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D 
e maand juni is ook dit jaar bijzonder.  We 

blikken terug op een kort derde trimester met 

een drukke meimaand : infoavond en school-

feest, studiereis of educatieve film, uitwisselin-

gen en schoolreizen.  Dit jaar kwam er bovenop ook de 

Rock-battle, die door onze Band of Brothers opnieuw 

glansrijk werd gewonnen.  De vakantiedagen tussendoor 

brachten afwisseling en ontspanning.  Allemaal zo leuk en 

verleidelijk dat je wel eens vergeet dat er ook nog moet 

gewerkt worden. De eerste veertien dagen van juni geven 

de mogelijkheid om de leerstof af te ronden en samen te vatten in voorbe-

reiding van de eindproeven. 

 

 

Op de Broederschool slagen we jaar op jaar wonderwel in ons opzet om be-

leven en studeren te combineren.  Dat merken we aan de resultaten van 

onze oud-leerlingen, die zijn ronduit schitterend.  Het aantal geslaagden 

na de Broederschool ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde en daar zijn we 

trots op.   

 

Ongeveer 75 leerlingen zullen dit jaar bij ons afstuderen en een nieuwe 

weg volgen in heel diverse richtingen. 

Wij wensen hen nu al veel succes toe en veel geluk op hun levenspad. 

We willen de band met hen niet verliezen en nodigen hen daarom uit om 

ons op de hoogte te houden van hun reilen en zeilen. Dit kan via onze web-

site, via facebook of door lid te worden van onze oud-leerlingenvereniging 

Bolero.  Zo blijven we contact houden met elkaar.  De Broederschool blijft 

bij. 

 

 

Na de zomervakantie stappen dan de nieuwe leerlingen onze school bin-

nen. 

Nieuw jeugdig enthousiasme dient zich aan. We voelen ons gewaardeerd 

door de vele ouders die hun zoon en/of dochter aan ons toevertrouwen.  

Ook voor die jongens en meisjes zullen wij het beste van onszelf geven op 

een manier waarbij leerlingen, personeelsleden en directie in goede ver-

standhouding met elkaar omgaan. 

Eerst moet er nu gewerkt worden, want de prijzen worden maar uitgereikt 

aan de eindmeet.           

  

Daar lonkt immers de zon en wenkt de vakantie. 

 

Voor mij eindigt mijn Broederschoolleven op 31 augustus a.s. 

Ik dank iedereen in en rond de Broederschool voor de fijne samenwerking 

en de warme menselijke contacten. 

Ik blik dankbaar en tevreden terug. 

Jan Schaubroeck 
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Broederschool in  

hart en nieren… 

N a 35 onderwijsjaren in mijn leven, 

maakt Jan Schaubroeck een testa-

ment op van zijn schoolloopbaan. 

 

Het schooljaar loopt bijna op zijn einde, wanneer ik op 

een druilerige dinsdag aanklop aan die deur in Blok A, 

waar op een sober bordje ‘Jan Schaubroeck, directeur 

1e graad’ staat te lezen. De deur staat zoals altijd 

open; een beeld dat perfect past bij de visie van Jan 

Schaubroeck op wat het kantoor van een directeur 

hoort te zijn: een open plek waar iedereen zijn ver-

haal kan komen doen.  

Ik ben hier om per uitzondering eens het verhaal van 

Jan zelf te horen.  

Jan steekt ietwat meewarig van wal: ‘Ik ben geboren op Krottegem, in de schaduw van de school. Het is dus helemaal niet 

verwonderlijk dat ik als zevenjarige naar de basisschool van de Broederschool kwam.  En dat gebeurde elke dag volgens hetzelf-

de ritueel: ik diende eerst de mis in de kapel, en dan naar school. Ik volgde het 1ste studiejaar in wat nu klaslokaal F.0.2. is.  

De klas werd nog verwarmd met een kolenkachel en achteraan de klas was een verbindingsdeur naar het lokaal ernaast. In onze 

duo-bank zat een inktpotje dat tijdens de speeltijd door de Broeder gevuld werd. Op de speelplaats speelden we ‘overlopertje’, 

‘tussen 2 vuren’ en de putjes in de bakstenen vloer lieten ons toe te knikkeren,… heel vaak knikkerde de Broeder met ons mee.   

Later snap je dan wel dat dit hun manier was om de leerlingen heel nabij te zijn en sociale controle uit te oefenen. 

Eigenlijk proberen wij dit nu, anno 2014, nog op een eigentijdse manier te doen door het organiseren van middagactiviteiten. Op 

deze manier slagen we er ook in om andere talenten van de leerlingen een kans te geven en onze belangstelling ervoor te tonen.’ 

 

 

Tegen de tijd dat Jan de overstap naar het middelbare maakte, verhuisde het gezin Schaubroeck naar de andere 

kant van de school. Jan kwam voortaan niet meer via de kapel de school binnen, maar via de Mandellaan langs 

het oude kloostergebouw van de Broeders. Ik vraag hem of die middelbare school toen al leek op de school van 

nu. 

‘In de nieuwbouw waren 9 klassen en de Wetenschappelijke A was de enige studierichting.  

Mijn klastitularissen waren achtereenvolgens : Michel Lyssens, Noël Heytens, Jef Declercq, Hugo Sinnaeve, Dries Debel en Etien-

ne Lammens. Het waren jonge leerkrachten in de periode van 1968.   

Ze waren vernieuwend en ik maakte de opstart mee van inspraakorganen die later 

geleid hebben tot de oprichting van een directieraad en een leerlingenraad.  Toen al 

werd de inbreng van de leerlingen ernstig genomen en maakten leerlingen samen 

met leerkrachten de school.  Een direct en vlot contact tussen directie, leerkrachten 

en leerlingen dat tot op vandaag gerealiseerd wordt.’ 
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Naar een antwoord op de vraag of de broederschool ook op andere vlakken zijn tijd vooruit was, hoeft Jan niet ver 

te zoeken: de voorbeelden blijken talrijk en gevarieerd.  

‘We waren heel vernieuwend met het taallabo: een klas waar je als leerling afgeschermd zat van de mede-

leerling naast je. Je had er als leerling een koptelefoon en je moest individueel antwoorden op vragen die 

door de bandrecorder voorgelezen werden, terwijl de leerkracht via een besturingspaneel elke leerling af-

zonderlijk kon beluisteren.  

En zoveel jaren later maakte de school zijn voortrekkersrol ook waar op het vlak van computergebruik.  

