren ze ook al 
toen ik directeur 
was, natuurlijk, 

maar deze job is anders. Toen stond ik te 
midden de leerlingen, de leerkrachten, de 
ouders; toen was ik elke dag betrokken 
bij het dagelijkse reilen en zeilen van een 
school. In deze job toer ik als een soort 
helikopter boven alle afzonderlijke scho-
len. Ik was al van in ‘95 adjunct-directeur; 
in die tijd werd je nog gevraagd, trou-
wens – je hoefde niet echt te solliciteren. 
Maar goed, het was tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Ik mis de leerlingen wel, en het 
doet me deugd dat er leerlingen zijn die 
nog roepen ‘Dag mevrouw!’ als ik hier 
eens ga eten of zo.” 

Ruimte voor elke school 

“Het is hier goed in Roeselare. Onze scho-
lengroep telt tien sterke merken. Maar 
stilstaan is achteruit gaan, en we willen 
graag – waar we kunnen – de zaken hel-
pen verbeteren voor alle tien betrokken 
scholen. Iedere leerling zou een richting 
en een school moeten vinden die bij hem 
of bij haar past.  En mijn job is het nu om 
te coördineren, om te luisteren en samen 
te brengen; dat is wat ik wil doen. Coördi-
neren is het tegenovergestelde van polari-
seren!” 

Dat betekent dan toch dat de scholen 
ruimte moeten krijgen om zich te profile-
ren? 

“We willen de ziel van de scholen niet 
veranderen, al is het wel zo dat de scho-
len organisch naar elkaar toe groeien: 
leerkrachten werken deels in de ene en 
deels in de andere school, leerlingen 
gaan van de ene naar de andere 
school.” 

De nieuwe pr-aanpak lijkt deze nobele 
doelstelling tegen te spreken.. 

“Het is niet onze bedoeling te stroomlij-
nen; de profilering van de school ge-
beurt nog steeds binnen de school zelf. 
Jullie zijn een sterk merk, en jullie 
schooltijdschrift, brochure of website 
dragen jullie sterke kanten uit: het 
schoolkoor, de aandacht voor het muzi-
sche, voor toneel, voor creativiteit.  Wij 
willen alleen wel naar buiten komen als 
een geheel van sterke individuen. Want 
dat is de scholengroep geworden in de 
loop van de jaren.” 

Is die verdeling katholieke zuil en rijks-
onderwijs nog wel van deze tijd? 

“Het is een historisch gegeven; politiek 
is het niet mogelijk om samen te gaan. 
Vergeet ook niet dat er vrijheid van on-
derwijs is! 

Maar we willen ons niet alleen afzetten 
tegen; we willen eigenlijk vooral uitgaan 
van onze eigen sterktes. We zouden 
graag het aanbod binnen onze scholen-
groep verder uitbreiden.  Er is trouwens 
ook verscheidenheid binnen de katholie-
ke zuil.  De aanwezigheid van de con-
gregatiescholen binnen Roeselare is er 

toch een mooi voorbeeld van; ik ben daar 
zeker niet tegen. We doen een ronde van 
de scholen, om overal te luisteren naar 
wat er leeft; daarmee tonen we ook aan 
de we geen vooropgestelde scenario’s 
hebben.  We weten dat elke school zijn 
eigenheid heeft, en dat die voor die 
school bijzonder belangrijk is.” 

Ik sta open voor het Lasalliaanse 
denkgoed 

De Broederschool maakt niet alleen deel 
uit van de scholengroep Sint Michiel, 
maar is ook verankerd in het VLP (Vlaams 
Lasalliaans Perspectief). Hoe ziet u die 
verhouding? 

“We weten dat het VLP jullie eigen peda-
gogische aanpak ondersteunt; dat is geen 
enkel probleem. Ik sta er zelf voor open 
om kennis te maken met het Lasalliaanse 
denkgoed.  Ik sta achter het participatie-
ve, dat voor jullie bijzonder belangrijk is.” 

Onderwijs is als seizoensarbeid 

Ondertussen groeit het takenpakket van 
de scholen, en van de individuele leer-
krachten steeds maar aan… 

“Er wordt inderdaad steeds meer ge-
vraagd van de leerkrachten. Leraar zijn is 
een beetje seizoensarbeid verrichten: tien 
maanden lang werk je dubbel zo hard als 
een ander, en twee maanden lang heb je 
meer vakantie.  Maar het moet draaglijk 
blijven, dat is waar. We zouden kunnen 
proberen om meer kant en klaar materi-
aal ter beschikking te stellen van de leer-

“Coördineren is het tegenovergestelde van polariseren!” 
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krachten, door meer samen te werken.  
In de plaats dat ieder zijn ding doet, kun-
nen we tijd en energie besparen door 
meer samen te werken.  De werkdruk 
voor de jonge leerkrachten is heel hoog. 
Ze moeten nog heel wat vakkennis ver-
werven, en tegelijkertijd leren omgaan 
met de leerlingen, met wie ze soms nog 
niet veel in leeftijd verschillen.  En ook de 
oudere leerkrachten hebben ondersteu-
ning nodig.  Het ondersteunend personeel 
en de leerlingenbegeleiders hebben ook 
nood aan een professionele vorming.  
Misschien is een goed opgeleid kader in 
staat om taken op te vangen en de werk-
druk te verminderen.” 

Dat lijkt allemaal kommer en kwel! Wie 
wil er nog in het onderwijs? 

“Leerkracht zijn is en blijft een heel mooi 
beroep! Je bent omringd door jonge men-
sen, en je hebt een groot aandeel in hun 
groei van twaalfjarig kind tot achttienjari-
ge jong-volwassene.  Het is meer dan een 
beroep, het is ook een roeping.  Het loopt 
niet altijd van een leien dakje, maar ge-
lukkig – uit ervaring! – weet ik dat er nog 
veel leerkrachten zijn die elke dag met 
hart en ziel voor de klas staan.” 

Privé en werk lopen trouwens steeds 
meer door elkaar in het onderwijs. 

“Daar ben ik het helemaal mee eens. De 
informatisering zorgt ervoor dat het werk 
nooit meer stopt: nog even de pc aan, 
Smartschool opzetten, en kijken of er 
berichten zijn.  Ieder heeft recht op een 
privéleven en moet zelf zijn grens bewa-
ken; we hoeven echt niet altijd bereikbaar 
te zijn, en mogen gerust eens de pc af-
zetten.” 

Het onderwijs van morgen 

Wat ziet u als grote uitdagingen voor het 
onderwijs in de toekomst? 

“De toekomst? Als ik dat zou weten, zou 
ik minister zijn..  Het onderwijs in Vlaan-
deren kampt met een aantal problemen. 
Te veel leerlingen verlaten de school zon-
der diploma, te veel leerlingen raken ge-
demotiveerd. De oplossing ligt wellicht in 
meer gedifferentieerd onderwijs. We 
moeten misschien niet altijd meer klassi-
kaal en frontaal les geven. Opnieuw: 
daardoor moeten we meer en meer sa-
men werken. Het is onbegonnen werk 
voor individuele leerkrachten om al die 
verschillende, gedifferentieerde lespakket-
ten te maken.  De begeleidingsdiensten, 
de leerkrachten, de overheid moeten sa-

men werken om dat mogelijk te maken.” 

Wat betekent dat voor de infrastructuur? 

“Meer beamers, meer informaticaklas-
sen, meer iPads; de scholen moeten 
inspelen op de leefwereld van de leer-
lingen.  En anderzijds: we mogen ook 
niet te ver gaan: als we altijd met iPads 
werken, is de differentiatie en de uitda-
ging voor de leerlingen weer verdwe-
nen.” 

En de onderwijshervorming, waar zo 
veel over gepraat wordt? 

“Wat ik  onthoud, is dat er niets hoeft te 
veranderen, maar dat het wel kan; de 
mogelijkheden zijn er. Als er hier wijzi-
gingen komen, dan zal dat gebeuren in 
samenspraak met de directies en in 
overleg met het personeel.” 

“Wellicht is de grootste uitdaging voor 
elk kind de juiste studierichting te vin-
den. Dat is in de eerste plaats een pro-
bleem voor de ouders.  We moeten ou-
ders er meer en meer van kunnen over-
tuigen dat technisch onderwijs kansen 
biedt voor hun kinderen, dat een goede 
vakman evenwaardig is aan een ingeni-
eur. Daarom moeten de tussenschotten 
ASO/TSO/BSO weggewerkt worden en 
moeten de leerlingen in de eerste graad 
kennis kunnen maken met alle domei-
nen.”   

Latijn hoeft niet 

“Nog te veel mensen denken dat sterk 
theoretische richtingen altijd tot succes 
leiden, en dan vooral Latijn. Het is een 
feit: er zijn te veel leerlingen die begin-
nen in het Latijn; de uitval is bijzonder 
groot. Het is vanzelfsprekend een waar-
devolle opleiding, maar enkel voor wie 
dat soort interesse heeft in de studie van 
een dode taal op een hoog abstractieni-
veau, en in antieke cultuur.  In Roesela-
re willen we geen verdere uitbreiding 
van het aanbod Latijn, maar willen we 
de ouders ervan overtuigen dat ook an-
dere richtingen toekomstperspectieven 
bieden aan hun kinderen.  Daarvoor 
moeten we meer en meer samenwerken 
met de lagere scholen en met het CLB.” 

Het dalend aantal leerlingen zorgt voor 
spanningen in heel wat scholen… 

“Ja, er is een demografische tendens 
van denataliteit: een tijdlang waren er 
minder geboortes.  We zullen nog enkele 
jaren op onze tanden moeten bijten, dat 
is zeker. Maar we mogen ook hoopvol 

zijn; in het lager onderwijs stijgt het leer-
lingenaantal al;  vanaf 2017 zal dat ook 
in het middelbaar weer zo zijn.” 

Daarnet hadden we het over de profile-
ring van de scholengroep St Michiel te-
genover de andere netten.  Wat betekent 
‘katholiek’ voor u? 

“Katholiek betekent open staan, ook voor 
andere godsdiensten. Ook moslims of 
Getuigen van Jehova zijn welkom bij ons.  
Maar wie er is, moet zich natuurlijk wel 
aan de regels van het spel houden, moet 
het katholiek karakter van een school 
respecteren.  Dat leerlingen die zich in 
een katholieke school inschrijvende ka-
tholieke godsdienstlessen volgen zoals 
iedereen, is trouwens decretaal bepaald.  
Maar we streven naar een pragmatische 
aanpak van concrete afspraken om de 
grote ideologische op de spits gedreven 
tegenstellingen te vermijden.  Dat is res-
pect voor elkaars eigenheid zonder jezelf 
kwijt te raken. 

Het pastorale vind ik belangrijk. Dat 
woord verwijst eigenlijk naar een herder, 
die zijn schapen bij elkaar houdt. Hij leidt 
ze, maar geeft ze ook kansen. Werken 
vanuit een christelijke inspiratie is dat 
voor mij: kansen geven in het geloof dat 
je dat doet vanuit een groter geheel, dat 
je God kunt noemen. Dat je een mens 
hoger kunt tillen dan waar hij staat.” 

Hoe ziet u de Broederschool eigenlijk? 

“Ik denk dat het een school is die heel 
hard werkt om de leerlingen tot stevige 
mensen uit te bouwen. Een school waar 
participatie centraal staat. Ook ‘zorg’ is 
bij jullie gedragen door iedereen. En het 
is ook een school die voortdurend ver-
nieuwend probeert te zijn. En ten slotte: 
een school die respect voor iedereen elke 
dag echt probeert waar te maken.” 

Bart  George 
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W 
ie ooit al eens voor dag 
en dauw op school is 
geweest, kent hen wel: 
de drie dames van de 
schoonmaakploeg:  

Marijke, Marina  en Nikita.    “Het is echt 
zalig om zo vroeg te kunnen beginnen,” 
zeggen ze. Niemand valt ons lastig, nie-
mand moet door een nog natte gang of in 
een half afgewerkte klas.  En voor ons is 
het super, want we zijn vroeg genoeg 
thuis om ons eigen huis nog op te rui-
men!” 

“We hebben onze vaste routines, maar 
onder elkaar wisselen we graag wat af 
zodat het niet altijd hetzelfde is. En elke 
dag is inderdaad anders en verscheiden: 
we maken schoon, maar bemannen ook 
de keuken, doen de afwas, halen de vuil-
bakken leeg, zetten koffie, kijken wat er 
besteld moet worden, en zijn vaak luiste-
rend oor voor leerlingen en … leerkrach-
ten die het even niet meer zien zitten.” 

“Het is hier goed werken: we hebben het 
gevoel dat iedereen ons apprecieert. Leer-
lingen en leerkrachten doen hun best om 
zo nodig een ommetje te maken om maar 
niet door een half afgewerkt stuk gang of 
klas te lopen.  Op de opendeurdag, de 
Tapasta-avond, de contactavond: we zijn 

er ook, maar dan wel als bezoeker. Het 
is leuk om je betrokken te weten bij het 
schoolgebeuren.” 

“Het is zeker geen vuile school – al je 
weet met hoeveel mensen we hier sa-
men leven, dan valt het echt wel mee. 
Vandalisme komt niet zo vaak voor, al is 
het niet zo leuk dat we altijd die kauw-
gum van onder de stoelen en banken 
moeten peuteren.  Jaja, in sommige 
scholen wordt dat als straf opgegeven, 
maar dat willen we die jongens en meis-
jes niet aandoen..  De toiletten, daar is 
er altijd wel heel wat werk. En geloof 
het of niet: vooral de meisjestoiletten. Er 
liggen wel heel vaak half opgegeten 
appels, koeken, blikjes op de venster-
banken.  Ach ja, ze kletsen daar natuur-
lijk wel graag als het buiten koud is.. 
Maar soms lijkt het wel of de handdoek-
papiertjes onmogelijk in de vuilbakken te 
deponeren zijn!” 

“Soms heb je wel perioden waarin het 
vermoeiend wordt om zo vroeg op te 
staan.  En er gebeurt echt wel heel veel 
op school.  Maar de voortdurende ver-
nieuwingen in de infrastructuur doen 
ook wel veel goeds.  De nieuwe refter 
bijvoorbeeld is een hele stap vooruit 
voor ons.  Al hebben we ons ook moeten 

bijscholen om in de keuken te werken: we 
hebben cursussen hygiëne moeten vol-
gen, en dat is natuurlijk erg belangrijk 
met de warme maaltijden die we aanbie-
den.  En Marijke heeft trouwens het diplo-
ma van hulp-kok; ze weet dus wel hoe 
het moet.” 

“Leuke anekdotes zijn er natuurlijk ook al, 
in die paar jaar dat we hier al werken.  
Soms komt er iemand heel vroeg op 
school aan, en dan schrik ik me wel een 
ongeluk! Je weet het zelf wel he, ik heb 2 
weken niet meer tegen je willen praten 
omdat je me zo de stuipen op het lijf ge-
jaagd hebt ’s morgens vroeg!” 

“Met directeur Ludo Camerlynck is er ook 
wel een en ander gebeurd hoor. Zo was 
er eens een meisje dat van Izegem 
kwam, en een klein Jack Russellhondje 
was haar gevolgd en liep hier rond. En ik 
had medelijden met dat hongerig beestje, 
maar vond gelukkig wat oud brood in de 
koelkast.  Tot.. ’s middags directeur Ca-
merlynck kwam vragen of ik wist wat er 
met zijn boterhammen gebeurd was!” 

“Een andere keer was hij ’s morgens 
vroeg in de kapel bezig tussen de oude 
boeken van de tweedehandsboekenbeurs.  
Ik had iets gehoord en was gaan kijken, 
maar toen ik er niemand zag, trok ik de 
deur achter me toe.  Uren later hoorde ik 
hem roepen: ik had hem zonder te weten 
opgesloten.” 

Bart  George 

Drie Propere Dames op de  
Praatstoel 
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T ijdens de voormiddag werden de meest interessante zaken verteld in verband met biologie en chemie. 
We visten macro-invertebraten uit het meer, waarna we ze in het labo konden determineren aan de 
hand van enkele documenten. Daarna konden we, a ankelijk van de soorten kree en, larven,… bepa-
len wat de waterkwaliteit van het meer is. Daaruit bleek dat de kwaliteit – verrassend genoeg – uitste-
kend is. Daarna bespraken we de chemische voorwaarden die nodig zijn voor een goede waterkwaliteit. 

We bespraken de vereiste temperatuur, de pH-waarde, de gevolgen van te veel of te weinig nitraten, chloriden, 
zuurstof,… 

 

In de namiddag bespraken we de bio sche en a-bio sche factoren op een veld. We bestudeerden het reliëf, de bo-
demvoch gheid, de zuurtegraad, de verlich ngssterkte,… Daarna zagen we dat er onder andere rolklaver, duizend-
blad, scherpe boterbloem,… te vinden zijn in de omgeving. Vervolgens bespraken we of we bepaalde planten, bloe-
men,… in deze omgeving konden laten groeien en zo ja, welke aanpassingen op het vlak van voch gheid, licht, zuur-
tegraad,… daarvoor nodig zouden zijn. 

De studiereis was heel geslaagd. 

Lennart Deprez (4Wetb) 

De Vierdes in De Gavers 
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O 
p woensdagnamiddag 16 januari waren 93 leerlingen uit de tweede graad en 36 leerlingen uit de derde 
graad  bereid om samen met 20 000! andere Vlaamse jongeren 30 wiskundevragen op te lossen..  De 
schoolrefter zat helemaal vol en de wiskundeleerkrachten die toezicht hielden,  genoten van al die hersenac-
tiviteit. 

Na een aantal weken kregen we de resultaten en met trots konden we 8 leerlingen de boodschap brengen 
dat ze geselecteerd waren voor de tweede ronde aan de Kulak. Ieder van hen had meer dan 105/150 behaald en daarmee 
waren ze bij de groep van 10% besten die doorgingen naar de tweede ronde. 

Voor de volgende ronde reden we op 6 maart met zeven leerlingen naar de Kulak: Wouter Deleerssnijder, Sara Pype en 
Simon Vandenhende uit de derde graad en Axel Six, Sarah Vandekerkhove, Jochen Schotte en Robbe Verhoest uit de 
tweede graad ( de achtste leerling, Douwe Dedeygere, was niet mee). 

Na een picknick op een bankje naast de Kulakgebouwen in de stralende zon  en nog wat werken, kon iedereen plaatsne-
men in een van de aula’s van de Kortrijkse universiteit. Dertig meerkeuzevragen en twee uur verder kwamen de honder-
den leerlingen terug naar de centrale hal. Velen hadden rode wangen van de inspanning. Ook onze zeven leerlingen had-
den het beste van zichzelf gegeven!  

In de auto terug naar huis werd er nog druk gediscussieerd over de antwoorden. Iedereen had ook een gadget gekregen 
waarbij je met de nodige tactiek 2 vasthangende voorwerpen  uit elkaar moest krijgen. Robbe bleek een natuurtalent om 
die dingen uit elkaar te halen. 

Terug thuis kon iedereen online zijn score berekenen en niemand had meer dan 100/150. Een finaleplaats zat er dit jaar 
niet in, maar we kijken al uit naar volgend jaar om het nog beter te doen 
              Katleen Huyghe 

Broederschoolse bollebozen op de  
wiskundeolympiade 
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O 
p 3 mei fietsten we met 6WeW en 6MTWe tussen alle wegenwerken door naar de KATHO te Roeselare. Er 
stond een dagje wetenschapsvoorlichting o.l.v. Jan Van Doorsselaere op het programma. Hij loodste ons met 
een aparte stijl door de sessie ‘Homo sapiens’ om ons iets bij te brengen over evolutie. 

Een aangekocht DNA-staal werd via een pipetman verdeeld over de leerlingen. Via de PCR-techniek 
(Polymerase Chain Reaction) werd dit DNA in korte tijd heel sterk vermenigvuldigd. Via een gelelektroferese  

werd het DNA in stukjes verdeeld. Het resultaat werd zichtbaar onder een UV-lamp. Dit is een vorm van DNA-fingerprinting. 
Deze techniek wordt o.a. gebruikt voor forensisch onderzoek (opsporen van daders, CSI) of om te achterhalen wie de biolo-
gische vader is van een kind.  

Via de bacterie Salmonella typhimurium werd getest of een toegevoegde stof kankerverwekkend is. Daarvoor werden bacteri-
ën uitgeplaat op voedingsbodems waar ze in principe niet konden groeien. Via natuurlijke mutaties (spontane veranderingen 
in de genen) zijn er steeds een paar exemplaren in staat om toch te overleven. De petrischaaltjes met bacteriën die blootge-
steld werden aan die kankerverwekkende stof vertoonden vier dagen later duidelijk meer kolonies. 

Een stam van de bacterie E. Coli werd daarna nog gebruikt om antibioticaresistentie aan te tonen. Dit is een wereldwijd pro-
bleem aan het worden en is een gevolg van natuurlijke selectie. 

Op het einde van de dag kregen we een rondleiding in het labo waar plantjes in vitro werden gekweekt. Door iedereen een 
stekje mee te geven in een voedingsbodem van een proefbuis kon Jan Van Doorsselaere uiteindelijk alle vrouwenharten ver-
overen. Binnenkort groeien er bananenbomen en andere exoten in de studentenkamers van onze wetenschappers. 

 

Vincent Desmet 

Wetenschapsvoorlichting in de KATHO 
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O 
mdat we onze leerlingen 
niet alleen de nodige alge-
mene vorming willen ge-
ven, maar ook voelsprieten 
voor wat er leeft in de we-

reld, organiseert de school om de paar 
jaar een projectweek rond een boeiend 
thema. 

Dit jaar vonden we ons thema dicht bij 
huis: Krottegem, de wijk waarin onze 

school genesteld ligt, ‘over de statie’ 
voor de meeste Roeselarenaars. 

Doorheen de verschillende jaren en gra-
den zorgden leerkrachten van allerlei 
vakken voor een insteek rond dit veelzij-
dige onderwerp. Op 5 maart resulteerde 
dit in een boeiende gespreksavond met 
een vijftal vertegenwoordigers voor de 
wijk.  

Lerares Lievia Couvreur kon als algemene 
organisator in om Krottegem voor alle 
leerlingen toegankelijk te maken.  

Zo kregen de leerlingen van het eerste 
jaar een postkaartenzoektocht die door 
de zesdejaars georganiseerd werd. Die-
zelfde opdracht werd ook aangeboden 
aan de kinderen van de zesde leerjaren 
in de buurt; de deelnemende scholen 
waren hierover erg enthousiast. 

Een aantal klassen van het tweede jaar 
kregen intensieve projectdagen en lessen 
rond het gebruik van nieuwe media, daar-
bij was Krottegem het dankbare onder-
werp om de theorie in praktijk te bren-
gen. De andere tweedejaars proefden dan 
weer van het multiculturele aspect van 
onze wijk via een kook- en kunstles. 

De leerlingen van het derde jaar econo-
mie onderzochten het aantal en de aard 
van de ondernemingen in onze wijk. Deze 
informatie werd dankbaar gebruikt in de 
inleiding tot het panelgesprek. Alle derde-
jaarsleerlingen maakten een tocht langs 
een aantal Roeselaarse zorginstellingen. 
Hieruit bleek dat een heleboel vrijwilligers 
zich vol overgave inzetten voor een beter 
leven voor alle mensen en dat de inwo-
ners van Krottegem bijlange niet zo 
(kans)arm zijn als de naam van de wijk 
doet vermoeden. 

 

 Projectweek: KROTTEGEM,  
een wijk die LEEFT! 
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Ook de leerlingen van het vierde jaar 
mochten proeven van de bescheiden mix 
aan culturen in onze buurt: zij kregen een 
korte kennismaking met de vreemde talen 
die in Roeselare het meest gesproken 
worden: Russisch, Farsi en Arabisch. 

De vijfdejaars gingen het wat verder 
zoeken.  5EMT kreeg de kans om onze 
verscheidenheid aan culturen te vergelij-
ken met die van enkele Brusselse wijken: 
een leerrijke ervaring. Dat was het ook 
voor de 5EW’ers die in contact kwamen 
met enkele vreemdelingen van de OKAN-
klas uit de Gentse broederschool Sint-
Lucas. 

En de zesdejaars ten slotte bezochten 
een aantal Krottegemnaars voor een in-
terview. Het resultaat van hun vragen 
werd door leerkracht Bart George tot een 
verzorgd boekje verwerkt dat alle bezoe-
kers van de debatavond meekregen. 

Hiermee somden we enkel de bijzondere 
les- of klasoverschrijdende activiteiten op. 
Daarnaast zorgde het lerarenkorps in de 
gewone lessen voor heel wat leerrijke 
informatie. 

Op 5 maart kwam dan de apotheose met 
panelleden Frank Wauters van de Krotte-
gemse Ransels, priester Frederik Ghesqui-
ere, Samira Ben Brahim, woordvoerster 
islamitische gemeenschap, wijkagent Joeri 
Aspeslagh en burgemeester Luc Martens. 
Lana Heyndrickx, Ruth Dekoninck en Lau-
ra Desseranno verzorgden de presentatie 
van de deelonderwerpen en moderator 
Johny Vansevenant leidde het gesprek in 
goede banen. 

Er bleek heel wat interesse bij de buurt-
bewoners, ook de niet-Vlaamse inwoners 
waren goed vertegenwoordigd. Uit de 
verschillende gesprekken kwam volgend 
beeld van Krottegem tot stand: 

“Krottegem is een wijk in beweging.  Het 
is een microkosmos waarin mensen el-
kaar ontmoeten, en waarin de nabijheid 
van trein- en busstation zorgt voor een 
spel van komen en gaan. Anderzijds 
blijft de wijk heel wat kenmerken van 
een dorp behouden, waar mensen elkaar 
kennen en echt verknocht zijn aan hun 
plekje. Aan de Kop van de Vaart gaan 
oude industrie en nieuwe nijverheden 
naadloos in elkaar over. Ook is Krotte-

gem de plaats waar religies elkaar de 
ruimte geven om het eigen geloof te be-
lijden, en waar mensen zich realiseren 
dat ze vaak meer gemeen hebben dan 
wat hen scheidt." 

Fabienne Degryse 
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De leerlingen van 5 emt gingen een dag naar Brussel, om samen met oud-
leerlingen Sarah Debackere Brussel te beleven in al zijn diverse aspecten. 

I 
n het kader van onze projectweek ‘Krottegem Leeft’ kwam col-
lega Marc Sambaer met een puik idee op de proppen. Door zijn 
werk als schoolbegeleider kent hij heel wat andere Broeder-
scholen. Eén daarvan is het VISO te Gent. In de schaduw van 
de Vooruit en een beetje weggemoffeld achter de gevel van 

een statig oud herenhuis ontvangt het elke dag een bonte mix van 
leerlingen. Sommigen van hen volgen het OKAN-onderwijs. OKAN staat 
voor: Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers.  

Of ik, samen met mijn klas 5EW, het zag zitten om hun OKAN-rood klas 
te ontvangen? Elke OKAN-klas krijgt een kleur volgens hun niveau van 
beheersing van het Nederlands. Ik had ondertussen mijn klas leren 
kennen als een hartelijke, open en enthousiaste bende en zei volmon-
dig ja! 

Op donderdag 28 februari gingen we met een delegatie van 5EW het 
groepje OKAN-leerlingen afhalen aan het station terwijl de andere helft 
van de klas in de refter een welkomstpannenkoek aan het bakken was. 