Mooi om weten is dat er toen op de Broederschool een lessencyclus informatica gegeven werd, want de school beschikte over 3 

computers (!) Niet verwonderlijk dat de Broederschool 2 jaar na elkaar winnaar werd van de provinciale computerwedstrijd en als 

tweede eindigde in de nationale Interscholen  Challenge – wedstrijd. 

Een en ander heeft zijn vruchten voortgebracht voor wat betreft de huidige situatie: op het vlak van computergebruik in de lessen 

zelf, staan wij momenteel zeer ver. Elk leslokaal is voorzien van computer en beamer en we plannen de installatie van een derde 

computerklas. Zo hopen we het computergebruik door de leerlingen in de les zelf, te maximaliseren.  

Cultuur viert ook sinds vanouds hoogtij op de Broederschool. Er was op school een bibliotheekfiliaal, waaruit elke november de 

jaarlijkse boekenbeurs is gegroeid. De laatstejaars organiseerden elk jaar een kleinkunstavond en ze publiceerden het tijdschrift 

‘De Lantaarn’. Als leerling bezochten we film- en toneelvoorstellingen.  Zelf was ik lid van Asjiranna, de mimegroep van leerkracht 

Michel Lyssens. 

Vandaag vinden we dat culturele vooral terug in het muzikale met ons schoolkoor Allegria, de muziekgroepjes van de leerlingen, 

gitaarlessen over de middag, deelname aan the Rockbattle en the Big band of Brothers. Het is gevaarlijk om aan een opsomming 

te beginnen maar als blijkt dat ons schoolkoor 90 leden telt, dan is dat toch fenomenaal want dit betekent dat zowat 1/5 van de 

leerlingen wekelijks spontaan samen musiceert. Dat ook leerkrachten deel uitmaken van het koor, illustreert dat de spiritualiteit 

van de school nog levend is.  Dat schept verbondenheid en muzikaal geluk. 

 

 

Ook op sportief vlak speelde de Broederschool een 

prominente rol. Volleybal was en is nog steeds ‘de’ 

schoolsport. Toen ik school liep werd er gevolleybald 

gedurende de speeltijd, en The Jets –de voorlopers 

van knack Roeselare – speelden op zondagmorgen 

hun competitiewedstrijd op de speelplaats. 

Verder blonk de school ook uit met hun thuisclub Flink 

en Fris, die onder stichtende leiding stond van Daniël 

Lefevere. 

Ook aan sociale inzet ontbrak het nooit op de Broederschool! De pastorale werkgroep zet nog steeds de deuren van de school 

open voor het wereldgebeuren. Wij zien dit vertaald in de organisatie van een mondiale week of, zoals vorig schooljaar, een week 

met de buurt van de school.  Ook de jaarlijkse sponsortocht en de inzet voor Wereldwinkel, Damiaanactie, Make-a-wish, illustre-

ren dat de school ruimer kijkt dan binnen de eigen klasmuren.’ 

 

 

Jan begon als lesgever op de Broederschool  in september 1977. Hij was dus in 1981 al vrij snel getuige van de 

start van het gemengd onderwijs op de school.  Toen was  handvaardigheid een exclusief vak voor de meisjes, en 

hadden de meisjes nog elk een sleutel voor de paar zittoiletten die voor hen beschikbaar waren. In diezelfde peri-

ode ging de economische afdeling van start. Welke verdere ontwikkelingen beschouwt Jan als mijlpalen in de 

schoolgeschiedenis?   

‘Ik was in 1989 nog getuige van de invoering van een eenheidsstructuur en de bouw van Blok E. In  

1995 vertrekt de basisschool definitief van de Mandellaan naar de Hammestraat/Nijverheidstraat. In 1998 volgt Ludo Camerlynck 

Broeder Directeur Paul Vandevijvere op als inspirerende en enthousiasme-

rende directeur van de school. De Broeders trekken weg uit onze gebouwen, 

en in 1999 wordt het kloostergebouw gerenoveerd. In 2000 komt er de 

ééngemaakte inrichtende macht van de Scholengroep Sint-Michiel. In 2001 

halen we de kranten omdat we dan een perfect gemengde school zijn. Het 

sanitair blok wordt volledig vernieuwd in 2003  en drie jaar later wordt de 

Studio heringericht. 2007 wordt een jubileumjaar, met de viering 50-jaar 

Broederschool en in 2011 wordt de nieuwbouw Blok A gerealiseerd. ‘ 
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Jan werd in september 2003 adjunct-directeur van de school, een benaming die een paar jaar later door admini-

stratieve reorganisatie hertaald werd tot ‘directeur van de 1ste graad’. Hoe blikt hij op die periode terug? 

‘Samen met Directeur Ludo Camerlynck vormden wij het directieteam van de school. 

Ook in de samenwerking met huidig directeur Kristof Degryse  blik ik terug op een goede verstandhouding.  Beide directeurs 

werken vanuit een heel sterke bekommernis voor de leerling, 

zonder daarbij de goede relatie met het personeel uit het oog te verliezen. 

Als middelgrote 6-jarige school, geïnspireerd door de Broeders van de Christelijke scholen hebben wij een specifieke plaats in 

het Roeselaars secundair onderwijs. 

We zijn dan ook blij dat heel wat ouders onze inzet en onze manier van aanpakken weten te waarderen.   

Voor mij was het leuk om, als directielid, meer dan 10 jaar samengewerkt te hebben met leerlingen, leerkrachten, ondersteu-

nend personeel, ouders, vrienden van de Broederschool en een begripsvol onderhoudteam. 

Ik beschouwde het steeds als mijn taak om het lesgeven en het ontwikkelen van talenten van leerlingen en leerkrachten moge-

lijk te maken.  Mijn taak bestond erin een kader te creëren waarbinnen het lesgeven mogelijk gemaakt werd.  Het meest respect 

gaat voor mij uit naar alle personeelsleden die het lesgeven en het samenwerken met onze leerlingen dagelijks ter harte nemen. 

Als directielid is dat niet altijd eenvoudig.  Je bent dikwijls buffer tussen leerlingen en leraren, tussen personeel en ouders, tus-

sen personeel en schoolbestuur.  Je moet heel veel belangen verzoenen en stroomlijnen.’ 

 

De weg van het directeurschap loopt uiteraard niet over rozen alleen. Of er ook zaken zijn waar Jan zich minder 

goed bij gevoeld heeft ? 

‘Op menselijk vlak liep alles hier meestal vlotjes. Leerlingen, personeelsleden en ouders leveren hier prima werk op basis van 

vertrouwen en het benutten van geboden kansen. 

Ik voel me minder goed bij de mogelijkheden die ons door de overheid gegeven worden en  waarmee moet gewerkt worden.Ik 

denk hierbij aan te beperkte financiële middelen voor onderwijs, aan een tekort in omkadering om de goede werking van de 

school mogelijk te maken.  Voor mij de twee belangrijkste zaken die onderwijs hypothekeren.   

Door bijvoorbeeld het aanwendingspercentage voor het bepalen van het aantal lesuren niet op 100% te houden, geeft de over-

heid toe dat je eigenlijk over onvoldoende middelen beschikt om je school te runnen. 

Ik begrijp niet dat de mentor-uren voor begeleiding van jonge leerkrachten afgeschaft werden na 1 jaar, en ik vrees dat het 

waarmaken van het M-decreet heel moeilijk wordt, als daar niet middelen en mensen voor voorzien worden. 

De toenemende administratie en regelgeving maakt de werking van de school zeker niet eenvoudig. 

Altijd en voor alles een schriftelijke neerslag moeten hebben staat het werken in vertrouwen in de weg. In het kader van de 

(her)waardering van het leraarschap, zou het daarom volgens mij een stap in de goede richting zijn als de ‘bewijslast’ zou afge-

zwakt worden om tijd te maken voor samenwerking en ondersteuning van leerlingen en leerkrachten.   Niet alles is immers 

meetbaar en in normen vast te leggen.’ 

 

Voor het spreekwoordelijke zwarte gat lijkt Jan me een te be-

zige bij. Wat zijn zijn plannen voor na 1 september?  

‘Eerst volgt er een time-out periode. Nadien wil ik wat opzoekwerk 

doen voor de familiestamboom.  

Ik wil zeker tijd reserveren om te genieten van mooie boeken en ge-

bruik te maken van de mogelijkheden die ons kenniscentrum Arhus 

biedt. 

Ik verlang er ook naar om een stapje in de wereld te zetten. 

Maar bovenal wil ik dienstbaar blijven, onder meer voor wie mij heel 

nabij is maar ook voor anderen. 

En bij dit alles wil ik zeker in contact blijven met de Broederschool.  De 

school die mij heel nauw aan het hart ligt en waar ik graag eens terug-

kom.’ 

 

 

 

Vooral dat laatste horen we Jan graag zeggen. We danken 

hem van harte voor de jarenlange inzet op onze school – zowel 

als leerling, leerkracht als directeur – en we wensen hem sa-

men met zijn vrouw nog vele prachtige jaren…  
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Lottes leuke loopbaan...    
 

‘Oh zo cliché: de eerste schooldag. Het feit alleen al dat je 2 lesuren vroeger aanwezig moet zijn dan de ‘grote’. Ik voelde me als 

een miniscule mier in een doolhof van gangen en klaslokalen , de nietigheid zelve. Bedeesd, bang, wat zou dit allemaal beteke-

nen? Gelukkig is dat later allemaal goedgekomen… 

Wat me ook bijblijft, is de gezellige drukte in onze refter. De snelle, bijna instinctieve reactie als Mr. Buyse of Joke aan je tafel 

komt zeggen dat je mag aanschuiven. Het plagerige lachje van diezelfde Mr. Buyse wanneer –o nee, tafels afwassen- je je studen-

tenkaart niet bij je hebt. Het lijkt zo onbelangrijk maar het is o zo typerend. 

Iets wat ik van dit alles toch wel het minst zal missen is de schoolfotograaf. Ik zie mezelf nog staan aanschuiven, schuifelend in de 

rij, denkend: ‘Getver, waarom begint mijn achternaam al met de vierde letter van het alfabet?’ Mondhoeken omhoog, recht gaan 

zitten en klik, het was alweer voorbij. Op naar een heel jaar lang lachen met andermans foto op onze studentenkaarten. 

Maandagochtend. Klop, klop, klop. Jaja, het was weer van dat. Alom gezucht rondom mij, omdat het weer eens aan onze klas was 

om op te scheppen in de refter. Kapke op, handschoenen aan en scheppen maar. Dit was misschien niet het leukste werkje ooit, 

maar ook dat is weer kenmerkend voor onze school. Leerlingen bedienen leerlingen. Ook dat vergroot het persoonlijk con-

tact. 

Ten slotte iets waar je vijf jaar lang naar uitkijkt met grote ogen, de 100 dagen. Vijf jaar na elkaar sta je verbijsterd te kijken naar 

wat die zesdes daar allemaal uitsteken op dat podium. Maar wat een heerlijk, groots feest is me dat, zeg! Ik had het kunnen weten, 

als ik beter had gekeken naar de door jeugdsentiment getekende ogen van de leerkrachten rondom mij… 

Hopelijk hebben deze korte anekdotes u, beste lezer, een beter zicht gegeven op mijn ‘carrière’ hier. Ik zal hier zeker niet beweren 

dat ik elke dag met even veel goesting naar mijn rij wandelde (soms eerder strompelde na een zwaar weekend) om half negen. 

Maar ik denk dat dat zonder de warme, open sfeer op school veel meer het geval zou geweest zijn.  

Bedankt, Broederschoolke! Voor alle kennis. Maar vooral, voor alle sprankelende, warme momenten.  Ik kom je zeker nog eens op-

zoeken. 

‘Z ou je dat nu wel doen? Je kan ook nooit nee zeggen’.  Ik hoor het mijn papa nog zeggen. Maar tegen  de vraag van de direc-

teur om een revue te schrijven over 6 jaar Broederschool kon ik simpelweg geen weerwerk bieden.  En het siert vadertje dat 

hij bezorgd is om mij, dat zeker, want tegenwoordig zit mijn agenda zo vol dat ik nauwelijks nog tijd heb voor mezelf. Maar hiervoor 

maak ik tijd. 

Eind juni verlaat ik de Broederschool. Vol dromen en verlangens. Met een ongelooflijke goesting in wat men ‘de schoonste jaren’ 

noemt.  Maar voor ik de deur achter mij zal dichttrekken, kijk ik toch nog heel even om. Met een gevoel van trots. Trots dat ik deel 

heb mogen uitmaken van dit geheel, deze boeiende, bloeiende plek, dat ik hier datgene heb mogen leren wat niet in handboeken of 

leerplannen staat. Dat het me gemaakt heeft tot wie ik nu ben. 

 Als je mijn schoolcarrière tot in de puntjes wil uitvissen, lees dan alstublieft niet verder. Dat is niet wat ik van plan ben. Hieronder 

kan je lezen wat mij het meest is bijgebleven, wat in mijn geheugen gegrift staat. 