Het werd een heel leuke, boeiende en vooral… kleurrijke dag! 
Meer nog: er kwam zelfs een staartje aan.  Op 21 mei stapten 
13 5EW-ers en hun klastitularis aan het Gentse Sint-Pieterstation 
op de tram, richting een weerzien met ‘onze’ OKAN-leerlingen. 
Het werd voor ons een beetje een ‘cultuurschok’. Niet omwille 
van de leerlingen, maar wegens het grote verschil in huisvesting 
tussen ons Broederschooltje en dat van hen. Onze leerlingen 
werden in kleine groepjes opgedeeld en volgden de lessen van 
de verschillende OKAN-klassen mee. Het ging er soms echt met 
handen en voeten aan toe. 

Alweer vele ervaringen rijker keerden we terug naar Roeselare. 

Kortom: hier werd een band gesmeed voor de toekomst! 

Rik Lefevere 
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De sessie heeft me bijgebracht dat alco-
hol veel met mensen kan doen. Velen 
zeggen dat je eens dronken moet zijn in 
je leven, maar na het parcours met de 
promillebril afgelegd te hebben vermoed 
ik dat er hoogstwaarschijnlijk niets speci-
aals aan is. 

Emiel Vanoosthuyse (3Weta) 

 
Ik vond het zeer interessant, want ik wist 
niets of heel weinig van deze quizvragen. 
De commissaris kon bij elke vraag goede 
informatie geven. 

Hanne Declerck (3eco1b) 
 

Ik vond het tof om naar de commissaris 
te luisteren. Hij heeft veel zaken duide-
lijk gemaakt, waar ik niets over wist. Het 
was heel tof om dat parcours af te leg-
gen met die brillen. Je had echt het ge-
voel dat je dronken was en niet meer 
recht kon lopen. 

Yanni Deneweth (3eco2) 

Ik vond dit een heel leuke en interessan-
te ervaring. Vooral het deel waar je met 
de bril moest lopen vond ik geniaal. Ik 
weet nu dat vele mensen onder invloed 
rijden zonder dat ze het beseffen. 

Wouter Vens (3Weta) 

Ik heb bijgeleerd dat je, als je veel alco-
hol drinkt, je hersenen zullen uitdrogen 
en dat kan grote schade brengen aan je 
hersenen. 

Mertens Sinéad (3Weta) 

Ik vond de informatie over de alcohol-
preventie erg leerrijk en nuttig. Later 
zullen we daar zeker nog eens aan den-
ken voor we ons op de alcohol storten. 

Boas Dumelie (3eco1b) 

 

 

De quiz over de alcoholpreventie was heel 
leerrijk. De meeste vragen had ik ver-
keerd, dus was het interessant om te zien 
wat ik er over wist. 

Het parcours met de promillebrillen was 
heel leuk, je kon eens ervaren hoe het is 
om onder invloed te zijn. 

Anouk Muyllaert (3eco1b) 

 

Door dit gesprek ben ik er nog meer van 
overtuigd dat ik nooit zal drinken tot ik 
niet meer weet wie ik ben (bij wijze van 
spreken). De uitleg van de commissaris 
heeft nu nog eens extra bevestigd dat 
overtollig alcohol gebruik schadelijk is 
voor de gezondheid. Een gewaarschuwd 
man is er twee waard zeggen ze dan, en 
wij zijn bij deze gewaarschuwd hé...  

Yoran Huyghe (3eco2) 

 

 

Santé! 

Alcoholpreventie met commissaris Craccoo 

 

T 
ijdens de projectweek kregen 
de leerlingen van het derde 
jaar politiecommissaris Crac-
coo op bezoek. Lerares Maai-
ke Geerardyn had hem ge-

vraagd uitleg te geven over wat alcohol is 
en welke invloeden alcohol op ons  
lichaam kan hebben. Aan de hand van 
een tiental stellingen kregen de leerlingen 
antwoorden op een aantal vragen rond 
alcohol. 

Na de alcoholquiz legden de leerlingen, 
voorzien van een promillebril die het zicht 
bij een dronkaard nabootst, een hinder-
nissenparcours af. Dit leverde enkele 
hilarische momenten op. 

Hieronder leest u een aantal indrukken 
van leerlingen. 
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W ij namen onder 
begeleiding van 
de leerkrachten 
Peter Devlieger 
(ICT) en Stepha-

nie Seys (Nederlands) deel aan het pro-
ject I@School. Tijdens dit project leerden 
we beter met media omgaan.  Hieronder 
een kort verslag van de hoogtepunten.  

Op 25 en 26 februari star en we met 
workshops in de computerklas. Drie 
mensen van Mediaraven  gaven ons elk 
een tablet. Sommige leerlingen  hadden 
hun eigen tablet mee, nog anderen kon-
den op de pc’s werken.  

We kregen een  cursus vol uitleg over 
tabletgebruik, accounts en een blog 
aanmaken, Evernote, Google Drive, 
Tapemachine, auteursrechten… 

De tweede dag maakten we een in-
struc efilmpje waarin we een uitvin-
ding voorstelden om de wijk Kro egem 
te op maliseren. Dit plaatsten we op 
de onze blog www.broederschool-
kro egem.blogspot.be.  

 

  

 

In het derde trimester waren we super-
mul mediaal bezig: we filmden een mo-
deshow, maakten woordspelletjes, zon-
gen het Kro egemlied in , maakten in-
struc efilmpjes met Camtasia, bedach-
ten een busquiz… De resultaten hiervan 
zijn te bewonderen op onze blog. Ga dat 
zien dus! 

De blog diende voor een wedstrijd waar 
we samen met het VISO, VABI en MSKA  
aan deelnamen en die we jammer ge-
noeg nipt verloren (VABI won van ons 
met één puntje verschil na een tweede 
beraad van de jury). 

Maar gelukkig was het juryrapport erg 
lovend. Hieronder een greep uit hun re-
ac es: 

*Wat betre  de technische uitwerking 
vonden we dit de beste blog. De gad-
gets/widgets waren een leuk idee. 
(Openbare bibliotheek/ ARhus) 

*Het eerste wat me opviel, was de duide-
lijke en verzorgde lay-out. Het experi-
menteren met green-key is zeker een 
pluspunt.  Het Kro egemlied is toch wel 

                Het  
       I@School-      
     avontuur  
van 2MWc&d 
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een uitsteker! Duidelijk veel inzet en cre-
a viteit! (Lorenzo Vandaele, medewer-
ker Mediaraven). 

*Jullie zijn duidelijk heel goed in filmpjes 
maken! Ik ben ook fan van jullie mode-
show, heel origineel. (Eline De Munck, 
meter van het project) 

*De Broederschool integreert het best 
alle mogelijkheden die er zijn: van video 
over audio, slideshare… Ook de invals-
hoek vanuit de wijk waar de school zich 
bevindt, is een meerwaarde. Het doet de 
school buiten de muren denken. (Gino 
Dehullu/ ARhus) 

*De Broederschool hee  heel veel film-
pjes gemaakt. Mul mediaal zijn zij ook 
het sterkst, al hebben ze niet zo veel 
tekst. Leuk dat ze SOS Piet en Masterchef 
in een Kro egems jasje konden steken. 
(Pieter Blomme/ REC Radiocentrum) 

We kregen allen ook een 
“mediadiploma”, waar we apetrots op 
zijn en de Broederschool mag vanaf nu 
ook een ware mediaschool genoemd 
worden! 

Vele leerlingen deden dus een mooie 
ervaring op die ze niet snel zullen verg-
eten! 

Alex Sinnesael,  
Frederic D’hondt  

Jordy Van de Velde  
(2MWd) 

      

Waar de mensen nog lief zijn  
en de Ransels actief zijn  
een moskee nog naast een kerk bestaat  
waar een sportstadion is  
en een eigen baron is  
waar men Vlaams en ook Arabisch praat…  
ach je vindt er wel duizend  
van die werkmannenhuizen  
veel bedrijvigheid langs het kanaal  
waar het volk goedlachs is  
en een feest vaak tot ’s nachts is  
waar je fluitend door de straten nog dwaalt  
 
Krottegem boven  
waar men er blijft in geloven  
dat de mensen belangrijk zijn  
en de feesten er glansrijk zijn  

Krottegem buiten  
waar iedereen loopt te fluiten  
Krottegem: een wijk zonder vergelijk !  
 
waar een jaarlijkse kermis  
altijd leutig en ferm is  
het station een gloednieuw bouwsel is  
nooit bij Soubry gestaakt wordt 
maar spaghetti gemaakt wordt  
Rodenbach een eigen brouwsel is  
waar z'op zoek naar wat boeken  
rommelmarkten bezoeken  
‘t beste dienstencentrum van de streek  
waar j’ een pitta kan kopen  
en een corrida lopen  
er is 1 bioscoop en  
je vindt boeken met hopen  
in de plaatselijke bibliotheek  

Krottegem boven  
waar men er blijft in geloven  
dat de mensen belangrijk zijn  
en de feesten er glansrijk zijn  
Krottegem buiten  
waar iedereen loopt te fluiten  
Krottegem: een wijk  
zonder vergelijk !  
 
De voetbalclub, de Broederschool  
een bunker naast een restaurant  
waar Vlaams en vreemd tesamen leeft  
de leukste wijk van ’t land !  
 
Krottegem boven  
waar men er blijft in geloven  
dat de mensen belangrijk zijn  
en de feesten er glansrijk zijn  
Krottegem buiten  
waar iedereen loopt te fluiten  
Krottegem: een wijk  
zonder vergelijk !  

Het enige, èchte Krotte-
gemlied, op tekst van 
Peter Devlieger.  
Wie het wil zingen: op 
het wijsje van Vlaande-
ren boven! 
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W 
ie tijdens de tweede 
week van de Paasva-
kantie onze geliefde 
Broederschool betrad, 
waande zich eventjes 

in de verkeerde school! Op de speelplaats 
en in de klassen liepen enthousiaste kleu-
ters en lagere schoolkinderen vergezeld 
van toegewijde monitors en monitrices … 
Dat de Broederschool meegaat met haar 
tijd en de leerlingen (en leerkrachten 
waaronder ondergetekende ;-)) jong van 
geest zijn, is al lang geen geheim meer… 

Maar lieve ukkepukjes en lachende pre-
tieners is toch wel geen dagelijks brood. 

De verklaring voor dit alles is echter niet 
ver te zoeken. Sinds dit schooljaar is de 
organisatie Idee kids in onze school 
neergestreken. Idee kids organiseert 
kampen voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
De meeste kampen duren 5 dagen. Idee 
kids is actief  in de regio Antwerpen, 
Vlaams-Brabant, Oost- en West-

Vlaanderen. Voor onze provincie zijn de 
kampplaatsen Brugge, Kortrijk, Heule, 
Waregem en sinds dit schooljaar ook 
Roeselare, in onze eigen gereidste Broe-
derschool!!!!  

We haalden onze kinderziel even boven 
en volgden een namiddagje mee met de 
kids van Idee kids.  

We hadden de keuze tussen 4 kampen: 
Ridders en prinsessen (kleuterkamp), 
Circuskamp, Webcamp en Dierenmanie-
ren (projectkampen van 7 tot 12 jaar). 

We begaven ons eerst op het terrein van 
de stoere ridders en de lieflijke prinses-
sen. Zij hadden net een drakendans ge-
leerd die ze met plezier voor ons demon-
streerden. Aan enthousiasme en bewe-
ging geen gebrek! Met sierlijke armbewe-
gingen schreden ze in het rond … 

Bij het circuskamp was creativiteit en 
lenigheid troef. Één groep maakte zelf 
jongleerballetjes met ballonnen en rijst, 
de andere helft probeerde hun evenwicht 
te bewaren op een denkbeeldig touw op 
de grond. De concentratie was groot … 

Broederschool goes Ideekids! 

16



3 

vallen was geen optie! 
Op naar het ‘Webcamp’ … Men leert er 
werken met tablets (ondergetekende zou 
er nog veel van bijleren!) en maken onder 
andere filmpjes. De resultaten van hun 
noeste arbeid zijn te vinden op  http://
ideekidswebcamp.blogspot.be/. Maar er is 
ook tijd voor ander vertier zonder de 
computer: voor het Codekraakspel! We 
laten enkele jonge computercracks aan 
het woord:  
Simon Soens (11jaar) en Yari Vandaele 
(10 jaar): “Het is heel leuk! We doen een 
Codekraakspel! Er zijn bekertjes met verf 
verstopt en wij moeten die zoeken. Als we 
een bekertje vinden, steken we er onze 
vinger in en we maken een stip op een 
blaadje. Op die manier maken we ver-
schillende codes en proberen we de codes 
van de anderen te kraken”. Op de vraag 
hoeveel kleurencodes ze al gekraakt heb-
ben, is het antwoord trots “twee”.  
 
Jana Van Severen (11 jaar) en Amber 
Soens (11 jaar) volgen hen op de hielen 
… Ze hebben nog maar één code ge-
kraakt maar hebben al de helft van een 
tweede code … Enig wiskundig inzicht is 
wel vereist. Op de vraag of ze zich amu-
seren, is het antwoord volmondig “Ja!”.  

Het meest spectaculaire kamp was die 
dag misschien wel het kamp van de Die-

renmanieren. Valkerij Ver-
haeghe van Lichtervelde 
kwam op bezoek en gaf leer-
rijke demonstraties met en 
over onder andere de kerkuil, 
de oehoe, de buizerd en de 
slechtvalk. We leerden dat de 
slechtvalk in duikvlucht de 
snelste vogel ter wereld is en 
een snelheid van 360 km per 
uur haalt. Eat your heart out, 
Ferrari en Porsche! Over eten 
gesproken … alle roofvogels 
eten hun prooien op met huid 
en haar, pootjes en beentjes. 
Aangezien niet alles verteerd 
wordt, worden de niet-
verteerbare deeltjes in de 
maag braakballetjes. Die worden dan … 
juist ja … uitgebraakt! De oehoe vond 
zich zo thuis in de Broederschool dat hij 
een plaatsje vond hoog en droog in een 
hoek van de refter . Gelukkig kon de 
ervaren valkenier het diertje vlug op-
nieuw vangen. Iedere vogel zat in een 
eigen houten kistje en mocht niet in 
contact komen met een andere vogel. 
De oehoe zou dit namelijk niet overleven 
want hij is een lekker hapje voor de bui-
zerd. U ziet, artikels schrijven voor de 
Mandelaar draagt bij tot uw (in ieder 
geval tot mijn ;-)) algemene kennis. 

Voor de kinderen die het Dierenmanie-
renkamp hadden gekozen,  stond ook 
nog een uitstap naar de kinderboerderij 
van Torhout op het programma!  

Is na het lezen van dit artikel over Idee 
kids: ook een’ idee’ voor uw ‘kids’ / broer-
tjes of zusjes / neefjes of nichtjes / bu-
ren? Surf dan als de bliksem voor meer 
informatie naar www.ideekids.be! en 
ontdek de vele andere kampen / kamp-
data in juli en augustus!  

Jocelyn Degeyter 
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A 
lles begon toen ik negen 
was en in het derde leer-
jaar zat. Na een ontstoken 
appendix die werd verwij-
derd en een bloedafname 
waaruit bleek dat mijn 

rode bloedcellen ondermaats  waren, 
moest ik voor verder onderzoek naar het 
UZ Gent. Na een jaar was die problema-
tiek verholpen, maar nu waren het mijn 
witte bloedcellen ( afweercellen ) die on-
dermaats waren, waardoor ik een ver-
hoogde kans op ziektes en virussen had. 
Toen ik elf was, ben ik in Utrecht, Neder-
land, terechtgekomen in een kinderzie-
kenhuis dat heel wat kennis heeft over 
immuniteitsziekten. Al snel deelde de 
behandelende arts ons mee dat ik een 
leverpunctie moest ondergaan zodat men 
de correcte diagnose zou kunnen stellen.  

Twee maanden later kon men ons vertel-
len dat het ging om de immuniteitsziekte 
CVID (common variable immuno deficien-
cy ), een ziekte waarbij het lichaam zijn 
eigen goede cellen afstoot. Om deze af-
stoting tegen te gaan moest ik zware 
aangepaste medicatie onder de vorm van 
pillen krijgen en moest ik wekelijks immu-
noglobulines toedienen bij mezelf, onder-
huids, in de buik. Regelmatig ging ik op 
controle te Gent en Utrecht. Verscheidene 
malen werd de medicatie aangepast en 
op vier januari 2012 moest ik terug naar 

Utrecht om een beenmergpunctie af te 
nemen. Hieruit concludeerde men dat 
het beter zou zijn om asap een stamcel-
transplantatie uit te voeren nu ik nog in 
een redelijke toestand verkeerde en de 
slaagkansen nog 90% waren. Deze be-
slissing viel heel zwaar maar ik zag het 
positief in want de dokter bevestigde dat 
ik na de stamceltransplantatie een nor-
maal leven tegemoet zou kunnen gaan 
zonder medicatie. Dat gaf de grootste 
doorslag om de beslissing te nemen. 

De volgende stap was het vinden van 
een donor die 100% zou matchen. De 
voorkeur werd gegeven aan een donor 
uit het eigen gezin van de patiënt. Daar 
niemand in aanmerking kwam, was ik 
aangewezen op navelstrengbloed vanuit 
een bloedbank. Ik had het geluk dat er 
reeds op 17 april een 100% match was 
gevonden. Eenmaal dit was gelukt, was 
de volgende stap een datum te verkrij-
gen in het Utrechtse WKZ* daar er 
slechts 6 isolatiekamers ter beschikking 
zijn. De datum werd door onvoorziene 
omstandigheden tot drie maal uitge-
steld. Uiteindelijk werd ik op 22 oktober 
opgenomen. Het verplegend team was 
uitermate vriendelijk. Na een volledige 
check-up stelde men nog een virus vast 
waardoor de transplantatie van 2 naar 6 
november werd uitgesteld. Tot en met 4 
november mocht ik met een mondkapje 
de kamer verlaten om nog even de be-
nen te strekken in de natuur; in de mate 
van het mogelijke, want ik kreeg toen 
reeds via “de pic- lijn”  ATG gevolgd 
door chemo alsook nog andere medica-
tie; te veel om op te noemen. Zware 
stuff was dat, waarop ik op momenten 

toch serieus reageerde. (Daveren 
van de koorts en na één week lag 
mijn mond helemaal open van de 
chemo en had ik veel moeite om 
nog op normale wijze te kunnen 
eten. Maar ik zette door, ook 
dankzij mijn moeder die zelf mijn 
eten voor mij klaarmaakte vol-
gens mijn wensen, want mijn 
smaak was ook totaal veranderd). 

Ondertussen moest mijn papa 

cellen (8 miljoen) laten afnemen, daar 
deze samen met het  navelstrengbloed 
zouden toegediend worden op 6 novem-
ber via de piclijn. Gelukkig viel dit best 
mee voor hem. 

Op 6 november was het zover: tegen 11 
uur kwam de dokter samen met de ver-
pleegster met het kleine zakje navel-
strengbloed (van een jongen geboren in 
1999 en met bloedgroep O neg, wat bin-
nen enkele maanden mijn bloedgroep zou 
gaan worden)  dat in 10 minuten ingelo-
pen was via de pic-lijn  en dan kwamen 
de stamcellen van vader erbij die ervoor 
zouden zorgen dat het navelstrengbloed 
een boost zou krijgen om mee de cellen 
van het lichaam terug op gang te krij-
gen... (ik lag er lusteloos bij daar mijn 
krachten weg waren). Wetende dat de 
gemiddelde duur voor het opkomen van 
de eerste cellen 18 dagen is en deze er 
bij mij toen nog niet waren na 24 dagen, 
werd het bang afwachten…maar… ik pro-
beerde op de hometrainer per dag  5 
minuten te fietsen wat al een hele presta-
tie was; dit zou blijkbaar kunnen helpen 
om het lichaam op gang te brengen,… en 
ik voelde me bij momenten iets fitter (wat 
je dan ook mag verstaan onder “fit”...)  
Ik kreeg geregeld bloed en bloedplaatjes, 
zeker 20 zakjes minimum… 
 

Toen er op 4 december nog steeds geen 
cellen opkwamen, besloot de dokter een 
beenmergpunctie te doen om de activiteit 
in het beenmerg te zien en gelukkig was 
het resultaat positief, hetgeen de dokter 
en mij en mijn ouders wat geruststelde. 
Dit gaf ook een boost aan mijn moraal, 
maar ik moest nog enige dagen wachten. 
Gelukkig was er ook een zeer goede zaal-
arts Stefanie (uit Gent afkomstig), waar-
mee ik enorm goed kon praten en zowat 
rond 15 december, zag ze dat mijn mo-
raal niet zo fantastisch was, ook al omdat 

Een ontroerende getuigenis: 

Sommige leerlingen gaan door moei-
lijke momenten. Nicolaas Cloet ver-
telt over zijn strijd— een ontroerende 
getuigenis van een dappere kerel, 
ondersteund door een warme gezin... 

“We staan er voor en we moeten er 
door!” “Waar een wil is, is een weg!” 
“Life isn’t full of challenges, it is full of 
opportunities!” 
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ik sinds 36 dagen niet uit mijn isolatiebox 
was mogen komen. Eén bepaalde bloed-
waarde moest op 5 staan opdat ik dat 
zou mogen. In samenspraak met de 
hoofdarts mocht ik toch een luchtje 
scheppen, want ”daar lichaam en geest 
samenhangen”, zou dit me misschien wel 
gunstig gezind  zijn. En inderdaad, mijn 
cellen kwamen er geleidelijk aan…  

Kerst naderde en ik smachtte naar gezel-
ligheid en samen zijn met het hele gezin 
en sprak erover met dokter Stefanie en ze 
stelde voor om een huisje te zoeken in de 
buurt van WKZ.  Het mocht maar op max 
10 min rijden liggen! Samen met mama 
begonnen we snel op het internet te zoe-
ken; eindresultaat was een weekje een 
huisje huren aan de rand van het bos. 
Heerlijk was dat en een mooier kerstca-
deau bestond er niet op dat moment! 

In die week moest ik 2 keer bloed laten 
afnemen  en mijn aantal cellen groeiden 
met de dag. Super was dat en op 28 de-
cember moest ik terug naar het WKZ, 
maar met dien verstande dat ik elke dag 
naar buiten mocht gaan. Op 31 december 
kreeg ik dan het goede nieuws dat ik naar 
huis mocht en weerom was dit het mooi-
ste eindejaarsgeschenk voor zowel mij als 
mijn ouders en zus. 

Met veel medicatie, nu in pillenvorm, 
kwam ik naar huis. Gelukkig had ik geen 
probleem bij het slikken en het verwerken 
van de medicatie die ik voorheen via mijn 
pic-lijn kreeg (soms tot 12 soorten in-
eens). 

Ik kreeg, als mijn toestand het toeliet, 1 
uur les per dag in het WKZ (dit gaf me 
wat verstrooiing).  Ik sliep hele namidda-
gen en  ’s avonds was er gelukkig een 

komische serie op TV waardoor ik wat 
kon lachen, want ik probeerde optimist 
te blijven. Ik praatte veel met het ver-
plegend personeel en met mijn moeder 
over heel wat dingen, waardoor ik nu 
ook een stuk volwassener ben geworden 
dan wie dan ook van mijn leeftijd. Tel-
kenmale de dokter binnenkwam, was ik 
benieuwd naar de resultaten.  Ik had 
heel veel vertrouwen in hem en hij kon 
me telkens aanmoedigen voor wat dan 
ook. Ik had de wilskracht om geen son-
devoeding te willen en door te zetten 
met normale, weliswaar fijngemalen, 
voeding en soms in combinatie met iet-
wat morfine om de pijn te kunnen ver-
dragen. 

Elke dag kreeg ik verse kleren, verse 
lakens, niets mocht twee keer gebruikt 
worden omdat men bang was voor in-
fecties.  Telkenmale er iemand in de 
kamer kwam, moesten ze een mond-
masker en speciale schort aandoen, hun 
handen veelvuldig wassen en telkens 
naspoelen met alcohol.  Super hygi-
ënisch zijn, was de boodschap! 

Enkele van onze uitspraken waren :  
“We staan er voor en we moeten er 
door” en “ waar een wil is, is een weg”.  
Tot slot : “Life isn’t full of challenges, it 
is full of opportunities!” 

Eenmaal thuis, was het een aanpassing 
in die zin dat ook hier alles super-
hygiënisch moest verlopen; elke dag 
verse kleren, verse lakens, dagelijks 
kamer en huis schoonmaken, regels van 
de  versheid van de voeding nakomen, 
geen rood vlees, geen aangesneden 
groenten, enkel vruchten die goed ge-
wassen en afgedroogd zijn, geen schim-
melkazen, …  Ja, er kwam zeer veel bij 
kijken. Ik kreeg ook les via bednet, wat 
ook niet zo éénvoudig was bij ons van-
wege de slechte internetverbinding. 

In het begin moest ik twee maal per 
week op doktersvisite naar WKZ en 
daarna wekelijks, tweewekelijks en nu 
maandelijks. Ondertussen heb ik nog 
wat kleine complicaties gehad die geluk-
kig niet lang bleven aanslepen zijn en 

snel onder controle waren. Nu is er reeds 
verscheidene medicatie stopgezet en ben 
ik mijn voorlaatste medicament aan het 
afbouwen om dit te stoppen tegen 1 juli.  
Dan rest er nog één medicament dat ik 
nog zeker 6 maanden moet doornemen, 
en dan moet ik terug alle inentingen krij-
gen tegen kinderziekten.  

In het begin mocht ik thuis zo goed als 
geen bezoek krijgen en moest ik oppas-
sen voor verkoudheden.  Bezoekers 
moesten een mondkapje aandoen; ik 
mocht geen handjes schudden... Het 
werd soms heel saai om niemand van 
mijn vrienden te zien. Eén vriend was zo 
goed dat als hij op bezoek kwam, hij zich 
eerst helemaal ging douchen voor hij 
naar me toe kwam.  

Facebook was zo goed als mijn enige 
bron van sociaal contact, wat zeker niet 
eenvoudig was. 

Nu ja, als alles verder blijft gaan zoals 
nu, is de dokter zeer tevreden en kan ik 
zo goed als zeker terug komen naar 
school op twee september om mijn jaar 
opnieuw te starten.  

Mijn oprechte dank aan de directie,  som-
mige leerkrachten en leerlingen die zich 
inzetten om contact op te nemen met 
mij! Het gebeurde echter niet zoveel bij 
de meesten, maar de weinige keren dat 
het toch gebeurde, deden me deugd. 
Enkel mensen die moeilijke situaties ge-
kend hebben of kennen, kunnen mijn 
situatie begrijpen en ik neem het nie-
mand kwalijk dat ze mijn (gemoeds-)
toestand niet altijd konden begrijpen…  
Ik wens niemand toe wat mij overkomen 
is!   

Eén boodschap : spring eens binnen, of 
laat iets van je horen bij de mensen uit je 
nabijheid die een gezondheidsprobleem 
hebben. Het doet zo’n deugd in moeilijke 
momenten voor zowel de lijdende als 
degene die een boodschap brengt! 

Tot binnenkort, 

Nicolas Cloet 

 

Nicolaas Cloet over zijn ziekte 
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I 
n 2014 zal het 100 jaar geleden 
zijn dat de Eerste Wereldoorlog 
ofwel ‘La Grande Guerre’  be-
gon, een oorlog die niet alleen 
Europa maar ook de rest van de 
wereld meesleurde …  

Een oorlog, die alleen al omwille van de 
duizenden soldaten die hun leven opoffer-
den aan het front, het waard is om herin-
nerd te worden … Maar hoe deze oorlog 
op een interessante manier tot leven  
wekken en aanschouwelijk voor te stellen 
voor een jong publiek?  

Twee talenklassen van de Broederschool 
– 5 MTWe en 5 MTWi – namen de uitda-
ging aan onder de hoede van de leer-
kracht geschiedenis Johan Delbecke. Hun 
doel was om een dagvullend programma 
te maken rond Wereldoorlog I op maat 
gesneden voor 12-jarige leerlingen. 

Alsof de uitdaging nog niet groot genoeg 
was, werd gekozen voor een Franstalig 
publiek bestaande uit 13 leerlingen van 
het zesde leerjaar van de basisschool ‘de 
Coubertin’ van Moeskroen. ‘Enter’ dus de 
leerkracht Frans. Onze 28 vijfdejaars van 
5 MTWe en MTWi kregen daarenboven 
nog versterking van 26 Franstalige leer-
lingen van de ‘École des Frères’ van Door-
nik.  

Resultaat: drie scholen, twee vakken, één 
project … Omwille van de originaliteit van 
het project kregen we subsidies van het 
Prins Filipsfonds waardoor de kosten bijna 
nihil waren: Heinz, zwei, drei, version 

française was geboren …  

Aangezien de leerlingen van 5 MTWe-
MTWi aangewezen waren op de hulp 
van hun ‘homologues francophones’ om 
het dagprogramma ivm WOI samen te 
stellen, ging het op 21 januari richting 
Doornik. De weergoden waren ons niet 
gunstig gezind: door de onverwachte 
grote sneeuwval (het zou de laatste niet 
zijn deze winter) hing de doorreis ‘s 
morgens vroeg aan een zijden draadje. 
Geen nood voor de dappersten onder de 
dapperen want met wat geluk en door-
zettingsvermogen (waar een wil is, is 
een trein / bus) bevonden we ons met 
enige vertraging op de trein richting 
Doornik. Daar aangekomen wachtte ons 
een lekker ontbijt waarbij de klassen 
elkaar konden leren kennen. Langzaam 
en voorzichtig werden wat contacten 
gelegd, de ene al wat vlotter dan de 
andere … De rest van de dag werd er 
rondgeleid (door de school, door Doornik 
met een gids), gegeten (in de buurt van 
de pittoreske Grand-Place) en gewerkt … 
We hadden immers een opdracht te 
vervullen …  

Na deze dag was het aan elke school 
apart om ieder op zijn terrein verder aan 
het project te werken. De leerlingen van 
Doornik maakten tweetalige powerpoint-
presentaties over de kinderen in de Eer-
ste Wereldoorlog onder begeleiding van 
hun leerkracht Nederlands Sophie Du-
bois. De leerlingen van de lagere school 
van Moeskroen werden klaargestoomd 

door hun leerkracht Valérie Druelle. Zij 
namen al bepaalde terminologie die op de 
finale projectdag gebruikt zou worden, 
door. En ook onze leerlingen broedden, 
wroetten, zweetten en zwoegden aan 
opdrachten rond prentbriefkaarten ge-
schreven door en aan kinderen tijdens de 
oorlog. Enkele groepjes herwerkten het 
dagboek van Heinz voor de namiddag-
wandeling en nog twee groepjes doken in 
de verhalen achter en onder het militair 
en burgerlijk oorlogskerkhof in Roesela-
re…  

En toen was het donderdag 16 mei: de 
finale projectdag, de kers op de taart, de 
proef op de som! Zouden de leerlingen 
van Moeskroen de projectdag georgani-
seerd door de Roeselaarse en de Doornik-

Heinz, zwei, drei! gaat de Waalse toer op! 
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se leerlingen kunnen smaken? Zouden ze 
ondergedompeld worden in de leefwereld 
van kinderen in de eerste wereldoorlog? 
Zouden ze ’s namiddags in het huidige 
Roeselare het oorlogse Roeselare ontwa-
ren via het dagboek van Heinz? Het zou 
allemaal die éne dag duidelijk worden.  

Omstreeks 10 uur kwam de bus van de 
bezoekende scholen aan … Het ijs werd 
gebroken met een drankje en een versna-
pering waarna een speeddate zorgde voor 
wat ‘intiemer’ contact … Er werd gebab-
beld, gelachen, er werden vragen gesteld 
en beantwoord … Daarna stelden de leer-
lingen van Moeskroen hun presentaties 
voor in de digitheek. We leerden onder 
andere welk speelgoed er was tijdens de 
oorlog (vergeet Spiderman en Megamin-
dy, denk bikkels en touwtje springen) en 
hoeveel vluchtelingen er waren. Na deze 
presentaties werd de grote groep in twee 
gesplitst. Eén groep – leerlingen van 5 
MTWe-i en de 12-jarige leerlingen van 
Moeskroen – bleven in de digitheek om 
via ludieke opdrachtjes prentbriefkaarten 
aan en voor kinderen  te analyseren. Een 
andere groep – leerlingen van 5 MTWe-i 
en de leerlingen van Moeskroen gingen 

naar de kapel om er wafels te bakken en 
chocolademousse te maken, de catering 
te verzorgen, zeg maar …  

Commentaar: Geen arbeid zonder de 
innerlijke mens te versterken. Er werd 
gekozen voor een maaltijd in de Belgi-
sche kleuren: gele aardappelpuree, ge-
haktballen in rode tomatensaus en als 
dessert bruinzwarte zelfgemaakte choco-
lademousse … een ideale maaltijd om de 
samenwerking tussen de scholen over 
de taalgrenzen heen, te symboliseren … 
De maaltijd werd gesmaakt, de inhoud 
van de borden werd tot het laatste pu-
reevlokje opgepeuzeld … Klaar voor de 
volgende stap: het namiddagprogram-
ma!  

Na een korte rondleiding in onze eigen-
gereidste Broederschool wandelden we 
te voet richting station van Roeselare. 
Van daaruit vertrokken verschillende 
gemengde taalgroepjes aan hun wande-
ling in de voetsporen van de fictieve 
soldaat Heinz … Roeselare werd anders 
bekeken, ‘oude’ gebouwen bleken in de 
oorlog een oorlogskwartier of een café 
geweest te zijn … andere hadden Duit-
sers op logement gekregen … Er werden 
vraagjes opgelost, foto’s bekeken, uitleg 
gevraagd en gegeven … en langzaam 
ging het richting Sint-Michielskerk waar 
in de beschutting van de galerij de zelf-
gebakken wafels uitgedeeld werden, een 
luxe die men aan het front niet had. Na 
deze korte pauze wandelde de voltallige 
groep naar de Stedelijke Begraafplaats 
waar er een klein Frans en Engels mili-
tair kerkhof is en er ook een deel gere-
serveerd is voor de burgerslachtoffers 
van Roeselare.  

Moe maar voldaan, gingen de scholen 
uiteen … een laatste groet, een enthou-
siaste bedankingsmail van Valerie en 
haar kindjes.  De missie was geslaagd …          
   Jocelyn Degeyter 

De kinderen mochten zich in de huid van een 
oorlogskind wanen en een kaartje schrijven 
naar hun fic eve papa aan het front. Het 
leverde prach ge resultaten op. 
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M 
en zegt dat Vlamingen 
talent hebben om nieuwe 
talen aan te leren en 
hierin kan ik mij vinden.  
 

Toch ondervind ik, als leerkracht Frans, 
dat onze jongeren de vroegere affiniteit 
met de Franse taal niet meer in zich heb-
ben. Het tegendeel zou eerder verbazend 
zijn: buiten de lessen Frans op school, 
wanneer komen de leerlingen nog echt in 
contact met onze tweede landstaal? Juist, 
bijna nooit meer. Soms, als zij op reis 
gaan naar Frankrijk maar dan verkiezen 
zij toch dat papa of mama 'het' vragen in 
het Frans. We kunnen ons ook niet altijd 
blijven wegsteken achter "de Walen spre-
ken ook geen Nederlands".  

Eerlijk gezegd, en ik denk dat sommige 
gastouders dit ook na deze uitwisseling 
kunnen bevestigen, onze Waalse vrienden 
zijn bezig aan een groot inhaalmanoeu-
vre: vooral langs de taalgrens volgen 
Franstalige kinderen hoe langer hoe meer 
de kleuterschool en het lager onderwijs in 
het Nederlands en gaan ze pas vanaf de 
middelbare school naar het Franstalige 
onderwijs. Vaak doen ze taalstages, om 
hun Nederlands beter te beheersen. "Als 
wij de twee voornaamste landstalen en 
nog andere talen beheersen, dan wacht 
ons een mooie toekomst op zoek naar en 
bij het vinden van een goede job, Me-
vrouw". Ja, onze Waalse vrienden hebben 
het dus goed begrepen.  

De vraag is, hebben wij het wel begre-
pen?  Hoe dan ook, met initiatieven zoals 
de taaluitwisseling met Waver, willen wij 
onze leerlingen de kans bieden  zich on-
der te dompelen in een echt talenbad: 
twee weken lessen volgen in het Frans en 

de rest van de tijd verblijven zij in een 
Franstalig gastgezin. Alles wordt ge-
zegd, gevraagd, uitgelegd, beleefd, … in 
het Frans. Ik weet wel, twee weken weg 
van huis in een 'vreemd' gezin, dat kan 
lang lijken.   Of het onoverkomelijk was, 
kunt u lezen in deze reacties en beden-
kingen van leerlingen die er dit jaar bij 
waren. Ik wens u veel leesgenot en 
hoop u zo te kunnen overtuigen van het 
nut bij het vrijblijvend deelnemen aan 
een dergelijk initiatief ! 

Via deze weg ook, een oprechte dank 
aan de mensen die het mij mogelijk 
gemaakt hebben deze uitwisseling tot 
het einde te dragen: de leerlingen die 
fantastisch werk geleverd hebben en op 
wie ik heel fier ben, de gastouders, de 
directie en … enkele collega's.  

à l'aise, c'était bien... . Le deuxième jour 
ressemblait un peu au premier mais le 
mercredi après-midi était fantastique! 
Nous sommes allés au 'lac' à Louvain-la-
Neuve. C'était tranquille, il faisait beau .. 

Tomas 

 
C'était une journée dure aujourd'hui: on a 
commencé avec deux heures de sciences, 
puis il y avait une interro de maths et on 
a terminé avec deux heures de français. 
Ce soir, on est allé à Louvain pour faire 
du patinage ...       

Jérôme 

 
Rien de spécial à dire, tout se passe bien. 
Cet après-midi, on est allés faire du shop-
ping à Louvain-la-Neuve avec les amies 
de Richard: moi, je n'aime pas faire du 
shopping mais Richard aime bien … 

Jérôme      

 
Notre professeur de français à Roulers est 
venue nous dire bonjour: la prof voulait 
savoir si nous allions bien et comment se 
passait l'échange et l'adaptation à notre 
nouvelle vie ...   

Jérôme 

 
Aujourd'hui, on a eu un cours de religion 
donné par un prof d'origine africaine. Il a 
un accent bizarre , même les étudiants de 
Wavre ne le comprennent pas toujours … 

Tom  

 

 

 

Zoveel keer man als je talen spreken kan... 

Quand on est entrés dans la cour de 
récré, le premier jour, j’étais très ner-
veux: je ne connaissais pas cette école 
et ses élèves. C’était un peu bizarre d' y 
entrer, car tout le monde me regardait. 
Les premiers jours étaient très ennu-
yeux pour moi, parce que c’était difficile 
à comprendre ce que les professeurs me 
disaient, ils parlaient trop vite pour 
moi... .      
                           Jarne 

Le premier jour à l'école était bizarre: 
toutes les leçons étaient en français et 
c'était difficile à comprendre car ils par-
laient tous trop vite... .                 
         Astrid 

La première journée à l'école était chou-
ette: les profs étaient sympas et les 
autres élèves aussi. Tout se passait bien 
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Les Wallons, sont-ils vraiment si dif-
férents de nous? Voici ce qu'en pen-
sent vos enfants: 

Il y a beaucoup de points communs entre 
ma famille et ma famille d'accueil: les 
repas sont à la même heure, l'emploi de 
l'ordinateur est comme chez moi, le com-
portement des enfants envers leurs pa-
rents est le même. 

La plus grande différence est qu'ici, il y a 
beaucoup plus d'activités, mais c'est peut-
être dû au fait qu'on sort des vacances et 
qu'on n'a pas beaucoup de travail pour 
l'école à l'instant.  

Jérôme 
 

L’arrivée à Wavre était très familiale: ma 
mère d’accueil est très gentille. Elle com-
prend que le français est difficile pour 
nous, parce qu’elle apprend le néerlandais 
maintenant et elle pense que c'est comme 
pour le néerlandais. La maman a fait 
beaucoup d’efforts : elle parlait lentement 
et quand je ne comprenais pas les mots 
ou expressions, elle essayait de les expli-
quer en néerlandais. 

Cependant, c’était difficile de m’adapter à 
cette nouvelle famille. Ma famille d’accueil 
a beaucoup de règles que je n’ai pas à 
Roulers. Un jour, j’ai demandé si je pou-
vais prendre une douche mais je ne pou-
vais pas: il n’était pas encore 07.00 h??? 
Je ne comprends pas pourquoi ils ont 
cette règle, mais je m'y suis tenu…  

Tout le monde va dormir à 21.00 h. Chez 
moi, je vais me coucher à 23.00 h. C’était 
difficile les premiers jours, parce que je 
n’étais pas fatigué et je n'arrivais pas à 
m'endormir ...   

Jarne 

Ce qui est différent de chez moi, c'est 
qu' après l'école, la famille de Corentin 
va chez leur grand-mère pour environ 
une demi-heure. J'ai aussi l'impression 
que les Wallons parlent beaucoup plus 
que nous, ils sont plus gentils: ils disent 
bonjour à chaque personne qu'ils croi-
sent dans la rue, ce qui n'est pas le cas 
chez nous. Chez Corentin, la maman 
prépare les tartines pour manger à l-
école, le soir. Ma maman me les prépare 
le matin, avant de partir à l'école. Le 
soir, ils restent  tous ensemble au salon 
pour regarder la télé. Au moment où ils 
montent dans leur chambre pour aller 
se coucher, ils se donnent un bisou, un 
grand contraste avec ce qui se fait chez 
moi … 

Je crois que la mentalité à l'Institut 
Saint Jean-Baptiste est très proche de la 
mentalité chez nous. L'école n'est pas 
trop grande et presque tous les profes-
seurs et les élèves se connaissent. 
Quand les élèves ne comprennent pas, 
les professeurs les aident en expliquant 
une deuxième fois. Les surveillants sont 
aussi très sociables, un peu comme chez 
nous: ils parlent et rigolent avec les 
élèves et c'est bien comme ça. 

Les bâtiments, par contre, sont beau-
coup plus vieux que chez nous. Ils n'uti-
lisent presque jamais l'ordinateur et 
puisque l'horaire est tout à fait différent 
de chez nous et qu'ils ont trois heures 
de cours de suite le matin, j'avais tou-
jours faim. Pendant la récré, c'est plus 
amusant que chez nous: les élèves dis-
posent d'une radio et il y de la musique 
dans la cour. Il y a aussi des distribu-
teurs automatiques de biscuits et j'aime-
rais bien avoir cela dans notre école... .    

Pieter-Willem 

Cet échange linguistique est difficile à 
décrire. Il y a tellement de choses que je 
voudrais dire… 
Le dimanche du départ à Wavre, j’étais 
très nerveuse mais aussi très heureuse 
parce que j’adore les nouvelles aventu-
res, les nouveaux défis.  

Nous sommes arrivés à Wavre vers 16.00 
h. J’ai rencontré ma correspondante, 
Caroline, et sa famille: deux parents très 
sympathiques, Bruno et Viviane et son 
frère, Thibault. Après une première ren-
contre à l'école, nous sommes rentrés à 
ma nouvelle maison pour deux semaines. 
J’ai défait ma valise et j'ai parlé avec Ca-
roline pendant deux heures.  

Les deux jours suivants étaient très in-
structifs, chouettes et fatigants. J’ai re-
marqué tout de suite que tout le monde 
se donne un bisou pour dire « bonjour ». 
Le mercredi, Léa, Rachel, Caroline et moi 
sommes allées à Aqualibi, c’était le top. 
Le jeudi et vendredi étaient faciles, aller à 
l’école à Wavre était devenu une habitu-
de.  

Le week-end était FANTASTIQUE. Nous 
avons dormi chez Léa et le samedi, nous 
sommes allées à Bruxelles. On a fait du 
shopping, j’adore ça. Le dimanche, la 
famille de Caroline et moi sommes allés 
au cinéma à Bruxelles. 
Pendant la deuxième semaine, j’ai joui de 
cette expérience jusqu’ à la fin. Caroline 
me manque déjà après une minute mais 
heureusement elle vient à Roulers en 
avril. 

Maintenant je parle le français plus ra-
pidement et c’est plus facile de dire 
quelque chose. Cet échange vaut vrai-
ment la peine d'y participer!  
                  Hannah Lesage 

Uitwisseling met de Broederschool van Waver 
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D 
e kerngroep van de leerlin-
genraad (Lore Leenknegt, 
Valerie Croes en Wouter 
Deleersnyder) hebben sa-
men met de begeleiders 

Leen Ghyselinck en Marc Sambaer ge-
zorgd voor een mooie afsluiter voor wer-
king van de leerlingenraad.  In groepjes 
werden de leerlingen erop uitgestuurd 
met diverse opdrachten en tussendoor 
konden ze genieten van diverse verrassin-
gen. Bij die verrassingen : een vieruurtje 
met taart, appeltjes, snoepjes, …; een 
ijsje in de zoete zonde, frisdrankje, een 
ruiltochtje en een bbq.   

Het geheel mogen we best beschouwen 
als een bedanking voor de vele activitei-
ten die de leerlingenraad organiseerde 
(sinterklaas, dag van de jeugdbeweging, 
week van de leerlingenraad met o.a. ‘old 
school’) en de manier waarop ze mee-
werkte aan de infodag en het schoolfeest.   

Nu maar hopen dat we volgend jaar weer 
met zo’n enthousiaste groep kunnen van 
start gaan ! 

Leerlingenraad zet op een fijne manier 
een punt achter een succesvol jaar 
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Hugo Deruytter is de oudere broer van Wouter en leerling 
van de Broederschool tussen 1977 en 1983. 

Hugo studeerde rechten in Kortrijk en Leuven en is licentiaat 
in de rechten en master in de bedrijfseconomie. 

Hij heeft een eigen communicatie– en marketingbureau ‘ha!’ 

Hugo is momenteel communicatiecoördinator voor het stati-
onsproject in Roeselare.  

Oud-leerling Hugo Deruytter 

Goed om te weten: Opening nieuw busstation en fietsenstalling 

Op zondag 1 september openen we feestelijk het nieuwe busstation op de hoek van de Ardooise– en de Beversesteen-
weg en de aanpalende fietsenstalling onder het viaduct van de Ardooisesteenweg. 

Vanaf maandagochtend 2 september rijden de Lijnbussen niet langer van en naar het huidige busstation op de hoek van 
de Sint-Amandsstraat en de Stationsdreef, maar naar hun nieuwe stek. Dat betekent dat de leerlingen en leerkrachten die met 
de bus naar Roeselare reizen, bij de ingang van het volgende schooljaar op het nieuwe busstation zullen op—en afstappen. 

Mochten de leerlingen of leerkrachten een fiets stallen op de stationssite, dan kunnen ze dat vanaf die dag ook doen in de 
nieuwe, bijkomende fietsenstalling onder het viaduct van de Ardooisesteenweg, die de bestaande stalling onder het 
viaduct van de Sint-Amandsstraat aanvult. 
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Een goede maand later hadden we hier 
op school niemand minder dan Niels De-
stadsbader op bezoek. Niels is peter van 
de Damiaanactie en wou die Roeselaarse 
jeugd wel eens leren kennen.  

Dus kwamen zo’n 150 leerlingen uit de 
omliggende lagere scholen en hun leer-
krachten bij ons de Damiaanquiz spelen. 
Het werd een leuke namiddag met veel 
muziek, film, moeilijke en minder moeilij-
ke quizvragen. Voor herhaling vatbaar. 

rine Pattyn, Beau-Alexander Jocic , Ma-
thies Vanderstichele, Vic Verbrugghe, 
Flore Verschaeve, Farah Sinnaeve, Am-
ber Lybeer, Noor Verburgh, Wannes 
Desender, Femke Vandenbussche, Char-
lotte Beddeleem, Tessa Deblaere, Stefa-
nie Deruyter, Dirk-Jan Dewaegemaec-
ker, Justine Duytschaever,  Amy D-
Hondt,  Berit Poleyn, Zoë Borry, Jule 
Dejonghe en Sofie Vanhaeverbeke ver-
kochten voor zo’n 2100 euro!!! Goed 
voor de behandeling van 52 patiënten…  

O 
ok dit jaar trokken heel wat 
van onze enthousiaste leer-
lingen op vrijdagavond 25 
en zaterdag 26 januari 
naar de Roeselaarse wa-

renhuizen om er de alom gekende Dami-
aanstiftjes te verkopen tijdens het natio-
nale Damiaanweekend.  

Simon Vanhaeverbeke (oud-leerling), 
Younes Dedrijvere, Alex Sinnesael, Fien 
Alleman, Seppe Dejonckheere, Robbe 
Debrauwer, Amber Vanderbeken, Zéphy-

DAMIAANACTIE 
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Schoolreis 1ste jaar: 
Op kamp naar Durbuy. 

100 m glijden naar beneden 

Puur genieten! 

Wie het schoentje past... 

Over de kloof op een indianenbrug.  Bernadette op  

de rappelrots. 

SPELEOLOGIE SAMEN  
NAAR DE TOP 

Zalig weer om te kajakken 
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Schoolreis derde jaar 
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D 
onderdag 30 mei 2013. Het 
was het eindelijk zover: 
daar was de trein! Wij, de 
leerlingen van 5MTWe en 
onze titularis Johan Delbec-

ke, vertrokken samen naar Trois-Ponts. 
Intussen waren onze andere begeleiders 
Arne Cools en Steven Selschotter reeds 
per auto naar de Ardennen vertrokken. 

Na een lange treinreis waarin de bewol-
king geleidelijk plaats ruimde voor de zon, 
arriveerden we ter plaatse. Op de cam-
ping zetten we onze tenten op en ‘s 
avonds was de eerste activiteit : een 
dropping. En wie Johan een beetje kent, 
wist op voorhand al dat dit geen plezier-
wandeling zou worden. Twee groepen 
werden naar twee verschillende punten 
gevoerd, kregen er een stafkaart en wa-
ren na enkele instructies op zichzelf aan-
gewezen. De dropping was in een soort 
wedstrijdvorm gegoten: de groep die er 
het minst lang over deed, werd getrak-

teerd door de andere groep. 

Na een paar uur wandelen in de duister-
nis kwam iedereen aan op de eindbe-
stemming. We hadden er de grootse eer 
om de dorpsgek van Trois-Ponts te ont-
moeten. Daarop volgde een gezellige 
avond, doorspekt met darts en een hoop 
plezier. Pas in de vroege uurtjes doken 
we in onze slaapzak voor een korte 
nachtrust. 

De vrijdag moesten we al vroeg uit de 
veren. Het weer was helaas omgeslagen, 
dus wandelden we in de gietende regen 
naar Coo. Vandaar begon het kajakken 
op de Amblève. Er stond een sterke stro-
ming en wellicht mee daardoor vestig-
den we het record met de hele groep 
supersnel het eindpunt bereiken. Intus-
sen stroomde het water niet alleen on-
der ons, maar bleef het ook uit de he-
melsluizen omlaag druppelen. 

Na onze aankomst konden we gelukkig 
droge kleren aantrekken. Het leek alsof 
de hemel de boodschap had verstaan, 
want kort na de middag hield het ook op 
met regenen. Na een heerlijk middag-
maal van koude pasta’s keerden we per 
mountainbike naar de camping terug, 
verdeeld in een sportieve groep en een 
groep die het wat rustiger aan deed. Het 
bleef droog en tegen de late namiddag 
piepte het zonnetje zelfs voorzichtig van 

achter de wolken. Terug op de camping 
namen we een douche en daarna was 
‘relax’ het ordewoord. Helaas moest Arne 
ons verlaten om zich bij de eerstejaars te 
voegen. 

’s Avonds hielden we een barbecue en 
zaten we samen rond het kampvuur. 
Zang- en danstalenten kwamen naar bo-
ven, zij het met enige iPad-assistentie. 
Klassiekers uit de oudere en minder oude 
doos passeerden de revue. Het werd een 
gezellige nacht waarin het groepsgevoel 
een sterke impuls kreeg. 

Op de zaterdagmorgen mochten we een 
halfuurtje langer slapen. De extra rust 
was meer dan welkom, want nog was het 
niet gedaan. Na de afbraak van onze ten-
ten keerden we terug naar het centrum 
van Trois-Ponts voor een fotozoekspel. 
Ten slotte keerden we na de traditionele 
frieten naar Roeselare terug. 

De schoolreis was een onvergetelijke er-
varing. De leuke momenten volgden el-
kaar op; voor verveling was er geen tijd. 
Hiervoor moeten we zeker onze begelei-
ders in de bloemetjes zetten, want alles 
had niet beter voorbereid kunnen zijn. 
Eenmaal thuis waren we niet langer klas 
5MTWe, maar een groep hechte vrienden. 

Emiel Puype 

 

5 mtwe in Trois Ponts 
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C 
ERN is het mekka van de 
kernfysica. Hier bootsen fysici 
de omstandigheden van de 
oerknal na, hier zoeken ze 
naar de kleinste bouwstenen 

van materie en naar het godsdeeltje. Wij 
mochten dankzij de proffen van de Uni-
versiteit Antwerpen even een kijkje ne-
men in het hart van het grootste labo ter 
wereld, diep onder de grond. 

18 mei 2013 

De bus brengt ons naar het verste punt 
van de Large Hadron Collider. Deze tun-
nel is met zijn 27 km omtrek de grootste 
versneller ter wereld. Duizenden superge-

leidende magneten houden bij een tem-
peratuur van -271,5 °C en in een vacu-
üm dat leger is dan het heelal, de ver-
snellende deeltjes in hun cirkelbaan. De 
cirkelende protonen en ionen bereiken 
bijna de lichtsnelheid voor ze botsen.  

We steken de Frans-Zwitserse grens 
over. Overal wijzen bordjes naar de ver-
schillende punten van de ring. We stop-
pen boven de plaats waar de protonen 
botsen. Een lift brengt ons 100 m naar 
beneden. Hier staat de gigantische CMS-
detector. Hij heeft een massa van 12500 
ton en de afmetingen van een kathe-
draal. Hij produceert een magneetveld, 

100000 keer sterker dan het aardmagne-
tisch veld. 4300 fysici uit 41 landen wer-
ken hier samen. Zoals jagers in de mod-
der het spoor van hun prooien lezen, zo 
lezen fysici de sporen van de deeltjes die 
bij de botsingen ontstaan in de CMS. 

We klimmen op het platform en kijken 
midden in de openstaande detector. Het 
is een prachtig zicht. Een roos van pane-
len vol koperdraad maakt van het geheel 
iets magisch. We worden er allemaal stil 
van. We kijken naar het resultaat van de 
samenwerking van duizenden weten-
schappers van overal ter wereld, die met 
een uitzonderlijke gedrevenheid, zijn blij-

6 WeW mocht meekijken in de dieptes 
van CERN,  het Conseil Européen pour 

la Recherche Nucléaire 
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ven geloven in de mogelijkheden van de 
andere mens. Meten om te weten, is hier 
het enige wat telt. Een Palestijn en een 
Israëli klinken hier samen op hun vondst, 
de fles blijft als stille getuige in de contro-
leruimte achter. Lang voor de opslagcapa-
citeit er was om alle gegevens van de 
botsingen te verwerken, investeerde men 
in de bouw van de tunnel en de detecto-
ren. De gloeilamp is niet uitgevonden 
door te zoeken naar verbeteringen aan de 
kaars, klinkt het hier.  