O 
p vrijdag 17 januari vierden we met alle zesdejaars 
in Roeselare de 100-dagen.  

 

Het feestje vond plaats op de speelplaats van onze Broeder-
school waar voor de gelegenheid een podium was neerge-

poot. De pre-party begon naar jaarlijkse gewoonte een dag 
vroeger. We hadden met de zesdes een zaaltje gehuurd in 
Beveren (op fietsafstand van school) en daar trokken we don-
derdag na school naartoe. Na een aperitiefje vertrokken we 
dan met z’n allen richting Roeselare om de avond in te zetten. 
Om 1uur was het daar (noodgedwongen) afgelopen en ging 
het feestje verder in Beveren.  

Wel of niet (uit)geslapen, konden we vanaf 6 uur terecht op 
de markt van Roeselare voor een ontbijt op de beatz van 
Coolman. Van daaruit vertrokken we dan richting Broeder-
school om nog wat verder te dansen tot de schoolbel weer-
klonk. Na een stevige was- en frotbeurt mochten we plaatsne-

men in de refter voor een uitgebreid ontbijt. Daarna volgde 
een karaokesessie waarbij sommige leerkrachten en leer-
lingen het beste uit zichzelf naar boven haalden. ’s Middags 
gingen de klassen samen met hun titularis (n)iets eten op 
restaurant. Daarop volgde nog snel een laatste generale repe-
titie waarbij de spanning stilaan begon te stijgen. Om 14.30 
was het dan zover, de 100-dagenshow ging van start! Onder 
het toeziend oog van alle leerkrachten en leerlingen van de 
school voerden de klassen één voor één hun show op. Daarna 
deden we nog allemaal samen een dansje onder leiding van 
Imme Dejonge, Lana Heyndrix en Arne Hostens.  Daarmee 
waren onze 100-dagen op school afgelopen. Voor wie er nog 
niet genoeg van had, volgde nog een fuif op het Kerelsplein, 
georganiseerd door de jeugddienst en samen met alle andere 
scholen. Moe maar voldaan konden we hierna ons bedje op-
zoeken! Bedankt voor de geslaagde 100-dagen vanwege de 
zesdejaars!!"  

                                              Simon Verschaeve 6WeW 
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D it jaar hadden we een speciale leerling bij ons op de broederschool: de uitwis-

selingsstudente Neeranuch Piromrat, Nina voor vrienden (en Belgen ;-)). Nina 

vult een lang lijstje van uitwisselingsstudenten aan. Zo hebben we al leerlingen gehad uit 

Indonesië, Chili, Ghana, Costa Rica, Peru, Brazilië, Mexico, Italië en nu Thailand. Nina 

volgt hoofdzakelijk les in 5EMTa bij Jarne Vandendriessche, haar broer uit het gastgezin. 

Sommige vakken volgt ze in 4ECO1 bij haar ‘gastgezinzus’ Lore Vandendriessche. In Thai-

land heeft Nina nog een oudere broer, Nat Piromrat (21).   

Wat zijn de grootste verschillen in het dagelijkse leven? 

Het eten, want in Thailand eten we drie keer per dag een warme maaltijd, dus dat brood was een hele verandering. Maar het 

bevalt me wel. Het vervoer naar school is ook anders: thuis woon ik op 50 meter van school dus ga ik te voet. Hier moet ik elke 

dag 3 kilometer fietsen naar school, dat was een hele aanpassing.  

Wat zijn de verschillen op school? 

Op school dragen wij een uniform. In het eerste tot het derde jaar moeten we ons haar laten knippen tot op schouderlengte. Als 

we dat niet zouden doen, zou de leerkracht de topjes afknippen om ons zo duidelijk te maken dat we naar de kapper moeten. Als 

wij in klas willen antwoorden, steken wij onze hand niet in de lucht maar dan zeggen we het antwoord, wat soms wel wat luid-

ruchtig is aangezien we gemiddeld met 60 leerlingen in klas zitten. Ook moeten wij op school zijn om half acht. 

Dan zingen alle leerlingen en leerkrachten samen het nationaal volkslied. Een ander groot verschil is dat kin-

deren die van ver komen met de auto gewoon de speelplaats oprijden en daar uitstappen. Een eerder klein ver-

schil zijn de speeltijden, wij moeten niet per se naar buiten, wij kunnen in de klas blijven, naar de speelplaats 

gaan of in de kantine een ijsje kopen ter verfrissing. ’s Middags mogen wij niet naar huis gaan om te eten, we 

moeten in school een warme maaltijd eten. Daarbij kunnen we kiezen uit verschillende  gerechten die de keuken heeft klaarge-

maakt voor ons. 

Wat zijn de verschillen tussen de twee landen?  

Het weer! Thuis hebben wij drie seizoenen, winter, regen- en warmseizoen. Ik heb het hier vaak heel 

koud gehad. Ik heb ook voor de allereerste keer sneeuw gezien, ik vond het prachtig. Ik had wiskunde-

les toen ik het zag sneeuwen. Na de les ben ik meteen naar buiten gegaan. Ik wou niets liever dan het 

eens aanraken. Jammer genoeg heeft het maar tien minuten gesneeuwd. Het geloof is ook verschillend, in Thailand is het Boed-

dhisme de godsdienst en gaan we twee keer per maand naar de tempel. In België ben ik al drie keer van het hele jaar naar een 

kerk geweest omdat Lore in het kinderkerkkoor zingt.  

Wat als je België moest beschrijven in 1 woord?  

Vriendelijk, want in het begin hielp iedereen mij enorm veel. Voor ik hier aan-

kwam, dacht ik dat het heel moeilijk zou zijn om nieuwe mensen te leren ken-

nen, maar de eerste dag op school was dat totaal niet zo. Die dag was ik heel 

nerveus, maar achteraf gezien was dat voor niets nodig.   

Waarom heb je België gekozen? 

Omdat mijn vader hier naartoekwam voor zijn werk, en dan nam hij foto’s van 

Brussel en die bekeek ik dan thuis. Dus heb ik besloten dat ik daar ook ooit 

heen wou gaan, en hier ben ik nu. 

Vond je van België en je gastgezin? 

Super, ze zijn supermuzikaal en dat ben ik ook dus dan hadden we al een gespreksonderwerp om mee te beginnen. Ik ga ook 

altijd mee als ze een concert hebben. Zij hebben ook veel muzikale hobby’s en op zaterdagochtend spelen ze allemaal in een or-

kest in Dadizele. Dan ga ik mee en studeer ik met prachtige achtergrondmuziek. 