Terug boven lopen we nog even langs de 
controlekamer. Hier staan computers om 
de gegevens van de botsingen naar over-

al ter wereld te versturen. Onder ons ligt 
een gigantische ruimte met computers 
die de gegevens moeten filteren en op-
slaan. Zo werd hier, uit noodzaak, het 
World Wide Web, geboren. Het touch-
screen werd hier ontwikkeld om een 
overdreven aantal knopjes te vermijden. 
Dankzij de experimenten in CERN boekte 
het isotopenonderzoek in de geneeskun-
de een enorme vooruitgang. Hier schrijft 
men elke dag geschiedenis. 
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Door das Duo Herr Camerlynck en Frau Dhelf werden de leer-
lingen van 6 MTWe en 6 MTWi van maandag 22 april tot vrij-
dag 26 april doorheen het Berlijn van toen en vandaag geleid. 
Berlijn is een enorme stad met een geschiedenis die samen-
krimpt tot de Oost- en-Westproblematiek. Schitterende scherpe 
staal-en-glasgebouwen trachten de verstarde geschiedenis te 
doorbreken, maar alles herinnert steeds weer aan de Muur, de 
scheiding van mensen, het leed van het nazisme en het leven 
onder het socialisme.  Wij waren er vijf dagen op doortocht, 
zagen de geschiedenis maar eveneens het bruisende heden. 
Enkele impressies.  

’s Mor-
gens 
moesten 
we vroeg 
uit de ve-
ren om na 
een lange 

treinrit op tijd in de luchthaven aan te 
komen. Eenmaal daar checkten we zo 
snel mogelijk onze bagage in, brachten 
we het toilet nog even een bezoekje en 
wachtten we vol spanning tot we het 
vliegtuig mochten betreden. Voor som-
migen was het de eerste keer vliegen, 
waardoor het voor hen natuurlijk nog 
veel spannender was. Gelukkig stelde 
de crew van Easyjet ons op ons gemak. 
De motoren werden aangezet, er werd 
snelheid gemaakt en daar gingen we, 
steeds hoger, tot we boven de wolken 
van het regenachtige België kwamen en 
er een helderblauwe hemel tevoorschijn 
kwam. (Marlies Verstraete) 

Hier zien we het Ampelmänn-
chen . Dit is de Duitse benaming 
voor het figuurtje op de ver-
keerslichten voor voetgangers. 
Het mannetje is een ontwerp uit 
de voormalige DDR. In tegen-

stelling tot andere landen, waar de verkeerslichtfiguren ab-
stract en zakelijk getekend zijn, is het Oost-Duitse symbool 
veel speelser. Het ontwerp van het Ampelmänchen was een 
onderdeel van een concept dat het hele verkeerslichtensys-
teem in de DDR met duidelijkere tekens veiliger moest ma-
ken. In 1974 werd het mannetje op de verkeerslichten als 
standaard vastgelegd. Hij werd ook ingezet om de DDR-
kinderen speels de verkeersregels bij te brengen. Het Ampel-
mänchen kreeg  pas echt een identiteit toen hij meespeelde 
in het televisieprogramma Verkehrskompaß, een ver-
keerseducatiemagazine voor kinderen. (Irene Sercu) 

Kaufhaus des Westens, beter bekend als KaDeWe, was het eerste warenhuis dat we bezochten. KaDeWe is het op
-een-na grootste warenhuis van Europa – Harrods in London is net iets groter. Ons werd aangeraden om zeker 
eens een kijkje te gaan nemen op de zesde en de zevende verdieping, die volledig gewijd 
zijn aan eten en drinken. Het indrukwekkende dakraam dat het gebouw siert, was een niet 
te missen bezienswaardigheid. Ikzelf en de meeste andere jongens raakten echter nooit 
hoger dan de vijfde verdieping. Daar bevindt zich namelijk de grootste en mooiste speel-
goedwinkel die ik ooit gezien heb: Lego, Märklintreintjes en allerhande gadgets, prachtig 
uitgestald; een jongensdroom die uitkomt. Een goed begin voor onze reis. (Seppe Sandra) 

Door das Duo Herr Camerlynck en Frau Dhelf werden de leer-
lingen van 6 MTWe en 6 MTWi van maandag 22 april tot vrijdag 
26 april doorheen het Berlijn van toen en vandaag geleid. Berlijn 
is een enorme stad met een geschiedenis die samenkrimpt tot de 
Oost- en-Westproblematiek. Schitterende scherpe staal-en-
glasgebouwen trachten de verstarde geschiedenis te doorbreken, 
maar alles herinnert steeds weer aan de Muur, de scheiding van 
mensen, het leed van het nazisme en het leven onder het socialis-
me.  Wij waren er vijf dagen op doortocht, zagen de geschiedenis 
maar eveneens het bruisende heden. Enkele impressies.  

6MTWe en 6MTWi 
in Berlijn… 
Sehr gut... 
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Toen we naar het piratenparlement gingen, kwamen 
we langs deze parking vol 
met Trabantwagens, de typi-
sche auto uit Oost-Duitsland.  
In die tijd konden er maar 
weinig mensen zo’n auto 
betalen. Als je er een  kon 

betalen, moest je 10 jaar wachten tot de auto jouw 
bezit werd. De naam van de auto heeft twee beteke-
nissen, enerzijds betekent het ‘maatje’, want veel 
mensen beschouwden hun Trabant als deel van hun 
familie, anderzijds verwijst de naam naar Erdtrabant, 
oftewel satelliet. De auto moest tonen dat de DDR 
meeging in de technologische vooruitgang. Er werd 
ons ook verteld dat de auto uit kunststof gemaakt 
werd, zo is de auto quasi onafbreekbaar. ( Shauni 
Vanhecke)  

Hier bevonden we ons op Pariser Platz, voor de 
Brandenburger Tor. Op dit 
plein waren er een heleboel 
“entertainers”, die zich ver-
kleden in bekende filmfiguren 
(darth vader, predator, mic-
key Mouse,…) of in bekende 
figuren zoals de “Berliner 
Bär” of geallieerde soldaten. 
Als toerist kan je een leuke 

foto (als deze) laten nemen met een van de 
figuren.    Op de Parizer Platz vind je ook de 
meeste ambassades terug, het luxueuze Hotel 
Adlon en de kunstacademie. Vroeger lag dit 
stuk grond in “niemandsland” nadat men de 
Berlijnse muur had gebouwd, het lag dus tus-
sen Oost- en West-Berlijn. (Arnaud Missiaen) 

De Pariser Platz is een bekend plein in het stadsdeel Mitte in Berlijn. Aan het plein ligt de 
Brandenburger Tor en hier eindigen ook de bekende straten Unter den Linden en de 
Straße des 17. Juni. Het plein werd in 1814 vernoemd naar de hoofdstad van Frankrijk. 
Het werd het meest grootse plein van de stad, geflankeerd door de Franse en Amerikaan-
se ambassades, het luxueuze Hotel Adlon, de kunstacademiën en daaromheen verschei-
dene blokken met woningen en kantoren. 
  
De Fernsehturm is een televisietoren in de Duitse hoofdstad Berlijn. De toren is 368 me-
ter hoog en daarmee het hoogste gebouw van de stad en staat bij de Alexanderplatz in 
voormalig Oost-Berlijn. De televisietoren bestaat uit een betonnen mast met daarbovenop 

een bol bedekt met plaatstaal met daarin het uitzichtplatform en een restaurant. (Arne Stroobandt)  

Na een vermoeiende wandeling net na het middageten, maakten we even een tussenstop bij  de Berliner Dom. 
Een middagdutje  in het parkje konden we dus zeker niet afslaan. De Berliner 
Dom is één van de belangrijkste kerken in Berlijn. In de achtergrond zie je de 
Fernsehturm; een televisietoren. Als je goed kijkt zie je een kruis op de toren, 
dit zien sommige mensen als het plusteken van het socialisme, vertelde onze 
uitstekende gids Mr. Camerlinck. Na een kwartiertje rustpauze, stond ons nog 
een hele dag wandelen doorheen het boeiende Berlijn te wachten. (Fien Lapei-

re ) 

Dit is de binnenkant van de Poederdoos, die vanbinnen helemaal bezet is met blauwe mozaïeken. Het is samen 
met de hogere Lippenstift het nieuwe deel van de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, 
ook wel ‘der hohle Zahn’ (de holle kies) genoemd. De Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche werd gebouwd tussen 1891 en 1895 in opdracht van keizer Wil-
helm II ter ere van zijn grootvader, keizer Wilhelm I, en was oorspronkelijk 113 m. 
hoog, maar werd tijdens een geallieerde aanval in WO II vernietigd. In het oude deel 
is nauwelijks iets te zien, in de Poederdoos zelf valt enkel blauw licht binnen, wat 
zorgt voor een mooi effect.  (Sam Vandenborre) 
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Voordat we vertrokken op 
onze studiereis naar Berlijn 
werd een infomoment door 
onze voormalige directeur, 
Ludo Camerlynck, gehou-
den. Op dit moment kregen 
we al vele foto’s te zien van 
de must-see’s in Berlijn. Eén 
van deze foto’s toonde de 
Potsdamer Platz in 1924, op 
zich niet heel bijzonder tot 
we te horen kregen dat Ber-

lijn de eer had om hier het eerste verkeerslicht van Euro-
pa te plaatsen. Jammer genoeg werd het tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verwoest, maar om deze speciale 
gebeurtenis voor altijd te vereeuwigen, plaatsten ze een 
replica van het eerste verkeerslicht voor de hoofduitgang 
van het metrostation Potsdamer Platz.  
Deze foto toont dus ook de replica van het verkeerslicht, 
het bijzondere is dat de lichten echt verspringen van 
rood naar groen. Een leuk feitje over de verkeerslichten 
in Berlijn is dat voordat ze terug op groen springen ze 
eerst nog even oranje aangeven. (Lisa Bardyn)  

Om 8 à 9 uur 
werden we ver-
wacht in de 
Reichstag, het 
parlementsge-
bouw in Berlijn, 
een architectu-
raal hoogstandje 
waar iedereen 
zijn ogen ruim-
schoots de kost gaf. We werden rond-
geleid in het parlementsgebouw en 
kregen vooral informatie over de vele 
kunstwerken die er te bezichtigen zijn. 
Bovenop het gebouw werd ook een 
grote koepel gebouwd, die we even-
eens mochten bezichtigen. Het uitzicht 
was er super! Het nachtelijk donker 
was al gevallen en werd opgelicht door 
honderden lichtjes. Hierna gingen we 
nog iets drinken onder de koepel bij 
het Sony-gebouw, waar we eveneens 
genoten hebben van het Berlijnse licht-
spektakel. (Valerie Croes) 

Op deze foto zie je het monument ter herdenking van de Jodenvervol-
ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument bestaat uit 2711 
betonblokken van verschillende hoogtes en breedtes op een golvende 
ondergrond. De gangetjes die zo ontstaan, roepen een gevoel van des-
oriëntatie op. Het kunstwerk staat symbool voor de ervaringen van de 
Joodse bevolking tijdens het nazibewind. Het doolhof was een uitgele-
zen plek om foto’s te nemen, onder andere door de ondergaande zon 
die door de gangen scheen. Zo zie je Arne die zich probeert te verstop-
pen voor het alziende oog van de camera. (Lien Verbrugge)  

Op de laatste dag hadden we prachtig weer en een stralende zon, het leek wel 
zomer. We maakten een lange wandeling langsheen de befaamde ‘East Side Gal-
lery’ waar we enkele  knappe graffitiwerken zagen. Dit deel van de Muur is één 
van de bekendste plaatsen in Berlijn en geeft het stuk geschiedenis een kleurrijke  
toets. Enkele kunstwerken verwijzen naar de gruwel en het leed dat de mensen 
moesten meemaken. Ook vind je enkele knappe kopieën van wereldberoemde 
foto’s die de kunstenaars inspiratie gaven voor hun meesterwerken.  Er was on-

langs grote heisa rond dit stuk van de Muur omdat men het wou slopen. De bevolking van Berlijn hield een 
grootse petitie en verzamelde een enorm aantal handtekeningen die de sloophamer tegenhield. Kort samen-
gevat, het is een klein overblijfsel van een geschiedenis die nooit vergeten mag worden. (Kenneth Olivier) 
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Dit is een overblijfsel van de Berlijnse 
muur. We hebben deze helemaal afge-
wandeld. Dit was zo’n 1,3 km lang. Het 
is leuk om al de graffititekeningen en 
opschriften te lezen. Wanneer je deze 
dingen bekijkt of leest, merk je heel 
goed welk gevoel de Duitsers hebben bij 
de Berlijnse muur. Het gevoel is zeer 
bitter; ze zouden nooit terug willen naar 
een tijd waarin ze geen vrijheid, geen 
mening, … mochten hebben.  Het was 
ook een heel aangename wandeling en 
dit vooral door het mooie weer, ik heb er 
zeker en vast van genoten, niet alleen 
van deze wandeling, overigens, maar 
van de hele studiereis! Berlijn is zeker en 
vast een aanrader! (Lisa Dedeyne)  

Toen we op de laatste dag de 
highlights van Berlijn met de 
fiets terugzagen, namen we 
even pauze aan de achterkant 
van de Reichstag. Daar zaten 
we op de trappen en konden 
we van de mooie omgeving 
genieten. Op de foto staat de 

rivier die door de stad loopt, namelijk ‘Der Spree’. Toen we 
wat verder langs de rivier fietsten, hielden we halt om iets 
te drinken op een terras waar we konden genieten van het 
mooie weer. Het was een moment van herinneringen opha-
len en terugblikken naar onze toptijd in Berlijn. (Emma Van-
dermeersch)  

Een van de bekendste  beziens-
waardigheden in Berlijn is Check-
point Charlie. Het Amerikaanse 
checkpoint was vroeger een con-
trolepunt voor mensen die tussen 
het oosten en het westen wilden 
reizen. De Amerikanen stonden er oog in oog met de Rus-
sen. Het Checkpoint bevindt zich in de Friedrichstraße. Nu is 
het een toeristische attractie; je mag voor enkele centen 
met de soldaten op de foto. In de omgeving ervan bevinden 
zich tal van souvenirwinkels die veelal hun naam ontlenen 
aan het checkpoint ( zie foto: Checkpoint Charlie museum-
shop ). (Jos Vandamme) 

Na nog een leuke dag, 
brak onze laatste 
avond aan. Nadat we 
onze buik rond gege-
ten hadden, gingen we 
met de hele bende 
gezellig iets drinken. 
Eerst stopten we even 
in een park. In Berlijn 
is het de gewoonte dat mensen/gezinnen 
’s avonds naar buiten komen en elkaar 
ontmoeten om gezellig wat te praten. Op 
zo’n plek bedankten we Mr. Camerlynck en 
Mevr. D’helf aka.Vati und Muti met een 
kaartje. Ze waren in de wolken en poseer-
den graag voor de foto. Dit was niet van-
zelfsprekend, daar ze beide de slappe lach 
hadden. De studiereis naar Berlijn zou het-
zelfde niet geweest zijn zonder hen, ze 
waren de ziel van deze geslaagde reis. 
(Lore Leenknegt  

Na vijf fantastische, formidabele, fijne dagen landden we 
omstreeks 17u. terug in België. De tegenstelling was 
enorm. Het miezerige weer in België stond in schril con-
trast met het zonnige weer ginds, in Berlijn. We hadden 
het snel koud met onze zonnebrillen op en onze zomerse  
kledij aan. We hadden een fantastische tijd gehad; we 
werden ondergedompeld in de geschiedenis van Berlijn, 
maar tegelijk ontdekten we dat Berlijn bruist. De idylli-
sche parken, de fijne cafeetjes en de gezellige sfeer ma-
ken Berlijn tot een hippe stad. We hebben geluk gehad 
om Berlijn te mogen ontdekken, een stad die we, denk ik, 
allemaal, als we de kans hebben, voor een tweede keer 
zullen bezoeken. (Jan Debusschere)  
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Italiaanse leerlingen op bezoek in België 
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Day 1: Tuesday 23th of April 

This morning we set of to the airport at 
10. Everybody was very excited to go to 
Italy but we weren’t very excited for the 
long journey we s ll had ahead of us. The 
NMBS didn’t really help us but a er so-
me delays and with a few detours we 
made our way to the airport. We didn’t 
have a lot of me to get from one train 
to another and having to drag along all 
our luggage didn’t help, but eventually 
we arrived at the airport.  

The view from the plane was beau ful, 
especially when we flew over the Alpes.  
A few of us had never flown before 
which was fun because you could see 
their face changing as the plane took off.  

When we arrived, we found out that so-

me bags had suffered from the flight 
but we didn’t worry at that me. We 
were welcomed by the Italians at the 
airport, and it was very nice to see 
everybody again; they had made a very 
nice banner to welcome us.  

When we arrived at the town of Telese 
Terme, our surrogate parents came to 
get us and took us home. My family 
lives in a beau ful home which has a 
beau ful view on the mountains. The 
family was very friendly and welcomed 
me right into their home.  It only hit me 
later that I wasn’t home but that I had 
to make this my home for the week. 

Day 2: Wednesday 24th of April 

This morning Giulia woke me up at 6.30 
to have breakfast and get ready for 
school because we had to take the bus 
at 7.15. When we got on the bus it was 
as if everybody was looking at me, I felt 
like I was an animal in the zoo, but it 
got even worse at the school. A er 
20minutes on the bus, we arrived at a 
square where all the students gathered 
before school and found the others at a 
li le bar on the square. 

When school started, all the students 
disappeared in the building and we we-
re le  in the bar and waited for our 
teachers. When they had arrived, they 
took us for a li le tour of the school 

and then we walked to a mozzarella fac-
tory.  On the way there were some beau-

ful views. 

The owner of the mozzarella factory gave 
us a li le tour and showed us how they 
make mozzarella. And a erwards we 
could taste the mozzarella, which I liked 
but I didn’t really like the other cheese. 

A erwards we went back to the school 
and got a big tour. We saw the class-
rooms, the gym, the view where the stu-
dents went to smoke and eventually the 
‘cinema’. We were followed everywhere 
by the students and they even quit their 
classes to come with us. In the auditori-
um we had to judge a couple of short 
films for the Telese Film Fes val. 

At 1.30 we took the bus back home and 
had lunch with my surrogate mom and 
li le sisters. A er lunch we both got  
ready to take the train to Benevento. 
When we arrived in Benevento, we took 
the bus to a park and waited for the tea-
chers. A er a while we started playing 
football and a er an hour and a half the 
teachers finally arrived. Then Annamaria 
guided us around Benevento on a quick 
tour. 

A erwards we took the train back and 
walked around in the town before all 
going to a pizza restaurant together. It 
was fun but a bit of a shame that we 

M et 6 ew op uitwis-
seling naar het 
Zuiden van Italië… 
Als je met Italia-
nen van het  Ro-

me, of boven Rome spreekt over de 
streek ten zuiden van de Italiaanse 
hoofdstad, valt er een s lte.. Dan kijken 
ze je aan, schudden het hoofd. Napels 
zien en dan sterven?  Misschien, maar 
het is niet alleen de streek van Gomorra 
en  maffia, van stakende vuilnisophalers.. 

Met 6 ew naar Zuid-Italië 
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But when we finally got to where we had 
to be, we saw that it was all worth it. It 
was simply beautiful!  

 

A good surplus was of course that on the 
way back we past a little gelateria with 
delicious ice cream! (And only 70 cents!) 

And that evening, we got ready to go to 
Nicla’s house for a surprise birthday party 
for Friedriche. It was a really nice house 
and a nice party. Friedriche didn’t know 
what was going to happen and at 12 o-
clock she was very surprised when the 
girls brought out the cake. 

Day 4: Friday 26th of April 

Today we went to Pompeii and Naples. 
But before we left with the bus, we had to 
go to school and there Pieter-Jan decided 
to help the Italians with their English. 

After waiting for the bus, we found out 
that there weren’t enough spaces on the 
bus. Another good example of the organi-
sing skills of Italians. 

Pompeii was beautiful, it’s so nice to see 
history from that close and you can still 
see how the people lived. A lot of the old 
things of the city are still intact, which is 
amazing. It was very warm and what I 
couldn’t understand was that the Italians 
were wearing jeans and a t-shirt and so-
metimes even a sweater, while we were 
burning. 

After Pompeii we went to Naples and the 
ride was beautiful, there were some very 

nice views. It was too bad that we didn’t 
see a lot of Naples though... We just got 
to go shopping, but we didn’t see the 
city. 
 

Day 5: Saturday 27th of April 

Today didn’t start off very well.. when I 
woke up I could see that the light was 
different and when I went outside it 
wasn’t really warm and it was starting to 
rain a little. The one day we had to have 
good weather and it rained.. 

We had to get ready early and go meet 
the others to leave for the Amalfi coast. 
It was very beautiful but such a shame 
that it was raining.. First we had to get 
on a boat for an hour and a half to go 
to Positano. The boat ride wasn’t very 
pleasant because there were a lot of 
people who got seasick. But Positano 
was beautiful and so was Amalfi. 

When we were in Amalfi, the boys deci-
ded to do something crazy.. They went 
for a swim while it wasn’t actually warm 
enough to our standards. 

Day 6: Sunday 28th of April 

This morning I woke up and I just knew 
that today was going to be a good day. 
I went outside unto the balcony and the 
sun was shining brightly and it was al-

ready warm.  

On the program was a visit the Castelver-
ne where we could buy some wine and 
after the visit to the nice and little town, 
we went to a park, had a picknick and 
spent the rest of the day in the sun. The 
food was tasty and the park was very 
nice. 

It was a lot of fun and after a while some 
of us had had it with the warmth and 
started playing with water. We were all 
soaking but it was a lot of fun. 

 

Day 7: Monday 29th of April 

Last day today..  

This morning we visited an art school and 
got to make ceramics and paint some 
plates. After the school, we went to a 
little town and saw some of their 
‘museums’. And we had lunch in a little 
park where we met a dog, Salami. 

Afterwards we went home and then back 
to school for a farewell party, everyone 
we had met that week was invited and 
the principal of the school held a speech 
and there was some karaoke. It was real-
ly fun. 
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Day 8: Tuesday 30th of April   

Today we had to say goodbye to everybo-
dy and leave for Rome. It was weird to 
say goodbye because you can’t know if 
you’ll ever see them again or not. It was 
sad to say goodbye to my family because 
I really felt at home there.  

After 3 hours on the bus we arrived in 
Rome by bus and had to walk to our hos-
tel. The hostel was very nice and tidy and 
when we were ready we set of on our 
speed-tour through Rome. 

Rome is a gorgeous city! It was very 
warm and we had to walk a lot but it was 
all worth it. We saw so much of Rome..   

Late at night we found a little restaurant 
where we could finally eat pasta. 

Tomorrow we’re heading back home.. 
This was a very nice trip but I’m also exci-
ted to head back home.. 

Emma Viaene 

or a kiss and so on, just like they do to 
each other or with someone they really 
know. So the teachers seemed like 
friends of the Italian students.  
Also in the family, they are very familiar 
with each other, they kiss, they hug, they 
talk a lot with each other. All those things 
are different than in my home. We say 
hello, goodbye and we talk a bit but 
that's it. There, you know and you can 
see that they love each other very much. 
I ‘ve always felt really welcome, even 
when the whole family was there. They 
were very loud but I felt something that I 
had never felt before.   

Steffie 

They are much friendlier to each other 
than in Belgium. They say hello to every-
one and when they know someone, they 
make time to chat a little bit. They also 
use much more gestures when they talk 
and also a lot more intonation. It’s 
almost like they are singing. I’ve also 
seen that they have more contact with 
each other. They touch each other more 
often. That’s something we don’t do in 
Belgium.  

Robin 

 People in Italy talk with each other in a 
different way than in Belgium. When 
people see each other, they give a hug 
or a kiss. They use a lot of body and 
facial language. They also use a lot of 
intonation so they have a lot of expres-
sion. Sometimes it looks as if they are 
acting! They are very loud when they 
talk to each other. Something remarka-
ble, is that the students often slap each 
other. I don't know why they do it, they 
say that it's fun. But they also give a 
hug or a kiss and so on. All the students 
talk to each other, they don’t exclude 
anyone.  That's something we can only 
dream of.  
Also the teacher-student relationships 
are familiar. They give each other a hug 
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I 
n de week van dinsdag 5 tot 8 
februari was het feest in de Broe-
derschool. Er heerste nogal wat 
onduidelijkheid onder de leer-
lingen inzake wat deze week nu 

precies zou inhouden. Wat ze wel wisten, 
was dat elke dag een verschillend thema 
zou hebben. En zo kwamen ze dinsdag-
morgen verwachtingsvol op school aan 
voor ‘De Week van de Leerlingenraad’ . 

 

Dinsdag: Don’t trust anyone  

Dinsdag was eigenlijk een soort van inlei-
dingsdag. Bij aankomst op school konden 
de leerlingen al genieten van muziek die 
over de speelplaats weerklonk. In de 
speeltijd namen Eva en Lotte dan het 
woorden en kondigden een groots Got-
chaspel aan, ook wel het ‘Broederschool 
Klassenkampioenschap’ genoemd. Hierbij 
was het de bedoeling per klas andere 
klassen uit te schakelen. Per klas waren 
er 5 ‘wanted- personen aangeduid. Deze 
wanted lijsten hingen overal in de school 
uit. Maar hoe een andere klas uitschake-
len? Wel, je kan iemand ‘vermoorden’ 
door zachtjes aan zijn oorlel te trekken en 
te fluisteren: ‘Gotcha’, ik heb je! De moei-
lijkheid is dat niemand anders dit gezien 
mag hebben, wat niet voor iedereen even 
duidelijk bleek te zijn. Door klassen uit te 
schakelen, zouden er steeds minder klas-
sen ‘in the run’ zijn en zouden we uitein-
delijk een winnaar hebben. Het plezante 
aan dit spel was dat het een rodedraad-
spel was, het liep de volledige week door. 
De rest van de dag ging het er gemoede-
lijk aan toe, althans voor degene die niet 
‘wanted’ waren, want al de rest bleef op 

zijn hoede. Hier en daar hoorde men ook 
al gesprekken over de ‘outfits’ van de 
volgende dag…  

 

Woensdag: Moet er nog kleur 
zijn?  

Vandaag was het thema simpel: kleur, 
kleur, kleur, en nog eens kleur! De leer-
lingen waren gekleed in felle kleuren en 
dat was wel eens mooi om te zin op de 
anders grijze speelplaats. In de speeltijd 
konden we genieten van passende mu-
ziek, om maar enkele voorbeelden te 
geven, ‘Rood’, ‘Purple Rain’, ‘Black and 
Yellow’ enzoverder. Nog even een 
woordje van dank aan Mr. Delbecke, die 
zijn diavoorstelling van esthetica volledig 
in kleur zette! Er werden in de eerste 
graad ook prijzen om van te smullen 
uitgereikt aan de kleurrijkste leerlingen. 
Het was een barre dag maar het thema 
‘kleuren’ maakte deze  toch wat vrolij-
ker! 

Donderdag: Sprong in de tijd 

 

‘Klingelingeling’, dat was zo ongeveer 
het geluid dat ons donderdagmorgen 
aanmaande om naar de rijen te vertrek-
ken. Joke was gekleed met een habijt 
aan en toen we de strenge studiemees-
ter Arne (dit keer mét snor) over de 
speelplaats zagen marcheren, wisten we 
het wel zeker. Onze school was zo even-
tjes 60 jaar teruggekeerd in de tijd, we 
waren vandaag terechtgekomen in de 
school van de jaren 50.  

Niet alleen aan de leerkrachten, maar 
ook aan de leerlingen was dit duidelijk te 
merken. Vrijwel alle meisjes hadden een 
bloes aan met een rokje en kousen, hoe-
wel er toch enige discussie was met de 
leerkrachten (paters en nonnen die dag) 
inzake de lengte van die rokjes.  Bij de 
jongens zagen we veel hemdjes. De 
leerlingen konden hun ogen niet geloven 
toen ze het merendeel van de leerkrach-
ten als non of pater de speelplaats op 
kwamen lopen. Maar het lachen verging 
hen snel toen ze merkten dat ook de 

aanpak van de jaren 50 die dag schering 
en inslag was.  Velen kregen een snau-
wende (weliswaar met bijhorende knip-
oog) opmerking en alle leerlingen werden 
aangesproken met hun achternaam. 

Na het belsignaal, kregen we een toe-
spraak te horen van de onderdirecteur 
over ‘de gevaren van de moderne maat-
schappij, zoals daar zijn, den beeldbuis, 
en lange haren van de jongens’ .Eenmaal 
in de klassen werden jongens en meisjes 
meedogenloos gescheiden en ook in de 
speeltijd en zelfs in de refter was er een 
scheiding per geslacht. Maar toen Arne 
ons kwam aanmanen om ook nog eens te 
zwijgen, was dat voor sommigen net iets 
te moeilijk. Gevolg: hier en daar een 
rechtstaande leerling als straf. ’s Middags 
en in de speeltijden konden we ook ge-
nieten van aangepaste muziek, zoals El-
vis, Johny Cash,…  

Rond 13u werd er door mensen van de 

Week van de Leerlingenraad! 

40



3 

Leerlingenraad dan ook een heuse verkie-
zing gehouden per graad voor wie het 
best ‘Old School’ gekleed was. Ook wer-
den die namiddag ‘Old School klasfoto’s 
genomen door mr. Delbecke.  In de 
speeltijd werden de 3 winnaars van de 
kledingwedstrijd genomineerden bekend 
gemaakt. Aan de hand van het applaus  
en gejuich van de leerlingen werd dan de 
uiteindelijke winnaar gekozen. Voor de 
eerste graad was de winnaar Julian De-
hullu, voor de tweede graad Hanne 
Declercq en voor de derde graad Jonas 
Callebert.  Zij werden beloond met een 
heuse cadeaubon voor de zoete zonde.  

Toen om 16u de bel rinkelde, ging ieder-
een met een grote glimlach naar huis. 
Wat een fijne dag! Maar voor altijd? Dan 
toch wel liever de moderne Broeder-
school… 

 

Vrijdag: Seventh Heaven 

Vrijdag was een prachtige afsluiter van de 
week, want vandaag was alles ‘opt ge-
mak’. Aan iedere klasdeur hing een mooi 
gedichtje en de klas zelf was versierd met 
ballonnen en een mooie spreuk op het 

bord. De eerste graad was in het thema 
van vertrouwen, de tweede in het thema 
van vriendschap, en de derde in het 
thema van liefde . In de speeltijd wer-
den er warme wafels, muffins en choco-
lademelk verkocht. Seventh Heaven was 
dus een soort van verwendag voor de 
leerlingen. Zo konden ze gezellig een 
muffin verorberen met op de achter-
grond rustige sfeermuziek. Ook in de 
klas ging het er gemoedelijker aan toe, 
want er werd namelijk les gevolgd op- 
jawel-, pantoffels. Om 4 uur kon ieder-

een op een heel relaxte manier aan de 
vakantie beginnen. 

En zo zat de week van de Leerlingenraad 
er al weer op. Deze week is zeker voor 
herhaling vatbaar en werd met heel wat 
gejuich onthaald, zowel bij leerlingen als 
bij leerkrachten. Toch nog even vermel-
den dat de enige en verdiende winnaar 
van het Broederschool Klassenkampioen-
schap de klas 5EW is.  
Heel erg bedankt aan Robin en Arnaud 
om deze week van muziek te voorzien en 
chapeau voor de Leerlingenraad! 

 

Lotte Debrauwer 
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T ijdens de maand september pakte vzw De 
Schaduw, onder impuls van oud-leerling 
Jonah Muylle, uit met een poëziewedstrijd 
voor alle Roeselaarse leerlingen uit het 

secundair onderwijs. Opdracht was een sms-gedicht 
rond muziek te schrijven dat maximaal 160 tekens 
bevatte, inclusief spaties en leestekens. Een ge-
dichtje dus dat je met je gsm zou kunnen ver-
sturen.  
In de prijzenpot zat onder meer een gratis concert 
van een halfuur met de frontman van Het zesde 
metaal, Wannes Cappelle, waarin tussendoor de 
winnende gedichten uit de wedstrijd zouden voor-
gelezen worden. Bovendien zou de winnaar van de 
Poëziewedstrijd zijn gedicht zien prijken op de ach-
terkant van een Lijnbus, zou hij ook een schooljaar-
abonnement van De Lijn ontvangen en een 
jaarabonnement van De Schaduw. 
Een kolfje naar de hand van een vijftigtal 
vijfde- en zesdejaars uit onze school die met 
gretigheid in de pen – of beter: het klavier 
van hun gsm – kropen om met eigen creatie-
ve hersenspinsels naar de hoofdprijs mee te 
dingen.  

Het werd dan wel niet de hoofdprijs, maar twee 
heel intieme optredens van Wannes Cappelle in een 
propvolle lijnbus op de speelplaats, op 1 februari 
van dit schooljaar. Bekende nummers als Ploegs-
teert, Est miskien, Akkattemets en Met drie werden 
zeker gesmaakt!  

Cultuurkapel De Schaduw zegt zonder blikken zon-
der blikken of blozen bijzonder tevreden terug te 
kijken op de wedstrijd, en hoopt volgend jaar op-
nieuw een sponsor te vinden voor een dergelijk 
initiatief. We hopen het met hen! 
     Peter Devlieger 

Wannes Cappelle in De Schaduw  
van de Bus in de Broederschool 
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Behaaglijk cocon 
strategische terugtocht 
in kleine wereld op en in 
het hoofd 
bron van troost 
gezel bij nacht 
beul bij ontwaken 
Music my first love? 
Nu even niet! 
(Thijs Alleman, 5WeW)  
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BRAATCAFE : GEZELLIGHEID TROEF 
Na een paar activiteiten moest het braatcafé de start worden van een 
georganiseerde oud-leerlingenbond. Een combinatie van braadworsten 
en een praatcafe leek ons ideaal om straffe verhalen van vroeger gepast 
door te spoelen. Hoe straffer de verhalen , hoe meer er werd gespoeld. 
Of was het “Omer er werd gespoeld, hoe straffer de verhalen”? Net 
geen 100 oud-leerlingen waren op post. In de recreatieruimte werd nos-
talgisch teruggedacht aan die o zo leuke middagpauzes op onze school. 
De avond bracht ons geen centen op , maar wel het engagement van 
een aantal oud - leerlingen. Er werd zowaar een bestuur gevormd. 
Voorzitter Ernie Clue ( uitgangsjaar 1969) kan beschikken over een 
team oud– leerlingen. Gino Dehullu, Johannes Dekoster, Leen Steel, 
Peter Devlieger, Stefanie Seys, Laurens Seys, Arne Cools, Vincent Par-
mentier. Momenteel wordt er op de maandelijkse vergadering vooral 
gebrainstormd en de structuur werd stevig op de poten gezet. Vanaf 
september willen we op regelmatige basis oud-leerlingen ontvangen op 
verschillende activiteiten. Maak je vriend op facebook en schrijf je in 
voor onze digitale nieuwsbrief via de schoolwebsite. 

BOLERO: Broederschool oud– leerlingen Roeselare 

bolero@gmail.com   0494/310771 

 Facebook: broederschool oud-leerlingen 
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 O f ik iets wou schrijven? Over 
mijn jd in en na de Broe-
derschool? Laat me jullie 
een illusie armer maken, 
beste Broederschoolslacht-

offertjes. Zelfs 13 jaar na je afzwaaien valt 
zo’n oud-leraar Nederlands – laat me hem B. 
George of beter, Bart G. noemen om zijn ano-
nimiteit te vrijwaren – je nog las g voor een 
opstel. Bon, au boulot!  

Ik neem jullie mee naar een jd toen de zon 
al jd scheen, er 50 minuten in een uur gin-
gen, niemand een gsm had, en paardenlasag-
na nog gewoon lekker was. Van 1994 tot 
2000 was ik één van jullie. Soort: Broeder-
scholer. Ras: EMT’er. Laat het prous aanse 
madeleinetje zijn werk maar doen.  

De directeur, twee strekkende meter wande-
lend gezag, werd aangesproken met “broeder 
directeur”. Even herkenbaar en aanwezig als 
de schoolbel was hij. Hoe kon ik hunkeren 
naar die bel, bij de zoveelste overhoring over 
la conjugaison des verbes irréguliers, die 
Mendeljev-strever met zijn tabel, of bij mijn 
aanvaringen met die koppige bok in die 
muffe turnzaal… Maar vaker nog hàà e ik die 
bel! Toen ze de legendarische Gust’n onder-
brak in zijn zevenlevensverhaal. Of wanneer 
die klas tularis zijn liefde voor de gedichten 
van Herman de Coninck op ons trach e over 
te dragen. Of toen ik in de les esthe ca naast 
de jongen zat waar ik s ekem verliefd op 
was. Het an eke schoonheidsideaal zat ge-
woon naast mij, en het stopte mij knipogend 
een reepje kauwgom toe.  

Die school was méér dan de kennis waarvan 
ik mij soms afvroeg waartoe die ooit moest 
dienen. Het was een broed-school. Ik kon er 
mezelf ontplooien. Introverte dromers kon-
den er gedelegeerd bestuurder van de mini-
onderneming worden (had ik mezelf toen 
maar een ve e bonus uitgekeerd). Ik leerde 
mij als individu vrij en respectvol bewegen in 
een gemeenschap, hoe divers of uniform die 
ook is. Ik leerde zélf nadenken. Kri sch wor-
den, maar humaan blijven. Mens-worden 
dus; humaniora in de ware zin van het 
woord.  

Toen ik voor het laatst die schoolpoort uit-
stoof, was het niet als alwetende pedanterik, 

maar met een goedlachs zelfvertrouwen. He-
lemààl niet klaar voor de wilde buitenwereld. 
Maar wel uitgerust met de juiste werktuigen 
om te pareren en te recipiëren. De stap naar 
de universiteit was daarom geen breuk. Ik had 
een goede primer gekregen.  

Ik koos voor geschiedenis; uiteraard verblind 
door de roem en het grote geld. Maar vooral 
vanuit een interesse in de mens. Die had ik 
voor een groot deel opgepikt aan de Mandel-
laan. In die school die er prat op ging dat je er 
“geen nummer was”, en waar convivialiteit en 
humor óók waarde hadden. Tijdens mijn jaren 
als onderzoeker viel me vaak op hoe ik niet 
paste in het stereotype van de cynische histo-
ricus, dat ik bij nogal wat collega’s aantrof. En 
het hee  er ook toe bijgedragen, denk ik, dat 
ik eerder geïnteresseerd was in het onder-
zoeken van menselijk gedrag en keuzes, dan in 
het maken van bloedeloze analyses van de 
aardappelenprijs in de XVIIde eeuw.  

Ik heb geleerd te blijven zoeken. Naar jobs, 
passies, vrienden,… En liefde. Voor anderen. 
En voor jezelf. Rondfladderen door de wereld. 
Bewust. Met een open geest. Kri sch. En met 
de glimlach. En vooral: doen wat je graag doet. 
En wat je goed kunt. Die twee zijn overigens 
commuta ef – ik wíst dat de kennis van dat 
begrip me ooit nog eens van pas zou komen.  

O ja. Wat ik niet wist in juni 2000: Gent is écht 
wel groter dan de Overpoortstraat. En wi e 
asperges dien je eerst te schillen vooraleer ze 
te koken.  

Houd de barak 
recht, daar aan de 
Mandellaan!  

Uw aangespoelde 
Gentenaar,  Mathieu 
Vanhaelewyn  
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H et begon laat voor mij. In het 
derde middelbaar pas. Op 2 
september 1996 betrad ik de 
speelplaats van de Broeder-
school voor de eerste keer. 

Toen nog met de fiets, twee jaar later met 
een a andse Honda Camino waar ik me later 
nog voor zou schamen. 

 

De Broederschool was een nieuw begin. Ein-
delijk mocht ik, dankzij goede studieresulta-
ten en het wat lobbywerk, na drie jaar inter-
naat in een jongenscollege, de overstap ma-
ken naar een school die dichter bij huis lag. 
En vrienden die dichter bij huis lagen.  

Ik beleefde vier onvergetelijke jaren aan de 
Mandellaan. Niet omdat mijn studieresulta-
ten nog veel glans vertoonden – daarvoor 
was het net iets te plezant. Wel omdat ik er 
mijn eerste echt goede vrienden leerde ken-
nen. Ze zouden na de laatste schoolbel nog 
lang vrienden blijven.  

Ik huurde een kot in Gent en begon aan een 
Bachelor Communica emanagement aan de 
Arteveldehogeschool. Omdat ik mezelf aan 
de Broederschool niet genoeg had be-
kwaamd in het efficiënt studeren, slaagde ik 
in mijn eerste jaar net niet. Ik ruimde mijn kot 
op en begon opnieuw. 

Drie jaar later studeerde ik af in de rich ng 
Communica emanagement – op e Public 
Rela ons. Ik deed een stage bij een Freelance 

“copywriter”. Een reclameschrijver. Ik schaaf-
de er twee maanden lang aan alle vertalingen 
waar hij geen zin in had, en genoot ervan.  

Ik besloot dat ik meer wilde schrijven en be-
gon aan een extra jaar Journalis ek. Twee 
jaar, eigenlijk. Maar dan in één schooljaar. 
Met twee examenperiodes, twee eindwerken 
en uiteindelijk ook twee onderscheidingen. 
Dat studeren, het lukte beter en beter. 

Toen ging ik een jdje op reis. Het moet in 
Cambodja geweest zijn, dat mijn geld op raak-
te. Ik keerde terug en werd twee weken lang 
deur-aan-deurverkoper op commissie. Langer 
hield ik het echt niet vol. Met het verdiende 
geld had ik mezelf wat jd gekocht om op 
zoek te gaan naar een job die ik echt wilde 
doen.  

Drie maanden later – ik was bijna platzak – 
kreeg ik het beste nieuws dat ik ooit had ge-
kregen: ik mocht een maand gra s gaan wer-
ken bij I Do, een reclamebureau in Brussel. Ik 
sloeg een aanbod af om redacteur te worden 
bij Trends en stor e me in de reclamewereld. 

En ik ben er gebleven. Ik mag elke dag naden-
ken over boeiende problemen voor de meest 
uiteenlopende klanten. Schrijven aan en 
schrappen in overtuigende teksten. Zonder 
een pak te moeten dragen. 

Ik kreeg ooit de Gouden Veer voor beste Ne-
derlandstalige verkoopbrief, met voetbalclub 
FC Wieze. Een Bronzen Leeuw op het reclame-
fes val van Cannes, voor Belgacom. 

Met “Catroule e.be” - een campagne die ver-
laten asielka en aan een nieuwe thuis helpt – 
en “Laat ze Hangen” – een campagne tegen 
het onverdoofd castreren van biggen – heb ik 
volgens dierenrechtenorganisa e Gaia een 
plaats in de hemel verdiend.  

 

Mijn plaats in de hel verdiende ik aan de Broe-
derschool. Wat een prach ge jd. 

Frederik Clarysse 

O
ud-leerlingen  
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O 
ud-leerling Wouter Deruytter 
(46j) woont en werkt in New York 
als kunstfotograaf. Zijn werken 
werden al over de ganse wereld 
tentoongesteld en zitten in privé-
collecties van o.a. Elton John en 
Metropolitan Museum of Art. 

De dienst Cultuur van Roeselare en de Spil brach-
ten Wouter terug naar zijn geboortestad met ‘Life 
is theatre’ op 7 locaties van 15 maart tot 5 mei 
2013. In de Mandelaar van eind 2010 verscheen al 
een artikel over Wouter naar aanleiding van een 
kleine tentoonstelling tijdens de Boekenbeurs. 

In de Ridderzaal van het kasteel van Rumbeke werd de reeks 
‘Arabian Knights’ getoond. Dit gaat over de wereld van de olie-
sjeiks in het Midden-Oosten en hun Arabische volbloedpaarden. 
Eén van de foto’s van Wouter werd nagemaakt op een handge-
knoopt tapijt, welke werd opgehangen naast een Middeleeuws 
tapijt. 

In de wandelpaden van het Sterrebos stond een reeks foto’s op-
gesteld over de afstammelingen van de Crow indianenstam die 
generaal Custer hebben verslagen in de slag bij Little Bighorn in 
1876. 

In de Galerie Blomme in de Ooststraat was het thema ‘Billboards NY’ over de interactie 
tussen voorbijgangers en de grote reclameborden in New York. Bovenaan deze bladzijde 
en hiernaast kun je zo’n foto zien. 

De fotoreeks over cowboys is een groot succes voor 
Wouter. Enkele foto’s werden gebruikt voor het boek 
Brokeback Mountain. Toen de gelijknamige film uit 
was, stonden de mensen in de rij voor exposities in 
Miami en Parijs. 

Momenteel werkt Wouter aan zijn fotoreeks ‘The 
Sphinx’.  Wouter volgde als enige fotograaf de reno-
vatiewerken van de sfinx van Gizeh (Egypte). 

Johan Buyse 

Oud-leerling en New Yorker WOUTER DERUYTTER 

exposeerde op 7 locaties in Roeselare 
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ECONOMIE-MODERNE TALEN 

 

Calis Efrem  PBA maatschappelijk werk 

Cottegnie Kessy ABA taal- en letterkunde 

Delameilleure Lies ABA psychologie 

Delhuvenne Bert PBA bedrijfsmanagement: marketing 

Heyerick Anke PBA sociaal werk 

Roussel Jéroom PBA bedrijfsmanagement: marketing 

Siersack Lieselot PBA bedrijfsmanagement: marketing  

Vandeweghe Fien PBA ergotherapie 

Veracx Mathijs PBA bedrijfsmanagement: logistiek    
   management 

Verstyn Charlotte PBA bedrijfsmanagement: accountancy 
   - fiscaliteit 

 

ECONOMIE-WISKUNDE 

 

Buyse Brecht ABA handelswetenschappen 

Cottyn Maarten ABA economische wetenschappen 

Dobbels Bieke PBA ergotherapie 

Hoste Thijs  ABA handelsingenieur 

Princen Bert  ABA farmacie 

Scheldeman   PBA toegepaste informatica: applicatie    
  Simon  ontwikkeling 

Storme Arne  ABA oosterse talen & culturen: traject 
   Japan 

Van Ackere Louis ABA ingenieurswetenschappen 

 

MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN 

 

Dewyspelaere  ABA lichamelijke opvoeding 
  Brecht 

Jansens Silke PBA logopedie 

Vandenhende  ABA criminologische wetenschappen 
  Mathias 

MODERNE TALEN-WISKUNDE 

 

De Deygere   ABA revalidatiewetenschappen en  
  Sander  kinesitherapie 

Degryse Jelle PBA verpleegkunde 

Deneir Katrijn ABA muziek: uitvoerende muziek:  
   klassieke muziek 

Huyghe Lore ABA criminologische wetenschappen 

Lagrange Elke ABA pedagogische wetenschappen 

Pollet Gilles  ABA revalidatiewetenschappen en  
   kinesitherapie  

Tydtgat Pieter ABA industriële wetenschappen:  
   elektromechanica 

 
 

 

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE 

 

Abdouni Yamin ABA chemie  

Cottyn Jannes ABA revalidatiewetenschappen en  
   kinesitherapie 

Devrome Martijn ABA ingenieurswetenschappen 

Maveau Benjamin ABA fysica & sterrenkunde 

Meeuws Matthias ABA fysica & sterrenkunde 

Paesbrugghe  ABA criminologische wetenschappen 
  Adriaan 

Remmerie Anke ABA psychologie 

Verstraete Reinert ABA fysica & sterrenkunde 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten van oud-leerlingen 
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O p vrijdagavond 1 februari trokken 
we met een mooie groep  leerlingen en 
6 begeleiders met grote verwachtingen 
op koorweekend naar de jeugdherberg 
‘Europa’ in Brugge. Welke verwachtin-
gen? Ontspanning en amusement. Maar 
we moesten ook nog heel wat oefenen 
voor ons optreden op het  ontbijtcon-
cert.  

Dat we een schitterende groep mee 
hadden was meteen duidelijk, want de 
kamerverdeling verliep gewoon vlekke-
loos.  

Op vrijdagavond nam Arne het voor-
touw en zorgde voor een aantal kennis-
makingsspelletjes. Zijn er nu nog die 
het spel van de 'circusdirecteur  en de 
zotten aap’ niet kennen?  

Op zaterdagvoormiddag en kort na de 
middag werd er druk gerepeteerd terwijl 
mijn collega Bernadette en ikzelf ons 
om enkele zieken bekommerden.  Daar-
na volgde een leuk stadsspel (een toe-
rist moest een rauw ei kapot slaan op 
het hoofd van een koorlid, allerlei spel-

 
letjes op ‘t  Zand en een mini-optreden 
van het koor  op het Simon Stevin plein). 
Onze directeur K. Degryse verraste ons 
zelfs met een bezoekje. Dit stak ons echt 
een hart onder de riem.  ’s Avonds wer-
den we in galakledij verwacht in een ge-
ïmproviseerd casino. Daarna kon de fuif 
losbarsten. (Dank aan de vijfde- en zes-
dejaars voor de organisatie van de zater-
dagmiddag en –avond).  Het was eigenlijk 
al zondagmorgen toen we ons bed op-
zochten.  

Van repeteren kwam er op zondag niet 
veel meer in huis. De ouders kwamen 
rond 11 uur  de koorleden al ophalen 
omdat men ons in de jeugdherberg geen 
middagmaal meer kon serveren.  

Ik denk dat we allemaal kunnen terugblik-
ken op een geslaagd weekend ondanks 
het eerder strenge regime in de jeugdher-
berg.   Volgend jaar kijken we wel uit 
naar een andere plaats: opnieuw ‘De Lork’ 
of trekken we eens naar zee? 

Zorg dat je er dan (ook) weer bij bent! 

    Els Malfait 

Allegria op koorweekend 

Z 
oals ieder jaar ging ons 
schoolkoor Allegria ook dit 
jaar op koorweekend: fun, 
muziek, en vriendschap ver-
zekerd.   

De timing is altijd erg belangrijk: net voor 
het ontbijtconcert. En dat weekendje 
extra oefenen komt goed van pas om 
alles rond te krijgen voor het grote koor-
optreden! 

Maar dat het daarnaast ook gewoon 
‘bèreleuk’ is, dat lees je hieronder! 
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D it jaar ben ik voor de 2de keer mee-
gegaan op koorweekend.  Vorig jaar was 
het al super, maar dit jaar was het min-
stens even leuk!  Het koorweekend ging 
dit jaar door in een jeugdherberg in Brug-
ge.  

Het Allegria koorweekend zag er als volgt 
uit: vrijdag hebben we voor de nieuwko-
mers (voornamelijk eerstejaars leer-
lingen) een reeks ontmoetingsspelletjes 
gespeeld. Het is niet alleen een toffe ma-
nier om elkaar te leren kennen, maar je 
kan zo ook  in verschrikkelijk hilarische 
situaties terecht komen! Zoals je belache-
lijk maken voor heel de groep of op ie-
mand zijn schoot moeten gaan zitten die 
je totaal niet kent.  
De zaterdag dan. We hebben natuurlijk 
ook veel gerepeteerd voor ons jaarlijks 
ontbijtconcert, maar voor de zaterdagna-
middag hadden de 5de jaars een stads-
spel georganiseerd in Brugge (waarvoor 
bedankt!). Deze zat vol leuke opdrachten 
zoals een toerist een ei op je hoofd laten 
kapot slaan of de polonaise dansen ter 

 
wijl we “Heb je even voor mij?” van 
Frans Bauwer  zongen. En alsof dat nog 
niet genoeg was,  hebben we ook nog 
een optreden gegeven op het Simon 
Stevin plein. Om die superdag af te slui-
ten was er een casinoavond waar ieder-
een uiteraard de gepaste kleding voor 
moest dragen, namelijk galakleding. Het 
was een super toffe avond met achteraf 
ook nog een klein feestje.  
Jammer genoeg was het op zondag 
terug tijd om naar huis te gaan. Maar 
bijna iedereen had z’n stem nog en we 
hebben ons rot geamuseerd! 

Ook nog eens bedankt aan alle leer-
krachten en natuurlijk onze dirigent 
Hans Ghesquiere 

Imke Maes 

 

V orig jaar was mijn eerste jaar in het 
schoolkoor. Ik zag de Broederschool niet 
echt meteen zitten toen we naar Roesela-
re verhuisden, maar toen ik te horen 
kreeg dat het schoolkoor er elke donder-
dagmiddag samenkomt om te repeteren, 
was ik ogenblikkelijk verkocht! Natuurlijk 
voelde ik mij al heel snel thuis in de 
school in het algemeen, maar het is toch 
het koor dat voor de doorslaggevende 
factor zorgde. 

Muziek is mijn grootste passie en ik vind 
het dan ook geweldig dat ik die ook op 
school ten uitvoer kan brengen. Vorig 
jaar had ik al onmiddellijk het voorrecht 
om solo te mogen zingen en ook dit jaar 
kreeg ik van onze fantastische dirigent 
weer het vertrouwen om mijn ding te 
kunnen doen op het podium met een 
micro in de hand, waarvoor enorm veel 
dank! 

Ook het koorweekend was dit jaar weer 
dik in orde. Zowel leerlingen als leer-
krachten hebben hun uiterste best ge-
daan om er een onvergetelijk weekend 
van te maken. Natuurlijk moest er veel 
geoefend worden en op die momenten 
konden we rekenen op de as waar ons 
koor rond draait, namelijk Hans Ghe-
squière, die alles in goede banen diri-
geerde. 

Ik zie er al naar uit om ook volgend jaar 
(en wie weet daarna. . .) weer van de 
partij te zijn om het beste muzikale in mij 
naar boven te halen en het te delen met 
ons prachtige koor “Allegria”! 

     Auke 
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O 
p zondag 3 maart was 
het weer zover: ons 
schoolkoor maakte zich 
op voor het traditionele 
ontbijtconcert in samen-
werking met de Ouder-
raad, en dit al voor de   

                         17de keer! 

Maandenlang hebben een goede 70 koor-
leden zich voorbereid om weer het beste 
van zichzelf te geven. En dat ‘beste van 
zichzelf’ mag je echt wel letterlijk nemen!  
 

Een goed jaar 

Een schoolkoor kan je goed vergelijken 
met een ‘wijnjaar’: het ene jaar heb je 
voortreffelijke kwaliteit, het andere jaar is 
het eens wat minder.  

Welnu, dit jaar was het ‘schoolkoorjaar’ er 
eentje van absoluut uitstekende, zelfs 
sublieme kwaliteit!  