En als laatste vraag: ga je het hier missen? 

Tuurlijk, ik ga vooral mijn nieuwe vrienden en leerkrachten missen! Maar ik ga het hier niet bij laten, ik 

kom zeker nog terug. 

Tessa (เทสซา่) Deblaere (4ECO1) 

Neeranuch Piromrat in de Broederschool 



No siësta in Siena... 
‘Als je je vooroordelen ver-
liezen wilt, moet je reizen’. 
Dit citaat van Marlène Diet-
rich illustreert wat 6EMT 
van 3 tot en met 9 mei erva-
ren heeft.  
 

Z aterdag vertrokken we 
in de vroege uurtjes 

naar de luchthaven van Zaven-
tem. De bestemming? Onze 
gastgezinnen in het pittoreske 
Siena. Hoewel het nog vroeg 
was, was iedereen al klaarwak-
ker en dolenthousiast om zijn 
uitwisselingsstudent terug te 
zien en eindelijk de families te 
ontmoeten. Maar voor we Siena 

zouden bereiken, moesten we 
eerst nog langs enkele tussen-
stops. 
 
De eerste bestemming was Bo-
logna. Daar vertoefden we één 
nacht in een hotel. Overdag 

bezochten we de vele beziens-
waardigheden van deze histori-
sche stad : ‘La Fontana del 
Nettuno’ en’ il Museo Civico 
Archeologico’. Nadat we Bolog-
na wat verkend hadden, ver-
trokken we de volgende dag 
naar de tweede tussenstop: 
Firenze. In deze stad deden we 
een fotozoektocht die door onze 
titularis Peter Devlieger in el-
kaar gestoken was. De bedoe-
ling was om‘selfies’ te nemen bij 

toeristische trekpleisters en op 
die manier ook de kunstwerken 
en hun stijl te leren kennen. 
 
Omstreeks 17h30 was het dan 
eindelijk zover en vertrokken we 
met de bus richting Siena. We 

kwamen aan rond 19u en leer-
den er onze nieuwe families 
kennen. Vanaf dan kon de uit-
wisseling echt beginnen! 
 
De eerste dag moesten we naar 
school. Daar kregen we een 
warm welkom en een rondlei-
ding. ’s Middags mochten we de 
stad zelf ontdekken. Na tal van 
bezoeken en een grote portie 
informatie liep de “eerste dag” 
ten einde.  

De tweede dag bezochten we 
Monte Oliveto Maggiore, een 
abdij ten zuiden van Asciano en 
op zo’ n 35 minuten van Siena. 
Deze abdij is rijk versierd met 
fresco’s die het leven van de 
heilige  

Benedictus van Nursia uitbeel-
den. Diezelfde ochtend maakten 
we nog kennis met Montepulci-
ano een stad  in de wijnstreek 
waar de Vino- Nobilewijn ge-
maakt wordt. Ten slotte be-
zochten we nog het kleine stad-
je Pienza met zijn magisch ‘pad 
der geliefden’.  



Ook de derde dag van de 
uitwisseling in Siena 
stond in het teken van de 
rijk gevulde Italiaanse 
cultuur. ’s Morgens kre-
gen we een presentatie 
over cultuur en daarna 

bezochten we het 
‘Contradamuseum’. Con-
trada’s zijn districten bin-
nen een stad. Elk jaar 
neemt een jockey van 
iedere contrada het op 
tegen de jockeys van de 
andere contrada’s in ‘il 
pallio Siena’. Siena is met 
haar 17 contrada’s de 
bekendste in Italië. 
 
De donderdag werd ge-

vuld met het bezoek aan 
het middeleeuwse, om-
muurd stadje San Gimig-
nano. In 1990 werd het 
historische centrum van 
San Gimignano opgeno-
men in de lijst van werel-

derfgoed van UNESCO. 
San Gimignano is trou-
wens een van de best 
bewaarde middeleeuwse 
stadjes van Toscane en 
het is daardoor ook een 
van de populairste. Na 
een heerlijk ijsje keerden 
we terug naar de school 
waar de laatste activitei-
ten plaatsvonden sport en 
Italiaans koken. We leer-
den koken op Italiaanse 

wijze en maakten het 
heerlijke dessert tiramisu! 
’s Avonds was er nog het 
toffe Art- spel dat door 
alle leerlingen voorbereid 
was…  
 

Na een heerlijke avond 
brak helaas de laatste 
dag aan. Er waren geen 
activiteiten meer gepland, 
alleen maar de terugkeer 
naar huis. Net zoals bij 
het heengaan, was er nu 
ook een tussenstop voor-
zien: het prachtige Mün-
chen. Daar namen we 
een ander vliegtuig rich-
ting België.  
 

En zo kwam er een einde 
aan een onvergetelijke 
reis vol cultuur, zon en 
vriendschap! 
  
Dennis Roesbeke  
 

 
 



H et begon allemaal toen de school dacht over het feit 

dat alle laatstejaars een culturele uitstap moesten ma-

ken maar wij, 6WeW en 6EW, moesten nog even op onze honger 

blijven zitten. Het zag er niet positief uit. Tot mr. Depestel een 

eerste vorm van contact kreeg met een, voor ons toen nog, exo-

tisch land. 

Toen we voor het eerst hoorden over het idee van een uitwisse-

ling waren we al allemaal laaiend enthousiast. Langzaam aan be-

gon het dan ook concreet te worden. We kregen te horen dat we 

naar Spanje zouden gaan, meer was er nog niet uit de bus geko-

men. De Spanjaarden lieten de communicatie even rusten, of ze 

waren hun postduif kwijt. Een tijdje laten kregen we het goede 

nieuws dat zij eerst naar hier zouden komen in februari. Ter voor-

bereiding volgden we enkele Spaanse lessen op vrijdag middag. 

We leerden onze eerste woordjes aan de hand van een leuk lied-

je: “¡Hola a todos!”. Het werd direct een hit! 

Matched partnership 

Het enige waar we nu nog vol spanning op zaten te wachten was 

onze uitwisselings- partner. We hadden al een tekstje moeten 

schrijven waarin we onszelf voorstelden. Hobby's, interesses ... 

Dergelijke informatie was nodig omdat de leerkrachten met de 

minste moeite de geschikte partner konden vinden. Een week of 

twee later wisten we wie onze partner was. Iedereen was die 

avond druk in de weer met de eerste mails te sturen naar het 

zonnige Spanje. 

Uiteindelijk is het zover, D-Day, 17 februari 2014, 16:45u. In de 

verte zien we een dubbeldekker komen, stoppen voor de poort en 

zijn deuren openen. We krijgen een eerste echte blik van ons 

extra familielid. Binnen in het A-gebouw zijn de leerkrachten druk 

bezig met de taarten te snijden, drankjes klaar te zetten en hun 

kelen te schrapen voor de eerste woorden Engels van de week. 

 

De eerste week 

Het Vlaams-Spaanse programma voor België was zeer goed ge-

vuld. Hoogtepunten zoals Brugge, Gent, Brussel en ons eigen 

Roeselare lieten een goede indruk na bij onze vrienden. Velen 

waren onmiddellijk weg van oes Rousseloarse trotse: nen frisn 

Rodenbach. Er was geen avond waarop we niet versleten waren 

van de moeizame en toffe dag. Toch waren onze partners niet 

moe en bleven ze tot midden in de nacht wakker. Vele vrije avon-

den hadden we echter niet. Ze waren goed gevuld met weggaan 

of gaan kijken naar de volleybaltalenten van Knack. Jammer ge-

noeg komt er na elk begin een einde. De zondag morgen moesten 

we terug op school staan, sommigen moe van het uitgaan de 

zaterdag avond, anderen van het toffe koorweekend. Hoe dan 

ook, de bus stond op hen te wachten. Iedereen mag toegeven dat 

hij/zij het eventjes moeilijk had. 

De tweede week 

Na 2 maanden, waarin we natuurlijk veel contact hielden via in-

ternet, was het dan aan ons. We namen het vliegtuig in Zaventem 

en waren vol spanning voor wat ons te wachten zou staan in 

Spanje. Na een dagje cultuur in Malaga gingen we met de bus 

richting Los Barrios. Er was vreugde alom bij het terugzien van 

onze Spaanse broers en zussen! Na een hartelijk ontvangst spen-

deerden we onze eerste avond bij onze gastgezinnen. Het pro-

gramma voor de week zag er zeer druk uit. We begonnen met 

een bezoek aan een stierenkwekerij. Later die week bezochten we 

nog Sevilla, Tarifa, Cadiz en Gibraltar. 

 

The Exchange Roeselare/Los Barrios 2014  

has been great and definitely one of the 

most exciting experiences of my life! 

We got to visit so many places in Belgium 

and Spain, and it was impossible to be 

bored, because all of the activities.  

This once in a lifetime experience should 

be offered to every student, and I person-

ally advise them to join up and get ready 

to party.  

Samuel Jacob Pumpr - Partner van 

Arne Hostens (6WeW) 

   Hola a todos         in Sierra Luna! 
In de maanden februari en maart stonden 

België en Spanje op hun kop. Over een peri-

ode van twee weken werden een groep 

Spaanse volbloeden en Vlaamse leeuwen 

onderling gemengd. Geen tweede tachtigja-

rige oorlog maar een vriendschap ontstond 

tussen dit jonge geweld. Het was een erva-

ring die we met jullie voor een stukje willen 

delen. 



Belgium-Spain 

When my teachers told me that I would go to Belgium I couldn´t believe 

it. It was a fantastic notice for me because I wanted to go to the ex-

change with our Belgium friends. There I met Xander, who was my part-

ner, and my friend. In Belgium we could visit a lot of interesting places, 

cities and monuments but the most important thing was spend time with 

our friends. When we arrived to Spain again, all the Spanish guys just 

wanted to return to see their Partners and they want that they come soon 

to Spain. 

Here it was another incredible week, here we could visit beautiful cities 

and monuments. But the better thing again was go out with all the peo-

ple. 

The exchange was my best experience in my life, until now… 

Thanks for all Xander. 

José Carlos Román Herrera - Partner van Xander Six (6WeW) 

   Hola a todos         in Sierra Luna! 

Een 'echte' uitwisseling 

Heel even waanden we onze echte Spanjaarden. Op tijd en 

stond een pauze, alles op z'n gemakje. Vele tijdsbegrippen die 

wij kennen stonden niet in het woordenboek van onze vrien-

den. De NMBS kan nog veel leren van de Spanjaarden! Toch 

viel dit voor niemand tegen. Het was inderdaad stressen op 

sommige momenten maar voor hen was dit niets anders. Dit is 

de reden waarom we een echte uitwisseling doen. We zeggen 

wel een echte. De uitwisselingen met onze Franse landgenoten 

zijn ook cultureel belangrijk. Velen van onze klas hebben twee 

jaar geleden ook een uitwisseling gedaan met Wallonië en ve-

len beviel de uitwisseling met Spanje veel meer. Je leert een 

weekje echt anders leven. Je leert veel op sociaal en esthetisch 

maar ook op fysiek en mentaal vlak. Zo'n intense ervaring heeft 

ook het nadeel dat afscheid nemen heel wat zwaarder wordt.  

 

Belgium and Spain, Episode 2 

Het afscheid in Los Barrios verliep rustig. Behalve dat er een 

paar Spanjaarden de koffer van de bus bevolkten. Jammerge-

noeg mochten we ze niet meesmokkelen. We zetten aan met 

de bus en merken dat we een Belg tekort komen. Even wat 

paniek, gelukkig we passeren nog eens langs de bushalte. Een 

tweede ronde door Los Barrios doet pijn, nu zie je ze echt wel 

voor een laatste keer. 

Thuis heeft iedereen wel nog wat contact met zijn uitwisse-

lingspartner. Er zijn zelfs al plannen om in de vakantie nog eens 

over te steken. Zowel België als Spanje hebben in de zomer-

maanden heel wat te bieden. Hopelijk blijft ons contact nog 

voortbestaan, het zou een zonde zijn om zo'n ervaring achter 

ons te laten. 

Xander Six 

 

Top 3-momenten in Spanje: 

1. Boottocht in Algeciras ( uitzicht op 

Marokko, Gibraltar en een kolonie dolfijnen) 

2. De Romeria  

3. Tarifa (strand)  

https://www.facebook.com/josecarlos.romanherrera


Wavre, c’est fantastique... 

Je suis très fatiguée après cette 

journée. J’ai bien compris les 

leçons et après l’école nous avons 

fait encore du tennis (…). J’ai aus-

si bien mangé. Nous sommes allés 

à Carette, un petit restaurant pour 

acheter des gauffres avec Sara et 

sa correspondante. C’est très bi-

zarre que tout le monde se donne 

un bisou pour dire bonjour. 

Farah Sinnaeve (4/11/2013) 

4WETb 

C’était la première fois que j’étais 

la meilleure en gym. On a fait du 

volley! L’après-midi tous les cor-

respondants ont fait du bowling 

sauf Joke et Loes. C’était une 

compétition entre les néerland-

ophones et les francophones. Les 

néerlandophones ont gagné! C-

était un jour réussi! 

Lore Vandendriessche 

(19/2/2014) 4ECO1 

Aujourd’hui j’ai visité le magasin du père de 

Quentin. Il vend des petits trains. J’ai l’impressi-

on que les élèves ont moins de travail ici mais ils 

ont plus de tests. 

Victor Neirynck  (18/02/2014) 4ECO2 

L’échange était vraiment un enri-

chissement parce que maintenant 

j’ai pu pratiquer le français qu’on a 

appris pendant les leçons. J’étais 

concernée dans toutes les situati-

ons. Non, je ne changerais rien 

parce que tout était réussi. Je suis 

très contente que j’ai participé à 

l’échange linguistique à Waver. 

Sinéad Mertens (février 2014) 

4WETa 

J’aimerais vraiment refaire l’échan-

ge parce que j’ai beaucoup appris. 

Pas seulement le français mais 

aussi les habitudes des Wallons. 

Selon moi il y a beaucoup de 

flamands qui n’ont aucune idée 

comment se passent les choses en 

Wallonie. Parfois j’avais le senti-

ment de ne plus être en Belgique.  

Loes Vervaele (février 2014) 

4WETa 



V rijdag 21 februari was het begin van een spetterend koorweekend! We trokken richting ’t zeetje: Nieuwpoort. Bij aan-

komst kregen we wat elk koor wenst: een grote repetitiezaal. De kamers werden verdeeld en een heerlijk avondmaal 

werd opgediend. De avond kon beginnen! Om het groepsgevoel te versterken, werd er een spelletjesavond gehouden. Met klas-

siekers als de circusdirecteur, duifje-duifje of simpelweg een potje kaarten zat de sfeer er onmiddellijk in. We gingen door tot de 

vroege uurtjes met, hoe kan het ook anders op een koorweekend, een streepje muziek! 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagochtend stonden we al vroeg paraat voor de eerste repetitie van het weekend. Hans was opnieuw onder de indruk van 

hoe snel we alles aanleren. Na enkele vrije momenten en een lekkere maaltijd trokken we richting strand! Jolien, Jarne en Liese-

lot hadden immers gezorgd voor een strandspel en een fotozoektocht. We werden verdeeld in groepjes en begonnen met veel 

enthousiasme aan de opdrachten. Natuurlijk kon er maar 1 groepje winnen… Iedereen ging dus 100 procent voor de overwin-

ning. Plezier verzekerd! 

 

 

 

In de vooravond gaven we op de dijk een klein concertje voor de enthousiaste omstanders. Bovendien kregen we bezoek van de 

Spanjaarden, die een weekje op uitwisseling waren in België.  

 

Ook zaterdagavond werd goed gevuld. Na nog een repetitiemoment was het tijd voor de befaamde pyjamaparty! De dansers 

onder ons lieten zich volledig gaan op de muziek, terwijl de anderen rustig een glaasje dronken aan de bar. Verschillende mu-

ziekgenres kwamen aan bod: van de Marie-Louise over de vogeltjesdans tot rockmuziek.  

 

Zondagochtend moesten we ons, helaas, alweer klaarmaken voor het vertrek. Na nog een allerlaatste, vermoeiende repetitie en 

een middagmaal, namen we afscheid van de groep en trokken we terug richting Roeselare. 

Alweer was dit een topweekend. Voor de zesdejaars inmiddels ook hun laatste koorweekend. Ik denk dat ik in naam van alle 

zesdejaars kan zeggen dat Allegria een supertoffe ervaring was en we deze toffe bende zeker zullen missen. Ik wil ook Hans nog 

eens bedanken. Wat u doet, doen niet veel mensen u na!    (Chelsea Landsheere 6MTWe) 

Een weekend vol muziek 



O p zondag 22 december ’13 kregen we, in een organisatie van De Gilde der Erepoorters, de unieke kans 
om een kerstconcert te geven in De Spil. Special guests waren niemand minder dan Mega-Free-
Souffriau-Mindy en haar echtgenoot, pianist-componist Miguel Wiels !  

 

Met ruim 90 koorleden gaven we in het eerste deel het beste van onszelf met een aantal sfeervolle songs.  

 

Dit was ons programma: 

 

1 Alegria – Cirque du Soleil 

2 Skyfall – Adele - arr. Paul Langford 

3 Imagine –John Lennon – arr. Mac Huff 

4 Breakaway – Kelly Clarkson arr. Alan Billingsley 

5 Cantate Brasilia – Roger Emerson 

6 The Lion sleeps Tonight – arr. Jeff Funk 

7 Goodnight, sweetheart  (solo door Rudi, Filiep, Rik en Hans) 

8 Feliz Navidad – José Feliciano -  arr. J.V. De Sousa 

 

Daarna brachten Free Souffriau en Miguel Wiels een hele rits bekende en minder bekende kerstliederen.  

Als apotheose zongen we samen met Free en Miguel Wiels nog het alomgekende Vlaamse kerstlied ‘Susa Nina’ en de klassieker 
‘White Christmas’. 

Het publiek hoorde en zag dat het méér dan in orde was!  

 

Ondertussen hebben we met Allegria blijkbaar de smaak te pakken voor kerstoptredens! U kunt immers nu al in uw 
agenda plaatsen dat we op zaterdag 20 december ‘14 een kerstconcert geven samen met de Fanfare van Passendale. Het optre-
den vindt plaats in de kerk aldaar, om 20 uur. 

Hans Ghesquière 

Allegria goedgemutst 



N a het prachtige kerstconcert  in De Spil, maakten we ons als koor  op 
voor het jaarlijkse  ontbijtconcert. Op zondag 16 maart genoten zo’n 

320 luisteraars en ruim 90 koorleden al voor de 18de keer van het lekkere ontbijt 
dat de Ouderraad had klaargemaakt. Het optreden zelf, voor een volle zaal, was 
een echte voltreffer!   

 

Beatboxer Michiel Vandale drumde ‘mondgewijs’ het eerste ritme van de dag, 
waarna het koor ‘marching-gewijs’  op de tonen van Herman van Veens ‘Opzij’ het  
podium betrad.  Daarna volgde een afwisseling van prachtige koorsongs, zoals het 
dromerige ‘Colours of the Wind’ uit de Disney-klassieker Pocahontas of het duiste-
re ‘Lost in Paradise’ van Evanescence. Ook een aantal solisten kreeg weer de kans 
om zich te bewijzen: Chelsea Landsheere, Sara Degrande, leerkracht Maaike 
Geerardyn, Laura Dendauw, Frauke Desplenter en Viktor Puype gaven het beste 
van zichzelf en dat kon het publiek  duidelijk heel erg appreciëren!  

 

Ik ben héél erg trots met het fantastische niveau dat Allegria dit jaar bereikt 
heeft. Dat werd alleen maar bevestigd door het mailtje dat ik na afloop van het 
optreden kreeg van de nieuwe Algemeen Directeur van de Scholengroep, de heer 
Karel Moestermans. Dit is wat hij schreef: 

 

Geachte 

Ik heb deze morgen echt genoten van het enthousiasme van de koorleden, de 
hoge afwerkingsgraad van de stukken, het solistisch talent (zang en band), de 
hoge betrokkenheid van collega's en jouw dirigeerstijl. Proficiat met jullie optre-
den.  

Met collegiale groet 

Karel Moestermans 

 

 

 

 

Bedankt aan allen die er weer een schitterend optreden én  koorjaar van maak-
ten! In september aanstaande bestaat Allegria trouwens precies 20 jaar! Dat zal 
gevierd worden, u hoort dus zeker nog meer daarover! 

 

Hans Ghesquière 

 

Een mondvol Allegria... 



Dinsdag was de marginale dag 

van de leerlingenraad.  

Op deze dag mochten de leerlingen 

marginaal gekleed naar school komen. 

Vooral het eerste en het zesde jaar 

waren leuk en grappig verkleed. Er 

werd de hele dag marginale muziek 

gespeeld door ons muziekteam en we 

verkochten over de middag 

’smoelentrekkers’, zodat de leerlingen de gekste smoelen 

konden trekken. Er werd ook een Miss- en Mister Margie-

verkiezing gehouden. De verkozen leerlingen mochten over 

de middag een modeshow geven en werden beoordeeld 

door een professionele jury (Nathalie Olivier, Jorne Hoste, 

Gauthier Doise, Frauke Desplenter en Hanne Blomme). 

Onze mister Margie was Tijs Alleman van het 6de jaar, de 

miss Margie was Laïs Decruy van het eerste jaar. Ze wer-

den gekroond en kregen een grote lolly. De hele dag werd 

georganiseerd door een werkgroep van de leerlingenraad 

(Laura Dendauw, Jérôme Neirynck, Wouter Vens, Matthias 

Olivier). Het was een superfijne marginale dag. (Matthias 

Olivier) 

 

 

 

24 april ‘14: quiz van de leerlingenraad  

Elk jaar wordt een quiz gehouden voor alle leerlingenraden in Roeselare. Dit jaar was het aan onze leerlingenraad om 

dit evenement op poten te zetten.  

We wilden tonen wat we in onze mars hadden. Er werd een werkgroep opgericht om samen met Meneer Sambaer de 

quiz in elkaar te steken. De jury werd in elkaar geflanst. Een paar actieve vrijwilligers die ons 

konden voorzien van een hapje en een drankje en de goede opkomst zorgden ervoor dat het een 

geslaagde avond werd.   

De leerlingenraad van het VTI werd op het einde van de avond de grote winnaar van de quiz en 

ging naar huis met een welverdiende trofee.  (Ruth Desmet) 

      Evenementenbureau           de leerlingen 

             WEEK van de               leerlingenraad       

Op maandag was het zover: de week van de leerlingen-

raad kon eindelijk beginnen! Na een wekenlange voorbereiding 

waren we er helemaal klaar voor! De week vol toffe activiteiten 

begon op maandag, "de sportdag". Het was de bedoeling dat 

elke leerling in sportkleren naar school zou komen. We zagen 

dat heel veel leerlingen echt hun best gedaan hadden, maar dat 

er ook nog veel mensen te lui waren om wat moeite te doen. 

Geen goed begin voor een sportdag dus waar alles in teken 

staat van beweging… 

's Middags waren er tal van actieve spelletjes op de speelplaat-

sen: je kon rope-skippen, voetballen, basketballen ... We had-

den een aantal vrijwilligers (verspreid onder de verschillende 

jaren) die enthousiast meegesportten. Bij ieder spelletje werd de 

beste leerling als winnaar gekozen. De 6 leerlingen die uiteinde-

lijk als "winnaar" gekroond waren, moesten het in de middags-

peeltijd opnemen tegen het voetbalteam van de leerkrachten. 

Het was een heel erg spannende match, maar spijtig genoeg 

wonnen de leerkrachten. ;) Zij kregen een fles Aquarius als prijs. 

De leerlingenraad vond het een hele leuke dag, en de leerlingen 

hopelijk ook! :)  (Jarne Vandendriessche) 

 



Op vrijdag organiseerden we ’black 

and white’.  

De bedoeling was dat iedereen in het zwart-

wit gekleed 

naar school 

kwam.  

Per klas kon 

je ook deel-

nemen aan 

een gokspel 

waarmee je een lekkere taart kon winnen. 

In een glazen pot, op de speelplaats, zaten 

zwarte en witte bolletjes. Je moest gokken 

hoeveel er juist waren en wie er het dichtst 

bij zat, won. Dat was 4WET. 

Om de dag af te sluiten, werden er nieuwe 

klasfoto’s gemaakt door meneer Delbecke.  
(Robin Ally en Quirine Pattyn) 

 

Woensdag  

 

Woensdag was het Gekkehoedendag. 

Velen droegen 

een gekke 

hoed. Ware-

gem Koerse is 

natuurlijk het 

eerste dat in 

je opkomt bij gekke hoeden, er was dan 

ook een heuse paardenrace. Alle men-

sen met een gekke hoed 

mochten deelnemen. Per 

twee stonden ze klaar aan 

de start. Als een echte joc-

key moest de ene persoon 

op de rug van zijn paard, de 

andere persoon, kruipen. Het 

werd een spannende race en 

na een lichte valpartij veran-

derde alles.  De winnaar kreeg jammer 

genoeg geen grote champagnefles maar 

wel een iets kleinere partypopfles. Het 

werd zo nog een toffe en gekke dag. 

(Xander Six) 

 

 

Donderdag  

Op donderdag was er 

de legerdag. Onze 

werkgroep (Eva De-

keyser, Hanne Stroo-

bant, Tine