Na het alweer heel lekkere ontbijt, klaar-
gemaakt door de Ouderraad, konden zo-
wat 300 luisteraars zich te goed doen aan 
een resem ‘nectar-en ambrozijnklanken’ 
van Allegria, anno 2013.  

Allegria schonk duidelijk uit verschillende 
vaatjes: rustige popsongs van de hand 
van Kelly Clarkson en Daniel Powter wer-

den afgewisseld met regelrechte rock & 
roll-melodieën zoals ‘Smoke on the Wa-
ter’ en een kleinkunstode aan Boudewijn 
de Groot (hét idool van leraar en Mees-
terzanger Rudi Wybo). Dat we in onze 
school niet alleen een super ‘Band of 
Brothers’ hebben, las u wellicht al in een 
ander artikel in deze Mandelaar. Maar 
ook de ‘Brother’s Big Band’ bracht op dit 
concert een gesmaakte ‘rap-versie’ van 
de jazz-klassieker Cantaloop van Herbie 
Hancock, met leerling Arnaud Messiaen 
als ‘special guest’. Toen de rook om ons 
hoofd verdwenen was, zongen we nog 
voor het klimaat en bejubelden we het 
leven in ‘Viva La Vida’.  

Het publiek en niet in het minst 
‘ondergetekende’ waren heel erg lovend 
over dit gevarieerde optreden! Bedankt, 
Allegriaantjes voor dit schitterende jaar! 

Ondertussen denken we al weer wat 
verder: Op zondag 22 december mag 
Allegria een kerstconcert verzorgen in 
onze cultuurtempel De Spil, georgani-
seerd door De Gilde der Erepoorters,  in 
samenwerking met een bekende Vlaam-
se zanger/zangeres, van wie ik u de 
naam nog niet verklap... 

En dan naderen we stilaan ons 20-
jarig bestaan, maar.... daar hoort u 
later nog wel meer over! 

Hans Ghesquière  

Ontbijtconcert Allegria! 
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H et begon met volgend be-
richtje van Arne Stroobant op 
Smartschool :  
”Beste mensen,  The Salvador 

Statement (de band waar ik de drums 
voor mijn rekening neem) heeft een EP 
met 4 nummers uitgebracht. De EP, 
'Welcome to the Apocalypse', is verkrijg-
baar voor € 4 en bevat de nummers 
Facebook, W.O.S.A.E, Dead Hours en 
LBD.“ 

Mijn nieuwsgierigheid was meteen ge-
prikkeld.  In de loop van het eerste tri-
mester had ik al een oproep gedaan naar 
talent op onze school en via via hoorde 
ik over de drumkwaliteiten van Arne 
Stroobant.  Ik ging toen snel op zoek 
naar wie die Arne wel was maar lang 
hoefde ik niet te zoeken.  Arne is een 
grote blonde kerel die rustig over de 
speelplaats sloft, zijn hoofdtelefoon is 
onafscheidelijk met hem verbonden en 
van zodra ik hem aansprak vielen zijn 
kalmte en vriendelijkheid direct op.   

Ondertussen zijn we bijna einde school-
jaar en na het lezen van het berichtje 
spoedde ik me naar hem om zo’n EP te 
kopen.  De muziek die ik te horen kreeg 
viel onmiddellijk in de smaak.  Stevige 
rock afgewisseld met rustige muziek… 
voor elk wat wils.  Meteen het sein om 
Arne eens aan een spervuur van vragen 
te onderwerpen.   

Eerst even voorbereiden zodat ik voor-
bereid aan de slag kan gaan. Na wat 
surfen bots ik op de site van ‘The AD 
HOC Band’.   

Deze band, gegroeid uit een poprock-
coverband (AD HOC) die gesticht werd 
door leerlingen uit de Broederschool te 
Roeselare, bestaat tegenwoordig uit 
drummer Arne Stroobant, pianist Hen-
drik Deneir, bassist Joachim Depaepe 
en gitarist Jonathan Depaepe 
(oudleerlingen) en verder uit gitarist 
Niels Kimpe en zangeressen Nina Ampe 
en Evy Timmerman.  Ze mochten op de 
Kriekefeesten in Ingelmunster aantre-
den als begeleidingsband van Günther 
Neefs (in 2007), van Barabara Dex 
(2008) en Willy Sommers (2009).  In 
2010 mochten ze op het muziekfestival 
‘Izegem Zomert’ het voorprogramma 
van Clouseau verzorgen.  In oktober 
2010 werd daar nog het voorprogram-
ma van Stash aan toegevoegd.  Begin 
2012 is ‘onze’ Arne Strooband erbij 
gekomen om de band te versterken.  

En ik zoek verder.  Algauw zie ik dat er 
ook nieuws te rapen is uit Lichtervelde 
en meer bepaald rond Mid Live Rock.  
Ik lees :   

‘The Salvador Statement is alweer een 
lokale band’. ‘Drummer Arne Stroobant 
(18) is Lichterveldenaar, maar lang 
geen groentje. Al van zijn negende jaar 
speelde hij muziek. De groep brengt 
Psych Grunge. De band maakte zijn 
debuut in november 2012 in Melkrock 
in Ichtegem. We zijn blij dat we lokaal 
en jong talent een forum kunnen bie-
den.’ 

Arne zit nu in 6WTWe en zet volgend 
jaar de stap naar het conservatorium.  
Dan moet je wel goed zijn én ambitie 
hebben.   

Arne vertelt…  

Het begon eigenlijk allemaal van jongs 
af aan. Thuis en bij de oma en opa sloeg 
ik al met het bestek op de potten en 
pannen. Ik kon mijn handen en voeten 
niet stilhouden. Er was geen dokter no-
dig om vast te stellen dat ik gebeten 
was door de ritmemicrobe. Dit komt 
waarschijnlijk omdat er veel muzikaliteit 
en talent binnen onze familie aanwezig 
is. Mijn meme speelde vroeger 3 instru-
menten : banjo, mandoline en accorde-
on.  Die combinatie is niet zo evident, 
eerder ongewoon.  Mijn neef Jurgen 
speelt drums, accordeon èn gitaar. Mijn 
zus, Hanne, speelt piano. Mijn vader 
houdt van zingen en is een grote mu-
ziekliefhebber net zoals alle anderen 
binnen de familie. 

Er zijn verschillende genres die me erg 
aanspreken. Hiphop, rap, jazz en jazz in 
combinatie met hiphop, grunge, hard-
rock, punk, funk, maar ook acid, trance 
en tekno, enz.  

Voor mij is het tijd om eens snel op 
wikipedea te kijken waar al deze genres 
voor staan.  Maar Arne gaat verder :  

Eén echt idool heb ik niet echt, maar ik 
kijk wel op naar Travis Barker (Blink-
182);  Bernard 'Buddy' Rich (Brooklyn, 
30 September, 1917- 2 April, 1987) die 
een Amerikaans jazzdrummer en band-
leider was; Mario Goossens 
(Triggerfinger) die in 2011 een Music 
Industry Award voor beste Belgische 
muzikant won. Ook mijn leerkrachten 
muziek zijn een grote inspiratiebron voor 
me. En de beste drummer aller tijden? 
Hmmmm… Daar kan ik helaas geen ant-
woord op geven ;). 

En wat was tot op vandaag je topbeleve-
nis op muzikaal vlak ?  

WELCOME TO THE APOCALYPS 
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Ik heb al een paar hele mooie dingen 
meegemaakt.   Ik heb toen ik 11 jaar 
was het nummer ‘Girl’ van Anouk mogen 
meedrummen met Axel Peleman. Ook de 
auditie voor en met Eva De Roovere en 
Marc De Maeseneer was een rijke erva-
ring.  Ik ben al een paar keer naar het 
Drummersfestival geweest in Diest en 
Tessenderlo waar drummers zoals Simon 
Phillips (Toto), Mel Gaynor (Simple 
Minds), Will Calhoun (Living Colour), 
Sheila E. (Lenny Kravitz), enz. eens ex-
clusief te bezichtigen zijn. Ik heb ook al 
eens privélessen gehad van Karel De 
Backer (Novastar en ’t Hof van Commer-
ce) in drums&co. Het is moeilijk om uit 
dit alles een topbelevenis te kiezen. 

In welke mate is muziek maken, oefe-
nen, spelen, … combineerbaar met stu-
deren ?  Hoe los je het spanningsveld 
tussen je hobby en school op ?  

School en muziek zijn in het algemeen al 
altijd goed combineerbaar geweest. Nu 
en dan neem ik wel eens mijn muziek 
voor op mijn schoolwerk en andersom 
natuurlijk ook. Dat is een keuze die je 
voor jezelf moet maken. Je moet je prio-
riteiten kunnen stellen en de ene keer is 
dat muziek, de andere keer school. Dat 

heeft natuurlijk ook z’n gevolgen, maar 
die neem ik er bij. Ik zet me voor beide 
even hard in. 

4) Waarom koos je voor de Broeder-
school en in welke mate heeft je 
schoolkeuze je muzikale loopbaan beïn-
vloed ?  

De Broederschool was eigenlijk niet 
mijn eerste keuze. Ik wou graag eerst 
kunsthumaniora doen, maar dat lag 
iets moeilijker voor mij dus koos ik een 
school dichter bij huis. Een goede op-
leiding is van groot belang. Mijn diplo-
ma Wetenschappen-Moderne Talen me 
nog goed van pas komen in de toe-
komst. Daar kan ik eventueel na het 
Conservatorium (als ik daar binnen 
geraak) nog wat verder mee doen en 
eventueel op terugvallen. Van die keu-
ze zal ik dus nooit spijt hebben.  

De Broederschool heeft mijn muzikale 
‘loopbaan’ ook wel beïnvloed omdat er 
veel muzikaal talent te vinden is binnen 
onze schoolmuren. Ook enkele evene-
menten zoals ‘Battle of the school-
bands’, gewonnen door onze band 
‘Band of Brothers’, hebben een positie-
ve invloed op me nagelaten net zoals 
de steun die ik van de directie kreeg 

om te mogen participeren aan de audi-
ties met Eva De Roovere. 

Vertel eens iets over ‘the Salvador Sta-
tement’ waar je bij drumt.   

Ik ben er als laatste bijgekomen. De 
naam van de band werd voorgesteld 
door bassist Matthias Devriendt. Er zit 
niet echt een specifieke betekenis ach-
ter; De naam van de EP is bedacht door 
frontman Dominique De Ruyter. Onze 
zanger omschrijft het genre dat we spe-
len als ‘Psych Grunge’. Snijdende en 
stevige gitaren, met een vette baslijn, 
stevige drums en een scherpe tekst 
erbovenop typeert onze muziek. De 
drijfveer achter de muziek en de num-
mers is Dominique. Dominique is blind 
geboren en heeft al héél wat meege-
maakt in zijn leven, mede door zijn be-
perking. Die gebeurtenissen zijn de in-
spiratie voor de teksten en de muziek 
die hij schrijft. Er zit dus wel degelijk 
een boodschap achter, wat niet wil zeg-
gen dat we ons niet amuseren. Maar 
zoals alles komt dit ook met de nodige 
ups en downs. 

Mar Sambaer 
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BAND OF BROTHERS  

SWINGT DE PAN UIT 
THE AD HOC BAND omschrijft zich als een PopRock Coverband. Deze 
stevige formatie vond haar roots op onze school, toen nog als AD 
HOC. De leerlingen werden oud, en dus logisch oud-leerling. Maar hun 
passie voor de muziek bleven ze altijd delen. Na een aantal muzikan-
tenwissels spelen ze nu nog regelmatig op festivals, kroegentochten en 
feesten. Binnenkort krijgen ze evenwel stevige concurrentie. Ondanks 
hun prille ervaring wist onze leerlingenband BAND OF BROTHERS op 
hun eerste wedstrijd de hoofdvogel af te schieten.  Dat ze niet zomaar 
West– Vlaams kampioen werden, bleek op enkele bijkomende optre-
dens op de Krottegemse corrida en het schoolfeest. Met de nodige 
présence en flair weten ze menig publiek te charmeren. Dat ze nu 
reeds ook eigen nummers brengen is een meerwaarde. Wake up 
World , van de hand van Singer-songwriter Auke en Synthesizerspeler 
Korneel, is een pareltje. Wie ze volgend jaar aan het werk wil zien, 
houdt best woensdag 12 maart 2014 vrij, want dan zijn ze te gast in 
de grote zaal van De Spil. Daar concerteren ze samen met “the big-
band van de muziekschool  van Roeselare”.  Dit wordt een absolute 
aanrader. Op zaterdag 10 mei 2014 stomen we ons opnieuw klaar om 
de titel te verdedigen. Het zou een unicum zijn als een school 2 keer 
op rij deze trofee in de wacht kan slepen.  Maar nu eerst in de grote 
vakantie wat ideeën opdoen. 

De Broederschool is meer      

DE GEMENE DELERS   
OPNIEUW VOOR  

FULL HOUSE 
Ludieke teksten van Peter Devlieger in combinatie met een 
stevige leerkrachtenrockformatie blijven een succes. Speciale 
dank aan oud-leerkracht Marie en oud-leerling Hendrik om ons 
muzikaal bij te staan! Ook de pastaschotel smaakte bijzonder 
goed. Overal lachende gezichten: dit project smaakt duidelijk 
naar meer. 

Liesbeth Deneir op de piano van broer Hendrik.  

Zus Katrijn houdtterecht een oogje in het zeil.  

Oud-leerlingen komen graag  

terug en zijn meer dan welkom! 

Arne is prettig gestoord.  

Hopelijk komt dit nog goed. 

Nu kijkt Lore nog 
serieus...wie haar 
kent , weet dat 
ze meteen begint 
te knorren... 
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    dan leuker slimmer worden! 

If I’m 
lost, 
please 
take me 
home 

Wat vind je van  

mijn sexmachine? 

Ria, Peter, Bart, Arne, Marie, Hendrik en Rik waren de gemeneriken van dienst.  

10 mei 2014 

Rockbattle   

In de BRDSCHL 
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Nog… 100 dagen !!! 
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Een tenor fietst zachtjes zingend de 
school uit: afscheid van Rudi Wybo 

“T 
oen  ik  begon  op de 
Broederschool—dat 
was in het gezegende 
jaar ‘77—waren er 
hier 222 leerlingen, 
en zeventien leer-

krachten.  En ja, ‘t was de goede ouwe 
tijd: er was daar maar één vrouw tussen!” 

“Ik begon samen met Jan Schaubroeck 
hier, en ik gaf toen naast Frans nog gods-
dienst en Engels ook.  Ja, toen kon dat 
nog he. ‘t Was kwestie van steeds één les 
voor te zijn op de leerlingen!” 

“Eigenlijk had ik nog nooit van de Broe-
derschool gehoord en ik was ergens aan 
de kust gaan solliciteren, maar toen ik 
thuis kwam zei mijn moeder dat ze van 
een school in Roeselare gebeld hadden, 
ergens aan de Mandellaan.  En dan ben ik 
er maar naar toe gegaan, en dat viel heel 
goed mee.” 

“’t Is allemaal lang geleden, natuurlijk. 
Wist je overigens dat toen ik in het eerste 
leerjaar zat, we nog met griffels op een lei 
schreven? We hadden een droog doekje 
om onze lei af te vegen, en ‘s avonds 
gebruikten we een nat doek, om ‘s mor-
gens echt met een propere lei te kunnen 
herbeginnen!” 

“In die tijd waren jongens en meisjes nog 
strikt gescheiden ook.  Dat is allemaal 
verander, natuurijk.  Ik herinner me ook 
nog hoe we hand in hand van de kleuter-
klas naar het eerste leerjaar gingen. De 
juffrouw was zich eens komen voorstel-
len, en ze was heel vriendelijk geweest—
maar toen de deur van de lagere school 
achter ons dicht sloeg, was het meteen 
duidelijk wie er de baas was..” 

Lichtervelde 

“Ik ben echt een Lichterveldenaar. Mijn 
vrouw en ik zijn allebei altijd erg actief 
geweest in onze gemeente. We zijn beide 
gepokt en gemazeld in de jeugdbewe-
ging—wablief? Welke jeugdbeweging? Er 
is er maar één, mijn beste vriend: de  
chiro. Al de rest is ****…” 

“Maar ja, je rolt zo van het ene in het 
andere als je in een dorp woont. Leider in 

de jeugdbeweging, catchese geven—wist 
je trouwens dat ik nog catechese gege-
ven heb aan Frank Popelier, die àndere 
Lichterveldenaar?” 

“Lichtervelde heeft altijd een ‘reputatie’ 
gehad. Eigenlijk komt dat zo’n beetje 
doordat er verdeeldheid was tussen ‘de 
rode’ en ‘de zwarte’. Dat had niets te 
maken met de oorlog of de communis-
ten—Lichtervelde was en is een erg ka-
tholiek nest—het kwam doordat er twee 
cafés waren. De rode, dat waren die van 
De Burgersgilde, en de zwarte, die waren 
van De Zwaan.  En zo had je in het dorp 
alles dubbel: twee toneelverenigingen, 
twee fanfares—de opening van de ring 
was de eerste keer dat die samen ge-
speeld hebben!” 

“Ik ben hier begonnen in de goede tijd. 
De school was klein, en vooruitstrevend. 
Onze leraarskamer was een van onze 
kleinste klaslokalen van nu. Iedere och-
tend gaf je elke collega een hand—maar 
ik kwam altijd vroeg aan, en zo kon ik 
rustig wachten tot de anderen naar mij 

kwamen, en hoefde ik die hele toer niet 
te doen. We waren de eerste gemengde 
school van de hele streek.  De invoering 
van het VSO in Izegem zorgde ervoor dat 
heel wat leerlingen van ginder naar 
Roeselare kwamen.   Dat VSO was een 
ramp—op papier zag het er goed uit, 
maar de realiteit was iets anders… en ik 
vrees dat de hervorming die nu op stapel 
staat hetzelfde zal zijn. Met woorden en 
cijfers kun je alles bewijzen—maar mij 
maak je niets meer wijs: al die 
‘pedagogische’ plannen zijn enkel en 
alleen pogingen om te besparen..” 

“De pedagogie is wel flink veranderd in al 
die tijd, dat mag je wel zeggen. Vroe-
ger—in de tijd dat je nog drie jaar lagere 
cyclus had en drie jaar hogere cyclus—
toen drilden we de leerlingen echt nog in 
de Franse lessen. Spreken was iets voor 
de laatste drie jaar.” 

Ik ga al 36 jaar naar school, 
niet naar mijn werk! 

Der Rudi op het laatste ontbijtconcert van schoolkoor Allegria, met op de 
achtergrond Frank Popelier, die àndere Lichterveldenaar 
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“De jaren vliegen voorbij. Plots zitten je 
eigen kinderen op school, en dat is niet 
gemakkelijk, voor geen van beide partij-
en. Ik moet toegeven: je bent je er zo 
van bewust dat je hen niet mag bevoor-
delen, dat je eigenlijk het omgekeerde 
doet.  En ondertussen zijn we al weer 
enkele jaren verder.  Soms hoor ik mezelf 
bezig tegen de leerlingen van het eerste 
jaar, en ik denk bij mezelf ‘Je praat net 
als je moeder vroeger tegen jou’..  Ik was 
niet bepaald de ideale leerling; het is ge-
beurd dat ik moest bellen naar een klas-
genoot om te weten welk examen we de 
volgende dag hadden…  En natuurlijk was 
ik het soort leerling dat altijd zocht hoe 
ver hij kon gaan, zonder al té ver te gaan.  
Een goede school lost zoiets op met be-
grip en praten.  Te veel in reglementen 
steken is nooit goed, want een leerling als 
ik er een was zou dan best wel kunnen 
zoeken naar wat er volgens de letter van 
het reglement niet verboden is—en je 
kunt nooit alles opsommen...” 

 

Ik zing hele dagen. 

“Zingen heb ik altijd al graag gedaan.  Ik 

zong in het parochiekoor, en toen ik 40 
was, ben ik muziekles beginnen nemen: 
ik zong hier op school met collega’s die 

een partituur kregen en daar meteen mu-
ziek van konden maken, en ik wou niet 
achterblijven.  Die muzieklessen waren 
best wel leuk, alleen dat examen was er 
te veel aan.  Laat mij maar achter het 
gordijn mijn ding doen; al die show is niet 
aan me besteed.   Maar het is mooi dat 
onze school een koor heeft. Je ziet som-
mige leerlingen gewoon open bloeien 
doorheen de jaren.” 

“Wijn is een andere passie. Ik ben een 
wijnliefhebber—ik drink er graag, maar ik 
ken er niet veel van hoor. Ach, er wordt 
ook zoveel blabla verkocht over wijn.  Als 
je sommige oenologen hoort opsommen 
wat er volgens hen allemaal van vleugjes 
smaken in de wijn zitten, dan zou je al 
helemaal geen zin meer hebben om er 
nog te drinken!  Ik heb een kleine wijn-
kelder; enfin, hij was klein, maar hij is 
gegroeid.  Ik zoek goedkope flessen, die 
rijpen met de jaren.  En ik hou vooral van 
de donkere, zware Tempranillowijnen uit 
Spanje. Het is ook een streek waar ik van 
hou; mijn vrouw en ik gaan al 20 jaar 
naar dezelfde camping ginder, en ik heb 
speciaal daarvoor Spaanse les gevolgd!” 

Wist je dat der Rudi als enige mannelijke 
titularis in het eerste jaar zijn mannetje 
moest staan—een zware taak die wel 
besteed was aan hem! :-) 
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De eeuwige fietser 

“Ik heb altijd graag gefietst.  Niets speci-
aals, nee, geen koersfiets en fluolegging 
en hi-tech kledij, al moet ik toegeven dat 
ik het nooit heb kunnen verdragen dat er 
iemand me inhaalde of vlugger reed dan 
ik.  Op een mooie dag de fiets nemen en 
eens naar Knokke of Gent fietsen, waar-
om niet?   
Fietsen is voor mij gewoon buiten zijn, en 
genieten van de natuur. Als ik op mijn 
fiets zit, kijk ik naar de vogels, inderdaad, 
meer dan naar de mensen.  Het is me 
ooit nog gebeurd dat Katleen, mijn 
vrouw, me tegemoet reed, en ik haar 
gewoon voorbij fietste: ik had wel tiental-
len patrijzen gezien, maar haar niet.. “ 
   

De handen uit de mouwen 

“Wat ik nu ga doen? Eerst verbouwen 
he! Mijn handen jeuken al..  Ik heb altijd 
graag met mijn handen gewerkt. Bram, 
mijn zoon, heeft dat van mij mee, denk 
ik, en ik wellicht van mijn vader.  Van 
toen ik 11 was tot ik 30 werd, heb ik 
wellicht elke zaterdag ergens aan een 
huis helpen werken!   En nu nog kan ik 
er niet tegen dat  er iemand aan huis 
komt een werkje uitvoeren dat ik even 
goed zelf kan doen!” 

“Stoppen met lesgeven geeft me wel 
een dubbel gevoel.  Al dat vergaderen—
je wordt er gewoon zot van. Op den 
duur moet je vergaderen om te weten 
wanneer je de volgende keer zult verga-
deren—belachelijk! Al dat zinloos papier-
werk.. 
De werkdruk is steeds groter.  En er 
wordt steeds meer gevraagd van leer-
krachten.  Dat ze ons laten lesgeven; wij 
zijn toch geen psychologen of relatiethe-
rapeuten?!   
Ouders kunnen maar moeilijk aanvaar-
den dat hun kind een fout gemaakt 
heeft; het lijkt steeds moeilijk om gren-
zen te stellen, terwijl kinderen dat eigen-
lijk nodig hebben.  Vroeger kwamen 
ouders naar het oudercontact en vroe-
gen ‘Wat kunnen we doen, meneer?’ Nu 
zeggen ze: ‘Wat ga jij eraan doen, me-

neer?’ 
Maar anderzijds moet ik toegeven dat ik 
ook nog straf geschreven heb voor mijn 
kinderen.  Ze hadden gevraagd hun 
agenda te tekenen; ik had het uitgesteld 
en was het uiteindelijk vergeten; zij kre-
gen de straf die ik verdiende.. Zo zie je 
maar, zo’n systemen als: ‘Als je dit doet, 
dan krijg je dat als straf’, dat werkt niet. 
Soms kan een kind er gewoon ook niets 
aan doen, en ligt de fout eigenlijk bij de 
ouders.  Je begrijpt ook veel meer als je 
zelf kinderen hebt gehad.  Het is niet 
makkelijk jong te zijn nu!” 

Bart  George 

 

1997, 1Ae, F.0.6. 
Frans krijgen we van Meneer Wybo. 
Prachtig. “Uiteraard is het woordje 
‘catastrophe’ vrouwelijk...” En toen haal-
de hij een paar voorbeelden aan waarvan 
je gemakkelijk kon onthouden dat ze 
vrouwelijk waren (storm= la tempête, 
iets verschrikkelijk= la horreur,…). Frans 
was nooit mijn beste vak, maar die din-
gen onthoud je toch.  
 
2006, leraarskamer. 
 “Kom jij hier techniek geven? De EHBO-
koffer bevindt zich aan de balie….”  
En het was net of ik nooit weg geweest 
was…  

Maar ik was al wat ouder (en wijzer hm 
hm…) geworden. Directeur: “Blijf jij hier 
het hele lesuur zitten Rudi?” 
Sofie: “ Ver zal hij op zijn leeftijd niet 
meer lopen Directeur…” 
 
Het is leuk om als nieuwe leerkracht een 
oude (sorry, Rudi) rot te hebben die altijd 
wel luistert naar je oneindige getetter en 
je bijstaat wanneer het even moeilijk 
gaat. Rudi, ik ga je oneindige geplaag 
echt wel missen! Maar jou kennende, 
krijg ik op 1 september wel een mailtje of 
sms’je  (best al op 31 augustus beginnen 
tikken, Rudi) waarin staat dat je volop 
aan het genieten bent van een flesje wijn 
in de zon en waarin je me een fijne werk-
dag wenst.  

Geniet van je welverdiende pensioen 
meneer Wybo! 

Sofie. 
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D idier Baston kwam in 1986 de rangen van de leerkrach-
ten van de Broederschool versterken.  Hij draagt de 
officiële tel “Leerkracht Plas sche Opvoeding met 
bekwaamheidsbewijs tot het geven van onderwijs in de 
vakken tekenen en plas sche opvoeding in de 2de en 
3de graad”. 

 

Maar naast zijn onmiskenbaar crea ef tekentalent, is Didier nog veel meer. Hij is een groot 
fietser, en eigenlijk een groot sportman tout court. Weer of wind, Didier kwam met de fiets van 
het verre Moorsele.    Na een sportdag dur  hij wel eens gehavend terug te komen: Didier had 
weer alles van zichzelf gegeven. 

Bovendien is Didier via zijn kinderen ac ef bij de scouts. Zo leerde hij Lore kennen, een blind 
meisje, en samen met de leerlingen van de scholen waar hij les gee  kon hij Lore zo aan een 
blindengeleidehond helpen. 

Maar hij is ook een alom erkend fijnproever, gespecialiseerd in de  ar sanaal gemaakte choco-
lade die Cecile Spillebeen, zijn vrouw,  maakt.  Ze wonen immers vlakbij de bekende bloemen—
en plantenzaak Floralux, en de grote le ers op het dak van hun huis lokken klanten recht naar 
Chocolaterie Ermes. 

Wat weinigen weten, is dat Didier ook een echt schaapherder is.  Rond zijn huis dartelen de 
lammetjes en grazen de schaapjes in prach ge met knotwilgen bezaaide weilanden. 

Didier belichaamde de leraar die in verschillende scholen enkele lesuurtjes gee , en van de ene 
school naar de andere trok om aan een full me opdracht te komen. 

Al trekt Didier de deur van al die verschillende scholen nu achter zich dicht, toch zal hij zich 
zeker geen moment vervelen: een bezige bij blij  hij! 

  

D
id

ier B
aston

  
op

 p
en

sio(e)n
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“J a,  eigenlijk was ik mijn tijd 
serieus vooruit! Ik heb in 
Barnum, de Burgerschool, 
de markt en de Broeder-

school les gegeven—met andere woor-
den: als Sint Michiel niet bestond had ik 
dat zelf uitgevonden!” 

“De Broederschool is ondertussen een 
tweede thuis voor me geworden.  Eigen-
lijk misschien meer dan dat, want hoeveel 
tijd spenderen we niet op ons werk? Ei-
genlijk meer dan met onze partner..  Je 
werk vult je dagen, geeft je leven zin en 
betekenis. De school wordt zo’n beetje als 
je kind: je bent er steeds mee bezig, 
steeds mee begaan.” 

Ik heb graag de jongens 

“Ik ben in ‘81 of ’82 in de Broederschool 
begonnen.  Dat was toen nog een echt 
mannenbastion: alleen jongens. Maar 
toen werd de beslissing genomen om er 

een gemengde school van te maken, en 
daarom hadden ze natuurlijk meteen 
ook vrouwelijke leerkrachten nodig.. 
De zeden op school waren toen nog 
helemaal anders, veel ruwer ook.  Jon-
gens alleen zijn een beetje deugnieten, 
de school is niet verschrikkelijk belang-
rijk voor hen.  De meisjes hebben de 
jongens een beetje getemd: ze hebben 
veel meer studie-ernst, zijn veel rustiger 
en school georiënteerd.  Ik herinner me 
nog dat ik ooit eens de schoolagenda 
van een jongen vroeg—hij was echt over 
de schreef gegaan, en met jongens 
moet je kordaat zijn—en hij gaf hem 
niet, maar gooide hem naar me.. En ik 
gooide hem gewoon terug!  Kun je je 
voorstellen, nu? Maar ik heb graag de 
jongens hoor.. Al kun je met meisjes een 
veel persoonlijker band opbouwen; ze 
komen graag wat babbelen na de les, 
blijven wat hangen.” 

 
 

Also Sprach Frau Kathelijn 
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Een persoonlijke band 

“Die band met de leerlingen, dat is het 
belangrijkst. Dat hangt niet af van het vak 
dat je geeft of zo, de persoonlijke toets 
hangt gewoon van jezelf af. Ik heb altijd 
graag verhalen verteld in de klas, de leer-
stof levend gemaakt met anekdotes uit 
mijn ervaringen.  Hoe beter uitleggen hoe 
de verdeling tussen Oost en West-
Duitsland was, dan door te vertellen over 
wat er ooit met me gebeurd is, toen ik 
nog jong was, en we in West-Berlijn op 
cursus waren. We mochten voor een dag 
naar Oost-Berlijn, en maakten daar kennis 
met een vriendelijke en erg charmante 
jonge kerel, die ons allerlei interessante 
musea en plekjes liet zien.. Maar ..  de 
regels waren onverbiddelijk: je moest 

voor middernacht terug in West-Berlijn 
zijn. Pas na een hele tijd hadden we het 
door: die man wou eigenlijk dat we te 
laat waren, en dan kon hij een stuk 
’losgeld’ opstrijken..  Maar we renden als 
gekken, en om vijf minuutjes voor mid-
dernacht konden we Checkpoint Charlie 
weer oversteken.. Oef!”  

“Er is zoveel dat je kunt meegeven als 
leerkracht, vaak ook dingen die niets 
met je les te maken hebben.  Bankza-
ken, bijvoorbeeld.  Daar weten zij nog zo 
weinig van!” 

“Een goede leerkracht moet ook zijn 
fouten kunnen toegeven.  We komen 
allemaal met onze rugzak naar school, 
de leerlingen, maar wij leerkrachten ook. 

En dat moeten we van elkaar kunnen 
begrijpen.” 

Humor 

“En een goede leerkracht moet in de eer-
ste plaats gevoel voor humor hebben.  
Wat is er leuker dan eens te plagen, of 
omgekeerd geplaagd te worden? Ik herin-
ner me Jordi Sanctorum, die we nu zo 
plots en wreed verloren zijn, nog zo goed. 
Ik had die jongen graag, en dat probeer-
de ik te tonen door hem op een vriendelij-
ke manier af en toe te plagen.”   

“Maar als leerkracht had ik een hekel aan 
routine.  Je moet je grenzen verleggen, 
en zorgen voor veel afwisseling in je les-
sen. Daar houden de leerlingen van. Dat 
is ook zo met die humor: na lachen, weer 
ernst en er weer tegen aan gaan, zo 
hoort het! Al moet ik eerlijk toegeven dat 
het wel gebeurd is dat niet zij, maar ik de 
slappe lach kreeg, en niet meer verder 
kon!” 

“Weet je, de belangrijkste dingen zijn 
respect en vertrouwen. De leerlingen 
moeten elkaar respecteren, moeten de 
school respecteren, hun ouders en hun 
leerkrachten. Dan krijgen ze ook dat res-
pect van iedereen terug.  Kijk bij ons, in 
de Broederschool: we kennen geen van-
dalisme; dat komt doordat we elkaar res-
pecteren en vertrouwen. En ik heb dat de 
leerlingen vaak gezegd: we mogen overal 
met hen komen. Ze zetten zich in, wer-

Als Mutti er niet was geweest 
met haar degelijke aanpak, met haar eigen cocktail van zachte en toch besliste dwang, 
dan was het Duits er bij heel wat Broederschoolleerlingen niet zo vlotjes in gegaan. 

Als Mutti er niet was geweest 
met haar culinaire gedrevenheid, feeling en finesse 
dan waren we op onze honger blijven zitten na de sportdag, en hadden we op de Berlijn-avonden en in de talencafetaria op de open 
schooldagen niet telkens duimen en vingeren gelikt. 

Als Mutti er niet was geweest 
dan had Vati Camerlynck zich in zijn Berlijn vaak verloren gevoeld, met 20 grote kinderen achter zich aan. 

Ludo Camerlynck 
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ken, zijn goed gemanierd. Al moeten ze 
nog dingen leren, natuurlijk, zoals dat ze 
geen plagiaat mogen plegen.” 

“Het leven van een leerkracht is natuurlijk 
erg gevarieerd en soms moet je dingen 
doen die je uit jezelf niet echt zou doen. 
Ook ik ben vroeger nog naar de Ardennen 
geweest, kamperen met de leerlingen. Ik 
zette mijn tentje wat verder van hen, om 
rustig te kunnen slapen..   en misschien 
ook uit een wat puriteins gevoel. Maar je 
weet wel hoe het gaat; we hadden gebar-
becued, en de restjes lagen nog rond. En 
‘s nachts, terwijl ik daar zo alleen in mijn 
tentje lag, hoorde ik een snuivend groot 
beest rond mijn tent—ik verzeker je, ik 
deed geen oog meer dicht en wachtte 
klappertandend op de ochtend..  De vol-
gende dag zette ik mijn tentje te midden 
van de anderen, pudeur of geen pudeur!” 

Een leven vol afwisseling 

“Ook daarnaast heb ik altijd zo’n beetje 
van alles gedaan. Bijscholingen, semina-
ries, lesgeven in Ten Elsberge, maar ook 
callanetics—een soort pilates avant-la-
lettre, heb ik mannequins opgeleid en 
modeshows gedaan, was gids in London, 
was betrokken in het zakenkantoor van 
mijn vader, heb een reis naar de East-
coast van Amerika georganiseerd, een 
fantastische ervaring voor iedereen die 
mee was!”  

“Toen ik jonger was, heb ik ook muziekles 
gevolgd. Ik kreeg zelfs les van François 
Glorieux, stel je voor! En ik heb jaren 
ballet gedaan, tot ik aan de universiteit 
begon; toen was er voor al die zaken 
geen tijd meer.” 

“Vroeger ging ik vaak naar London.  Ik 
hou echt van good old England.  De 
natuur, de tradities, de geschiedenis. 
Van Duitsland hou ik ook, maar dan eer-
der van de taal en van het volk, hun 
kordaatheid, organisatorische kwalitei-
ten, hun technische vaardigheden.  
Duitsland heeft niets met Hitler te ma-
ken; het is zo jammer dat die man zo’n 
smet geworpen heeft op zo’n prachtig 
volk!” 
 

“Ik gaf trouwens ook graag Engels, voor-
al Engels tweede taal. Maar toen onze 
Joost op school kwam, ben ik daarmee 
gestopt; hij zag het niet zitten om zooooo 
veel uren van zijn moeder les te krijgen. 
Ik lees wel veel; de Sturm und Drang, en 
nu al enkele jaren ook veel over spirituali-
teit.  Tot nog toe was lezen beperkt tot 
de vakantie, maar in de toekomst zal ik 
er  meer tijd voor hebben!” 

Bart George 
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W 
eet u nog, die koude 
winterdagen die maar 
niet voorbij leken te 
gaan?  Op een goeie 
dag toonden ze beel-

den van een groepje dapperen, die in 
sneeuw en ijs tóch gingen zwemmen.  
Wie  schetst mijn verwondering toen ik in 
dat groepje.. Xander Six van 5 WeW her-
kende? 

“Ik was bij de zwemclub van Izegem, en 
wie daar lid was, mocht gratis meedoen 
met de ijsberen. Dus deed ik dat eens, 
samen met mijn moeder en mijn broer, 
en nu ben ik al 6 jaar een vast lid van de 
Izegemse IJsberen.  Van september tot 
de paasvakantie duiken we elke zondag 
het water in. Duiken is misschien wel veel 
gezegd; sommige mensen gaan traagjes 
langs de ladder het water in, maar andere 
slaken een indianenkreet en gaan voor de 
big splash.” 

“Ondanks dat roepen is het zeker niet 
voor iedereen een machogedoe.  We zijn 
eigenlijk een hechte vriendenclub; we zijn 
met zo’n 25 mannen en vrouwen, van 7 
tot 70 jaar. Onze jongste meisje is inder-
daad 7 en de oudste man is er bijna ze-
ventig.  Onze vaste ijsberentraining be-
staat uit anderhalf uur opwarming, en pas 
daarna gaan we het water in.  Die opwar-
ming is erg belangrijk; onder leiding van 

een trainster gaan we lopen, en doen we 
een outdoor fitness parcours.  Je zou 
ons vast herkennen als je ons tegen-
kwam: we zijn allemaal hetzelfde ge-
kleed: een zwart broekje, en een oranje 
polo en trui. 

“Het moment dat we eindelijk het water 
in gaan, is het net alsof duizend naaldjes 
in je huid prikken! Als er geen ijs ligt, 
zwemmen we dan enkele lengtes, en 
dan warmen we weer even op – tot drie 
keer na elkaar. Maar soms is het daar 
wel te koud voor, of kunnen we gewoon 
niet omdat het water bevroren is.  Het 
belangrijkste kledingstuk is dan.. de 
badmuts: je verliest het grootste deel 
van je lichaamswarmte via je hoofd; een 
goede badmuts vermindert dat dras-
tisch. ” 

“Maar vooral na de duik doet het deugd. 
Dan krijg je het helemaal warm, voel je 
je fris en opgeladen.  En het is gezond: 
sinds ik dit doe heb ik nauwelijks nog 
verkoudheden! Mijn moeder zit trouwens 
ook in onze club, en voor haar is het 
hetzelfde:  ze is bijna nooit ziek.” 

“Soms nodigen we groepen uit, zoals de 
politie van Roeselare of van Izegem. 
Soms doen we ook speciale activiteiten. 
Zo hebben we met Valentijn eens ge-
zwommen met een roos in de mond, 
best wel een leuk zicht in dat dampende 

water. Toch zijn die grote groepsduiken 
zoals de nieuwjaarsduik in Oostende niets 
voor mij. Mensen die te veel gedronken 
hebben, en dan even tot aan hun middel 
het water ingaan, nee. Dat is best gevaar-
lijk, trouwens, zonder opwarming!  En 
geef mij maar de vriendschap van mijn 
club!” 

(O ja, en die keer dat we op VTM kwa-
men was eigenlijk toeval. Ze hadden ei-
genlijk afgesproken bij de Brugse IJsbe-
ren – maar die vonden het vreemd ge-
noeg te koud die dag. Maar wij niet, en zo 
kwamen ze bij ons terecht!) 

Bart George 

De ijsberende teddybeer 
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“B 
oven water heb je 
altijd zorgen, zijn er 
1001 dingen waar je 
aan moet denken. 
Onder water kun je 

alles vergeten, is er alleen de zalige 
schoonheid van de natuur.”  Dat vertelt 
Ine Provoost van 6 WeW me al meteen 
wanneer ik haar iets vraag over haar 
aparte hobby: duiken.  “De wereld onder 
water is tienduizend keer mooier dan de 
wereld boven water!  Papegaaivissen die 
zwemmen tot aan je tenen, kleuren van 
appelblauwzeegroen tot paars, dolfijnen 
die rond je komen spelen, roze palm-
boompjes in de Noordzee..” 

“Enkele jaar geleden was ik met mijn 
ouders op reis in Bonnaire, en we gingen 
snorkelen in dat azuurblauwe water daar. 
En toen dachten we ‘Als het aan het wa-
teroppervlak al zo mooi is, wat moet dat 
dan dieper niet zijn?’”  

Mag iedereen dan zomaar beginnen 
duiken? 

“Nee, je moet eerst een cursus doorlo-
pen. De opleiding die ik gevolgd heb, is 
de PADI Open Water-opleiding. Daarmee 
mag ik tot 18 meter diep duiken; met de 
PADI Advanced mag je al tot 30 m diep. 
Zo’n cursus bevat alle theorie, de teken-
taal van de duikers onderwater, en alles 
wat je moet weten over veiligheid.  Zo 
mag je nooit te vlug opstijgen, omdat je 
anders last kunt krijgen van decompres-
sieverschijnselen, en dat kan echt ge-
vaarlijk zijn.” 

Na zo’n theoretische cursus mag je be-
ginnen duiken? 

“Nee, je moet ook de praktijk leren he. 
Dat doe je in een aantal duiken in een 
zwembad, en daarna ook een aantal 
duiken in een open water.  Je leert ook 
duiken met een buddy, en die is echt 
wel heel belangrijk. Je buddy controleert 

jou en jij controleert je buddy. Je leert te 
zorgen voor elkaar.  Wij duiken trouwens 
meestal in groep.” 

En die advanced opleiding is alleen om 
dieper in het water gaan? 

“Onder andere! Je leert ook duiken met je 
kompas, navigeren onder water, rekening 
houden met de stroming zodat je weer 
opstijgt waar je in het water sprong, en 
daarna kun je kiezen uit een aantal mo-
dules zoals onderwaterfotografie, wrak-
duiken, nachtduiken, enzovoorts.” 

Wat wil jij nog zo allemaal doen in het 
duiken? 

“Ik zou heel graag eens naar het Great 
Barrier Reef gaan duiken. Duiken met 
dolfijnen, dat wou ik ook , maar eigenlijk 
heb ik dat al eens gedaan, in de paasva-
kantie op reis in Egypte.  Het was wel 
zo’n beetje bij toeval: uitgerekend op mijn 
verjaardag waren we gaan duiken, en er 

 Zeester en duikster 

Ine Provoost van 6 WeW over haar bijzondere hobby: duiken 
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kwam een school dolfijnen voorbij. We 
hadden geen tijd meer om onze duikuit-
rusting aan te trekken, en sprongen zo in 
het water, maar toch was het prachtig, al 
die dolfijnen die enkele meter onder je 
zwommen…  Echt, de wereld onder water 
is zo mooi! Zeepaardjes, walvishaaien, die 
ondanks hun naam ongevaarlijk zijn, de 
reuzenmanta’s – die kunnen een span-
wijdte hebben van 6 meter! – als je er zo 
een boven je ziet zwemmen, dat is echt 
zooo indrukwekkend! 

Is het geen elitaire sport? 

“Pfff. Dat is paardrijden toch ook? Of 
golf? Duiken is een sport voor iedereen 
die houdt van de natuur. En natuurlijk 
moet je investeren in je uitrusting, maar 
dat is het dan ook wel, en je hoeft die 
niet eens in een keer aan te kopen.” 

Waar heb jij het eigenlijk geleerd? 

“Ik heb mijn opleiding gevolgd bij de Sca-

padivers in Meulebeke. Elke vrijdag trai-
nen we, en oefenen we iets anders. 
Soms leren we langer onder water blij-
ven, door gecontroleerd te gaan hyper-
ventileren; soms flessentraining, waarbij 
je met verschillende mensen dezelfde 
flessen lucht deelt en je ademhalingsap-
paraat dus moet doorgeven aan elkaar; 
soms nettentraining, dat is jezelf opzet-
telijk in een vissersnet verwarren en 
zonder te panikeren er weer uit probe-
ren te raken. Dat laatste is wel belang-
rijk als je gaat duiken in de Noordzee, 
waar je soms heel weinig kunt zien en er 
veel verdwaalde netten rondzweven.” 

Is het niet een ontzettend gevaarlijke 
sport? 

“Pfff. Je kunt ook je nek breken bij het 
turnen he. Je mag gewoon nooit roeke-
loos zijn, en altijd alles dubbel checken. 
En veel trainen is ook belangrijk, zodat 
je weet wat je moet doen als er toch iets 

gebeurt. Want dat kan altijd: een keer in 
Egypte was mijn mondstuk losgekomen 
van de slang. Dan zie je dat het belang-
rijk is dat je met een buddy duikt, die je 
meteen helpt!   
Het belangrijkste is dat je geen haantje 
de voorste wil spelen, maar de wetten 
van de natuur respecteert!” 

Is het een fysiek inspannende sport? 

“Het lastigste is je duikuitrusting aantrek-
ken, ermee naar het water lopen, en ze 
daarna weer uittrekken.  Als in Nederland 
gaat duiken, moet je met die hele zware 
uitrusting eerst de dijk over, en ik verze-
ker je, dan ben je al nat voor je in het 
water duikt – maar van het zweet!  
Toch ben ik altijd wel moe na een dag 
duiken, maar dat is dan van de koolstof 
die in het bloed vastgehouden wordt na 
het duiken. Dan slaap ik echt wel als een 
roosje!” 

Bart  George 
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Wanneer startte je met boksen? 
 
Ik boks al vanaf het eerste  middelbaar. Voor ik bokste, 
heb ik nog 4 jaar taekwondo gedaan (ook wedstrijden). 
Na een tijdje was ik dit beu en dus zocht ik een nieuwe 
sport.  Mijn vader heeft vroeger ook nog gebokst, dus 
stelde hij voor om het ook eens te proberen. Na de eerste 
training was ik heel tevreden. Mijn vader was blij dat ik 
mij amuseerde in de sport die hij ook ooit beoefende. En 
later startte ook mijn broer met boksen. Die heeft ook al 
wedstrijden gedaan. Mijn vader komt meestal kijken naar 
wedstrijd en soms ook naar de training. Hij geeft me ook 
vaak tips thuis. 

Hoeveel moet je trainen?  

Ik train bijna iedere dag. Geregeld, op 
zondag, moet mijn lichaam tot rust 
komen. Op maandag, woensdag en 
vrijdag doe ik specifieke bokstraining 
(soms zaterdag sparring). De andere 
dagen ga ik lopen of fitnessen (soms 
ook zwemmen). 

Wat houdt zo’n training dan pre-
cies in?  

Eerst touwtjespringen en goed opwar-
men. Dan een beetje op de bokszak 
inslaan en vervolgens bij de trainer op 
de handschoenen. Dan ook nog spar-
ring (1 tot 2 keer per week). Gaan 

lopen is om mijn conditie te onderhouden, fitnessen is 
puur als krachttraining (om harder te slaan) en zwemmen 
doe ik omdat ik daarvan beter kan ademen. 

Aan welke club ben je nu verbonden? 

Ik boks nu al bijna vier jaar bij Boxingclub Lichtervelde. 
Daarvoor was ik bij een boksclub in Roeselare. 

Moet je je voeding aanpassen? Of heb je het ge-
voel dat je bepaalde dingen moet laten voor je 
sport? 
Nee,  ik eet niets speciaal al neem ik soms extra vitami-
nes in. Voor de weging, moet ik er wel voor zorgen dat ik 
op mijn gewicht blijf, maar ik moet er eigenlijk niets voor 
laten.  De dag voor een wedstrijd ga ik wel niet uit. Maar 
dat is normaal zeker. Zolang mijn conditie goed is, kan ik 
zoveel eten en uitgaan als ik wil. 

Zitten er ook meisjes in jullie club? 
Er zijn ook meisjes. Onder andere Delphine Persoon, die 
wereldkampioene is.  Wij trainen allemaal samen .Vroeger 
sparde ik zelfs soms met haar, maar nu zit ik in een ande-
re gewichtscategorie. In onze club wordt er eigenlijk geen 
onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes (voor 
het boksen). 

Wat is volgens jou je mooiste prestatie? Ben je al eens 
lelijk toegetakeld geweest na een wedstrijd? 

Mijn mooiste prestatie was een wedstrijd die ik gewonnen had 
met KO. Ik had heel mooi gebokst en in de tweede ronde had 
ik de andere nog kunnen neerslaan. Het gaf me toch wel een 
goed gevoel.  Ik heb ook minder goeie prestaties, maar iedere 
sporter heeft dit wel.  Ik heb het al eens voorgehad dat mijn 
ogen helemaal zwart stonden. Dat is eigenlijk niet erg, het 
geneest wel. Je wordt er hard van.   

Ben je niet bang voor kwetsuren? 

Nee niet echt, je moet gewoon een heel goede dekking heb-
ben. En veel trainen… Daardoor maak je meer kans op winst 
en weinig risico op zware slagen. En ik ben die slagen eigenlijk 
ook al gewoon. 

Hoe ga je om met je bokskennis buiten de ring? Stel, 
iemand daagt je uit? Hoe reageer je? 

Ik vecht niet buiten de ring. Maar stel dat er iemand mij eerst 
zou slaan, vind ik het maar normaal dat ik mezelf verdedig. 
Toen ik jonger was, deed ik wel eens domme dingen en vocht 
ik buiten ring, maar nu is dat verleden tijd. 

Hoe zit een wedstrijd precies in elkaar? Is er een pun-
tensysteem of win je volgens KO? 

Er is een puntensysteem  waarbij hoofd en buik tellen voor 
één punt. Als je de andere kan neerslaan in 
een ronde, dan is die ronde voor jou. Een 
amateurwedstrijd duurt 3x3 minuten (het is 
lastiger dan je denkt, het tempo is hoger dan 
bij profs). Bij profs kunnen het 12 ronden zijn, 
maar het tempo is meestal wel trager. Diege-
ne met de meeste punten wint of als de ande-
re niet meer recht kan staan, win je ook (met 
KO). 

Heb je een idool uit de bokswereld?  

Ik heb niet meteen een echte idool want er zijn veel goeie 
boksers. De Amerikaanse boksers zijn wel de beste. 

Kun je iets verdienen aan het boksen? 

Bij de amateurs verdien je 60 euro per wedstrijd, soms ook 
meer. Bij profs kan dat oplopen tot miljoenen. Volgend jaar 
word ik prof en zal ik dus ook meer verdienen. Maar ik wil het 
wel proberen te combineren met mijn studies. 

Wat is je toekomstdroom? 

In de toekomst wil ik gewoon blijven boksen en dit combine-
ren met mijn verdere studies. Ik zal het beste maken van mijn 
profcarrière en dan zien we wel waar ik uitkom… 

Annelies Samyn 

 And the winner is… 
        Denis Rosescu uit 6EW 
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Flore Gernay uit 3WETb begon vier jaar geleden met tap-
dansen. Door een voorstelling op tv kreeg ze de smaak te pak-
ken. 

Flore volgt les in de Izegemse dansschool. Hier gaat ze één-
maal per week naartoe, waar ze in de groep voor gevorderden 
meedanst. Dit is een heel diverse groep, zowel jongens als 
meisjes, van 12 tot 50 jaar.  

‘Iedere les starten we met een opwarming, daarna leren we 
een dansje aan. Het is ieder jaar uitkijken naar de show waar 
we samen met de andere dansgroepen een fantastisch feestje 
bouwen.’ 

 

Een speciale outfit heeft Flore 
niet echt nodig, enkel natuurlijk 
de speciale tapdansschoenen. 
Deze schoenen zijn voorzien van 
ijzeren plaatjes  op de top en 
hiel. Die kosten zo’n 40 euro. 

 

 

 

Helaas was dit jaar het laatste jaar voor Flore. ‘De dansschool 
organiseert volgend jaar geen lessen meer. Er is wel nog een 
dansschool in Brugge waar ze ook tapdans geven, maar dit is 
in combinatie met andere dansen, en dat zie ik niet echt meer 
zitten.’ 

Flore houdt er alleen maar mooie herinneringen aan over. En 
wie weet, binnen enkele jaren, vinden we Flore tapdansend  
terug op het podium... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuna Dehullu uit 5EMT werd geselecteerd uit een groep 
Vlaamse basketbalspeelsters om deel te nemen aan de 
FISEC zomerspelen(Fédération Internationale Sportive de 
l'Enseignement Catholique) die doorgaan van 05 tot 11 juli in 
Kescémet in Hongarije. Traditioneel neemt een Vlaamse de-
legatie deel aan deze internationale spelen. Dit jaar nemen 
ze deel met atletiek meisjes en jongens, basketbal meisjes 
en jongens en volleybal meisjes. 
 
Hoelang speel je al basket? 
Ik begon met spelen toen ik in het tweede leerjaar zat. Een 
aantal klasgenootjes speelden toen in dezelfde ploeg. Voor-
dien ging ik reeds een aantal jaar turnen in Flink en Fris en ik 
speelde ook tennis. Combinatie van turnen, basket en tennis 
bleek na een tijdje niet meer mogelijk. Ik bleef toen bij 
Wytewa basketten. We hadden toen een ploegje van een 
aantal meisjes; we spelen nog altijd met een aantal van hen 
samen. 
 
Hoe verliep de selectie voor de FISEC spelen? 
Na een selectietraining werd een aantal meisjes geselec-
teerd, die mochten deelnemen aan een intensieve trainings-
dag waarop de definitieve selectie werd gemaakt. Het was 
een enorm lastige en intensieve dag en ik was dan ook super 
blij dat ik erbij mag zijn. Een vriendin met wie ik al lang sa-
men speel, werd ook geselecteerd. Er zijn speelsters uit ver-
schillende provincies. 
 
Wat zijn je verwachtingen? 
Ik hoop vooral veel te kunnen spelen en dat het een hele 
toffe ervaring wordt, waarbij we ook de andere deelnemers 
leren kennen. Hopelijk zien we ook wat van Hongarije en 
hebben we schitterend weer  (lacht...). 
Natuurlijk gaan we ook voor de titel!... 
Na de voorbije trainingen kom ik al goed overeen met ande-
re speelsters. 
 
En de toekomst? 
Volgend seizoen zal een heel belangrijk jaar worden. Ik 
speelde al mee in de tweede damesploeg en trainde al met 
de dames uit eerste landelijke maar volgend jaar is het de 
bedoeling dat ik mij volop kan inwerken in die eerste ploeg. 
Deze ervaring is de ideale voorbereiding op volgend seizoen. 
Zonder kwetsuren natuurlijk.... 
 
Bedankt en veel succes! 

Y
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DE KROTTEGEMSE CORRIDA 

De tweede wedstrijd van het loopcriterium ‘Roeselare loopt’ werd voor een groot stuk door 
onze school gedragen. Samen met de FLAC-Roeselare en de Krottegemse Ransels en dank-
zij de inzet van leerkrachten, leerlingen en ouders konden we voor de tweede keer de Krot-
tegemse Corrida organiseren. 

Doordat we deel uitmaken van het Roeselaarse loopcriterium staan we op de affiche met 
o.a. ‘Dwars over de Mandel’, ‘De Zilten’, de ’21-juli-loop’ en de ‘Westlaanrun’. Dit zijn loop-
wedstrijden die al langer betwist worden en voorlopig bekender zijn. Het is de bedoeling dat 
we onze Corrida jaar na jaar verder uitbouwen en eveneens uitgroeien tot een begrip in 
Roeselare en omstreken. 

Dat het op poten zetten van een dergelijk event niet louter voor het plezier gebeurt is evi-
dent. Het is vooral de bedoeling dat de school wat publiciteit opstrijkt. Daarom waren we 
heel tevreden dat we de inschrijvingen, kleedkamers, bar, … deze keer aan de Mandellaan 
konden aanbieden. 

Dankzij het mooie weer, zowat 500 deelnemers en heel wat toeschouwers langs de weg 
heerste er langs het parcours een gezellige sfeer. Op de officiële website 
(www.krottegemsecorrida.be) staan honderden foto’s waar je alles nog eens kan herbele-
ven. 
De winnaar van de prestatieloop was Henk Vandermeersch. De 10,7 km haspelde de win-
naar van ‘Dwars over de Mandel’ af in 36 minuten. Met een gemiddelde van ongeveer 17,8 
km per uur is dit eerder een matige tijd voor een stratenloop.  

Tussen de vele lopers waren heel wat gekende gezichten te bespeuren. Hier en daar een 
bekende Krottegemnaar, enkele oud-leerlingen en vrij veel sportieve leerkrachten. Behalve 
voor de klassenestafette, gewonnen door 3WetB, waren er relatief weinig leerlingen die hun 
sportschoenen hadden uitgehaald. Blijkbaar zijn de meeste leerlingen van de Broederschool 
weinig mobiel. Nochtans kan deelnemen heel leuk zijn. De bevestiging hiervan kan je krij-
gen bij de fantastische leerlingen die wel hebben gelopen! 

Naast enkele kleinigheden kreeg elke deelnemer dit jaar een knalgele joggingshirt. Het is 
leuk om vast te stellen dat deze T-shirts, van uitstekende kwaliteit trouwens, overal opdui-
ken. Blijkbaar vallen ze bij heel wat mensen in de smaak. 

Voor de volgende editie kan je nu al beginnen trainen. Hemelvaartsdag valt in 2014 op don-
derdag 29 mei.  

Tot dan ! 

Vincent Desmet 
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MINIVOETBAL: succes op verschillende vlakken 
In de competitie tussen de zesdejaars en de leerkrachten waren de successen  eerder verdeeld. De dames van 6EMT ont-
popten zich tot de sterren van de avond. Bij de heren waren het opnieuw de leerkrachten die aan het langste eind trokken. Be-
nieuwd hoelang de ervaring nog de bovenhand haalt van virtuositeit en snelheid. Ik ben ervan overtuigd dat ze ons, met beter 
ploegenspel, meer pijn zouden kunnen doen. De wetenschappers uit 6WeW blonken dan weer uit in hun originele kledij! Respect!  

Ook de vrouwelijke leerkrachtenploeg deed het dit jaar supergoed. Ze ein-
digden op een welverdiende 2de plaats. We herkennen van links naar rechts:  

onderaan Stephanie Seys en Marlies Foré. Bovenaan: Leen Steel,  
Laurence Seys, Nadine Biebuyck , Dymphna Maes en  Sofie Desmet.  Hannelore 
Arteel ontbreekt op de foto. 

 W         e         W 

    E           w 

KAMPIOEN EMT 

  W        e     W 

 M    T     W 

KAMPIOEN 
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In de competitie voor onderwijs en diensten behaalden we opnieuw de titel. Deze ploeg is samengesteld uit leerlingen Gilles 
Declercq, Guillaume Meddour, Sam Desimpelaere, Robin Derluyn en Emiel Puype. Leerkrachten Laurens Seys, Steven Selschotter, 
Lieven Dufour, Marc Sambaer en Arne Cools  zorgden voor de nodige rust op het terrein, of net niet… In elk geval behaalden we 
ongeslagen de titel, met de beste verdediging en de beste aanval. Evenaren wordt moeilijk volgend jaar. Leerlingen die volgend 
jaar in de derde graad zitten en willen meespelen, mogen Arne aanspreken. Traditioneel spelen we eind juni ( dit jaar 25 juni) een 
tornooi met iedereen die ooit deel uitmaakte van onze ploeg. In een ontspannende sfeer is er zeker tijd en ruimte voor technische 
hoogstandjes. Ook de afsluitende barbecue levert dit jaar ongetwijfeld mooie momenten op. 

Toch kwam de prestatie van de leerkrachten er niet zomaar. Ook in de SVS-
competitie deden ze het erg goed. Via een omweg plaatsten onze leerkrachten 
zich voor de kwartfinale van de beker van West-Vlaanderen. Toen waren ze niet 
meer te stoppen. 
Op woensdag 12 
juni speelden ze 
dan ook de finale 
van West Vlaan-
deren voor onder-
wijzend perso-
neel. In een 
bloedstollende 
finale met 4 scho-
len moesten ze 
vrede nemen met 
een 3de plaats.  

OPNIEUW KAMPIOEN  

E w 
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Woensdag 09/01/2013 minivoetbal 
cadetten meisjes te Deerlijk 
(Gaverhal) 

 

Deelneemsters: Ilona Debusschere, 
Declerq Nell, Vande Kerckhove Florence, 
Vandendriessche Lore, Verschaeve Flore 
en Vandenberghe Sarah 

 

W e moesten beginnen tegen KAG 
Kortrijk en al gauw werd duidelijk dat 
sommige dames niet goed wisten waar ze 
moesten lopen. Gelukkig namen sterk-
speelsters Nell en Flore het heft in han-
den door veel 1-2tjes op touw te zetten. 
In die eerste wedstrijd stonden ze er iets 
teveel alleen voor waardoor we verloren 
met 4-0.  

De 2e wedstrijd moesten we tegen de 
superfavoriet KAG Ieper. De 2 coaches 
Mathieu Damman en Laurens Seys pro-
beerden zoveel mogelijk bij te sturen om 
de dames klaar te stomen voor deze 
moeilijke wedstrijd. De dames deden het 
voortreffelijk: meer dan de helft van de 
match zorgden ze ervoor dat er een bril-
score op het scorebord bleef staan. Dit 
bracht de tegenpartij even aan het wan-
kelen, maar we konden uiteindelijk toch 
niet optornen tegen de suprematie van 
Ieper. Nadat ze uiteindelijk toch scoorden 
was het hek van de dam en werd het toch 
al heel vlug 0-5. 

Hoewel we de 3e wedstrijd tegen de Leie-
landscholen Campus Sint-Theresia Kortijk 
overmacht hadden, hebben we dit uitein-
delijk niet kunnen verzilveren in winst 
want wij faalden teveel in onze afwerking. 
Een vroege tegenprik werd ons fataal 
waardoor het 1-0 werd. 

In de 4e wedstrijd tegen het Immaculata 
Instituut Ieper hebben onze dames we-
derom gevochten als leeuwinnen, maar 
toch mocht het niet baten. Het werd 0-4.  

We verdienden het om 1 wedstrijd te 
winnen of op zijn minst toch 1x te scoren, 
maar ook dat was ons niet gegund. Toch 

een dikke proficiat aan onze toffe deel-
neemsters!!! 

 

 
Woensdag 16/01/2013 minivoetbal 
miniemen jongen te Roeselare 
(VTI) 

 

Deelnemers: Lander, Alex, Thomas, 
Robbe, Jerome, Matthias, Jitse, Jordy en 
Vic  

 

De 1ste wedstrijd tegen de Midden-
school Atheneum Roeselare was een 
thriller van formaat. We kwamen 2-0 
voor, maar door wat foutjes achterin 
werd het al gauw terug gelijk tot zelfs 3-
3. We verdienden de overwinning want 
Jerome had al 2x het doelkader getrof-
fen, maar het was sterkspeler Lander die 
in de laatste minuut via vrije trap de 
verlossing bracht. Het werd 3-4. 

De 2e wedstrijd tegen het VTI Roeselare 
verliep heel lang in evenwicht en het 
duurde een tijdje vooraleer de score 
geopend werd. Sterkspelers Thomas, 
Alex, Lander en Robbe hadden hun han-
den vol. Het bleef heel lang 1-1, maar er 
ontstonden barstjes in onze verdediging. 
Uiteindelijk kraakten we onder de druk 
en werd het heel snel 4-1. 

Direct  daarna moesten we het opnemen 
tegen de VMS Roeselare. Er werd onze 
sterkspelers weinig rust gegund, maar de 
invallers Matthias, Jordy, Vic en Jerome 
deden het voortreffelijk. Ook hier was het 
superspannend en bleef het heel lang 1-
1. Ook hier moesten we de duimen leg-
gen doordat we niet meer konden scoren 
nadat zij hun schepcorner hadden benut.  

Toch een dikke proficiat aan alle deelne-
mers!!! 

 

Verslag minivoetbal dames scholie-
ren 30/01/13 te Ardooie 

 

Deelneemsters: Callens Marie, Popelier 
Tine, Dehullu Yuna, Noseda Michelle, 
Hessel Angelique, Stroobant Hanne, Haest 
Elise, Dekeyser Eva 

 

Onze eerste wedstrijd tegen VMS Roese-
lare was een thriller van formaat! Na en-
kele doelpogingen langs weerszijden was 
het Yuna die ons op voorsprong zette. We 
bleven doordrukken, maar jammergenoeg 
kon de score niet verdubbeld worden. Na 
de rust nam het VMS het voortouw wat 
resulteerde in een vroege tegengoal:1-1.  
Ook zij bleven druk zetten op onze verde-
diging, maar ze werden koud gepakt op 
de counter.  Sterkspeelster Michelle zette 
met een mooie lange bal Yuna op weg 
naar doel die op haar beurt fenomenaal 
afwerkte: staalhard deklat kruising bin-
nen!!! Wederom was de vreugde van 
korte duur: de sterkspeelster van de VMS 
kon voor de 2e maal een gat in de verde-
diging vinden en scoren. De Broeder-
school kreeg nog enkele grote kansen via 

Sportnieuws 

73



3 

counter om de verdiende overwinning 
binnen te halen (VMS had veel balbezit, 
maar geen doelkansen). Net voor tijd 
kregen we het deksel op de neus: on-
danks de aanwijzingen van coach Laurens 
Seys om de sterkspeelster van de ande-
ren blok te zetten, haalde die 3 sec. voor 
tijd verschroeiend uit waardoor het 2-3 
werd. Teleurstelling alom, er zat zeker 
veel meer in! 

De 2e wedstrijd tegen SADI Diksmuide 
was eentje om vlug te vergeten. De eer-
ste 5 minuten was onze organisatie volle-
dig zoek waardoor onze steengoede keep-
ster Angelique toch al 5 keer in de netten 
mocht grabbelen. Het konden er zelfs veel 
meer geweest zijn. Na een uitbrander van 
de coach was er al wat meer organisatie, 
maar de overmacht was te groot. Eva, 
Hanne, Marie en Elise vochten als dappe-
re leeuwinnen, maar konden een 10-0 
pandoering tegen (wat later zou blijken) 
de kampioen niet vermijden. 

Ook in de laatste wedstrijd tegen de Bron 
Tielt kregen we ervan langs! Ook al kon-
den wij niks meer winnen, we bleven er 
voor vechten, maar dat werd ons niet 

gegund. De andere ploeg bestond uit 
allemaal veldvoetbalsters en ook voor de 
scheidsrechter was deze laatste wed-
strijd er blijkbaar teveel aan want hij 
negeerde alle trek-en duwfouten van de 
tegenpartij tot frustratie van coach Lau-
rens Seys. Zo kregen onze dames geen 
faire kans om zich te verdedigen en 
werd het 8-0.  

 

Drie nederlagen dus, een veel te zwaar 
verdict voor onze lieve, supertoffe  
damesscholieren!!!  

 

 

 

Competitie minivoetbal cadetten 
jongenswoe 27/02/2013 

Plaats: sporthal VTIR 

Gespeelde wedstrijden: 

Broederschool – KAG Izegem:        1-1 

Klein Seminarie  - Broederschool:  9-0 

VTIR- Broederschool:   3-0 

74



4 

 

 
Verslag: 

In de eerste wedstrijd kwamen we al 
vroeg op voorsprong en waren we de 
gehele wedstrijd de betere ploeg. Kort na 
de rust kregen we een tegendoelpunt. 
Het bleef 1-1. Met dit resultaat werden 
wij niet beloond voor het geleverde spel 
maar helaas lieten we de vele, mooi uit-
gespeelde doelkansen onbenut. Deze 
wedstrijd hadden we moeten winnen.(1-
1) 

De tweede wedstrijd zijn we goed begon-
nen, met enkele doelkansen tot gevolg. 
Eens de 1-0 op het bord stond kwamen 
we niet meer in ons spel en werd de wed-
strijd volledig gedomineerd door onze 
tegenstander. Zij waren duidelijk te sterk 
en maakten dit ook duidelijk door de sco-
re hoog op te drijven. (9-0)In de laatste 
wedstrijd werd gespeeld tegen de latere 
winnaar van het tornooi. Het beloofde 
alweer een moeilijke wedstrijd te worden. 
Onze jongens hielden echter goed stand 
en konden af en toe tegenprikken. We 
speelden een verdienstelijke wedstrijd.  
Op het einde moesten we enkel 3 doel-
punten prijsgeven. (3-0) 

Spelers: Hoste Joran, Verhoest Lucas, 
Dedrijvere Younes, Siemen Claeys, De-
cock Lucas, Claeys Jonas, Pollie Jarne, 
Meseure Lowie, Samyn Pieter-Willem, 
Dekoninck Ward, Deman Thibaut. 

Atletiek Vlaams Kampioenschap in 
Oordegem op 15/05/2013 

Elise Plancke behaalde zilver met een 
sprong van 4m70 ver (tevens een per-
soonlijk record!!!), maar ook nog brons 
op de 100m sprint (13sec42 ). 

Lieselot Lannoo behaalde zilver bij het 
hoogspringen met 1m45!!! 

We hebben dus deelgenomen aan 3 
disciplines en behalen 3 medailles. Super 
dames!!! 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Hoofdredactie: Bart George. Lay out: Bart George en Annelies Samyn. Sportbladzijden: Arne Cools, Laurens Seys, Leen Steel. Recla-
me: Johan Buyse. 

Verantwoordelijke uitgever: Kristof Degryse, p/a Mandellaan 170, 8800 Roeselare 
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¡¡Que viva Pasto Carajo!!  

dief 

dief 

In Januari 2012 kreeg ik, Arne Cools,  een unieke kans om met een muziekgroep te spelen op een groots carnavalsfeest in Colom-
bia. Met veel plezier wou ik mijn kerstvakantie hiervoor “opofferen”.  Carnaval de negros y blancos de pasto is een enorm volksfeest 
dat jaarlijks doorgaat.  Je kan het vergelijken met een feest in Roeselare waar er plots 400000 mensen op afkomen. Zoiets had ik 
nog nooit gezien… Zoals de titel doet vermoeden  is er een witte dag en een zwarte dag in die feestweek. De witte dag is als een 
schuimparty, op de zwarte vloeit de schoensmeer overvloedig. Via filmpjes op youtube hadden we de sfeer reeds opgesnoven. Een-
maal ter plaatse kreeg we pas het echte carnaval gevoel. Een week is veel tekort om Colombia te bezoeken, wat een natuurgebied! 
Een weekje was wel lang genoeg om de feesten intens mee te maken.  

Colombia leek ons niet met-
een het veiligste land. En dat 
bleek al meteen bij onze tus-
senhalte in Cali. Mijn handba-
gage werd me vakkundig 
ontfutseld door een “hulpje” 
van de taxichauffeur. Ieder-
een in de taxi, koffer weer 
open, gewoon wat herschik-
ken… zo simpel is het. 
Gelukkig had ik mijn interna-
tionaal paspoort en bank-
kaarten op zak. Een trui en 
een gezelschapsspel konden 
mijn feestvreugde niet beder-
ven. We waren wel gewaar-
schuwd.  

Ondanks een foto van de dief, kon de politie de man niet herkennen. Het leek ons al gauw door-
gestoken kaart. Hadden ze me wat geld gevraagd, ik had het met plezier gegeven... 

Toen we de volgende dag op onze eindbe-
stemming toekwamen, merkten we  een heel 
andere sfeer. Hier begon het carnaval! Er 
stond een ontvangstcomité klaar. Een plaat-
selijke band gaf het beste van zichzelf. Ook de 
pers was aanwezig. 
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Bovenstaande vlag op de luchthaven heette ons samen met heel wat sympathisanten van harte welkom. Vanaf  hier voelden we ons 
echt te gast. Om een concertreisje mee te maken naar Colombia geef je trouwens graag toe een Fransman te zijn…. 

Veiligheid boven alles! Dit aangeboden reis-
je was zeker ook een promotiestunt van het 
land. Het carnavalsfeest willen ze nog veel 
toeristischer maken.  Er mocht ons niets 
overkomen. Voor mij was het wel al te laat, 
mijn handbagage werd niet teruggevonden. 
Op elke uitstap werden we bijna persoonlijk 
omringd door hun “policia”. Mensen die 
privé te boeken zijn trouwens. Het was 
onwennig, zelfs wat decadent. Maar naar 
het schijnt geen overbodige luxe.  Al gauw 
bleek dat die “policia” in tegenstelling tot 
onze ordehandhavers wel open stonden 
voor een “mopje”. Het feest lieten ook zij 
niet aan hun neus voorbijgaan. Bij ons zijn 
dat ongeziene taferelen…. 
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Ook met schuim 
stonden ze klaar! 

Overal waar we kwamen werden we goed ontvangen…. 

...altijd met muziek 

...door 
massa’s 
volk 

… door de gouverneur, de burgemeester en 
de landheer...aan de voet van de vulkaan.. 

Bij regen stonden ze klaar 

Lieve mevrouw, toch camera vasthouden 
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De politie: uw vriend! De laatste dag kochten we 
de petten van hun hoofd. Dit zorgde nog voor de 
nodige spanningen op de luchthaven. Wij droegen 
dezelfde petten als de controleurs... 

Wil je meer informatie? 

youtube: Que viva  Pasto Carajo! 

Wil je de sfeer echt opsnuiven? 

GA! Jaarlijkse feesten in januari! 

MOET JE ECHT EENS DOEN!  

België staat 
naast chocolade 
en frietjes ook 
gekend voor alle 
biersoorten.  
In Ccolombia 
hebben ze er 
heel wat minder, 
maar wel 6 meer 
per bak… 

Ons orkest in de plaatselijke krant 

Huldiging ereburger van Pasto bij de burge-
meester en zijn vrouw. Wat een vedette.. 

In het gefeest zou je vergeten dat Colombia een 
prachtige natuur heeft. Achter mij zie het kleinste na-
tuurreservaat ter wereld. Het zit er vol vogels. 

Prachtige wagens versierd 
met plaatselijke schoonheden 
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Op 7 april 2013 bereikte ons het tragische nieuws 
dat Jordy Sanctorum bij een verkeersongeval om 
het leven was gekomen. Jordy studeerde bij ons af 
in 6MTWe in 2009-2010. 

Het schooljaar 2008-2009 was Johan Delbecke klastitularis van Jordy :  

Ik was Jordy’s klastitularis toen hij in 5 MTWe zat, en dus trok Jordy mee op schoolreis naar Trois-Ponts. Ik herinner 
mij dat de leerlingen van 5MWe en 5MTWi dat jaar de prijs van de schoolreis wilden drukken door op eigen houtje 
pannenkoeken te verkopen. Jordy zou het allemaal organiseren. Hij zag het bijzonder groots en hij wilde 1000 kg pan-
nenkoeken bestellen. De directeur kwam het te weten en hij lichtte mij in. Was één ton pannenkoeken niet wat té 
hoog gegrepen? Ik moest Jordy proberen te overtuigen om de bestelling iets te matigen. Het was echter te laat. De 
1000 kg waren besteld en konden niet meer worden geretourneerd. Jordy was er rotsvast van overtuigd dat ze alle-
maal verkocht zouden raken en organiseerde met zijn klasgenoten verschillende deur-aan-deur-verkoopdagen.   
Na de paasvakantie was ik zowel benieuwd als bezorgd, want wat moesten we aanvangen met een eventueel over-
schot van honderden kilogrammen?  
De leerlingen hadden het echter voor elkaar gekregen. De 1000 kg waren volledig uitverkocht. Door deze krachttoer 
hadden zeventien van de twintig leerlingen de prijs van de schoolreis volledig terugverdiend (de andere drie hadden er 
zelf voor gekozen om geen pannenkoeken te verkopen). Het succes van de pannenkoekenactie was in grote de ver-
dienste van Jordy. Hij was er terecht trots op.  

Ook op de schoolreis zelf liet Jordy van zich spreken. Hij deed zijn reputatie als sportman eer aan door tijdens het ka-
jakken als eerste op het eindpunt te komen. Gedreven door diezelfde sportieve ambitie was het ook zijn groepje dat 
het fotozoekspel van de laatste voormiddag won. Het maakte van Jordy in zekere zin  ‘de man van de schoolreis’. 

Nu Jordy er niet meer is, moeten we het doen 
met onze herinneringen. Niets verdwijnt, zolang 
men de herinnering bewaart. 

Jordy, we zullen je niet vergeten. 
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Geboorten 
19/07/2012  Saartje Depestel, dochter van Bart Depestel (leerkracht) en Anke Callens (oud-leerling) 

20/03/2013  Felix D’Haene, kleinzoon van Hans Vandromme (econoom) 

16/04/2013  Gisèle Seys, dochter van Laurens Seys (leerkracht) en Lien Bral 

24/04/2013  Hannah Vercruysse, dochter van Wouter Vercruysse (oud-leerling) en kleindochter van Filiep 
Vercruysse (oud-leerkracht)  

 

Overlijden 

20/12/2012  Jozef Verscheure (79j), grootvader van Nele Pype (3WETb) en Sara Pype (6WeW) 

24/12/2012  Patrik Meersman (57j), vader van Katrijn Meersman (oud-leerling) en Marlies Meersman (oud-
leerling) 

25/01/2013  Gerarda Vanbesien (89j), overgrootmoeder van Yanni Deneweth (3ECO2) en Chenaya Deneweth 
(2MWd) 

28/01/2013  Luc De Lombaerde (64j), grootvader van Lowie De Lombaerde (2MWd) en Matthijs De Lombaer-
de (1Aa) 

29/01/2013  Ives Lagrou (67j), grootvader van Marie Callens (5EMT) 

03/02/2013  Alice Moeyaert (96j), overgrootmoeder van Emily Samyn (2MWd) en Robin Derluyn (6EW) 

09/02/2013  Herman Van Vanvalckenborgh (63j), oud-leerling en voormalig lid van het pedagogisch college 
van onze school; broer van André Van Vanvalckenborgh (oud-leerling) en Luc Van Vanvalcken-
borgh (oud-leerling) 

15/02/2013  Dominiek Detailleur (45j), oud-leerling 

01/03/2013  Marnik Wyffels (49j), oud-leerling en broer van Danny Wyffels (oud-leerling) 

06/03/2013  Suzanne Feys (89j), overgrootmoeder van Dirk-Jan Dewaegemaeker (2MWb) 

28/03/2013  Omer Devos (87j), grootvader van Gianni De Blauwe (3WETb) 

01/04/2013  Walter Vanhaelewyn (78j), grootvader van Kenneth Olivier  (6MTWi) 

04/04/2013  Rafaël Espeel (84j), grootvader van Laika Lievens (oud-leerling) 

07/04/2013  Jordy Sanctorum (20j), oud-leerling 

08/04/2013  Els Vergote (40j), oud-leerling en partner van Kristof Desimpelaere (oud-leerling) 

18/04/2013  Noël Feys (73j), schoonbroer van Johan De Koster (lid schoolraad en Bolero) 

27/04/2013  Simonne Vannieuwenhuyse (84j), moeder van Johan Verstraete (oud-leerling) en grootmoeder 
van Stef Lauwaet (4ECO2) 

28/04/2013  Natalie Verschelde (45j), zus van Virginie Verschelde (oud-leerling) en tante van Quirine Pattyn 
(4WETb), Zéphyrine Pattyn (2MWc), Warren Houtaeve (oud-leerling), Ruben Houtaeve (oud-
leerling) 

24/05/2013  Godelieve Degrendele (76j), grootmoeder van Gianni De Blauwe (3WETb) 

27/05/2013  Roger Vandekerckhove (88j), vader van Willy Vandekerckhove (oud-leerkracht) 

Familienieuws 
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Denk gewoon even na ... , 

en -  
1. Een jacht ligt aangemeerd in de haven.        

Aan de boot hangt een laddertje van 2 meter lengte met om de 20 cm een sport.                                                                      
Als het eb is, steken er 7 sporten uit het water. Bij vloed stijgt het water met 1 meter, hoeveel sporten zijn er dan nog 
zichtbaar?  

2. Rudy en Ronny spelen tennis op de enige grasbaan van hun club. Ze spelen vijf sets en toch winnen ze er elk 3.  Hoe 
kan dit?   

 
 
 
 
 
 
 

3. In een kelder staan 14 flesjes Duvel, 13 flesjes Trappist,  11 flesjes Hoegaarden  
en 6 flesjes Kriek. In de kelder is  het licht stuk en bijgevolg kan je het etiket niet lezen,   
alle flesjes hebben bovendien dezelfde vorm.   Hoeveel flesjes moet ik minimum meenemen,  
om er zeker van te zijn dat ik als ik flesjes ga halen dat ik dan van één soort er minstens 10 bij heb?  

4. Een dokter in Antwerpen heeft een broer in Gent, maar die broer in Gent heeft geen broer in Antwerpen, kan dit?  

5. Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het noorden. Er loopt een beer langs, welke kleur heeft de beer?  

 
Frank Popelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 
 
 

Oplossingen.. 

1. Zeven: als het water stijgt, stijgt de boot ook … 

2. Ze spelen dubbelspel, de tegenpartij wint dus 2 sets.  

3. 9+9+9+6+1 = 34. In het slechste geval heb je 9 flesjes Duvel, 9 flesjes Trappist, 9  flesjes Hoegaarden en 6 
flesjes Kriek bij.  Als je er echter nog één extra meeneemt, ben je er zeker van dat er een soort is waarvan je 
minstens 10 exemplaren mee hebt.  

4. Ja, de dokter in Antwerpen is een vrouw.  

5. Kan niet, een huis met aan alle zijden zicht  op het noorden staat op de zuidpool, maar daar leven pinguïns en 
geen ijsberen.  
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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



www.reizensercu.be

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

Zwaaikomstraat 64 - 8800 Roeselare

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

E-mail: dries.vergrote@pandora.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



sappige reclame

gezonde communicatie

frisse magazines

zoete online marketing

Waterven 8 • B-8501 Kortrijk 

T 056 21 10 83

www.apunta.be

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



www.traiteurdumortier.be

ONLEDEGOEDSTRAAT 72 - 8800 ROESELARE-BEVEREN
051 20 06 26 - 0475 56 04 37 - 0476 55 93 51



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


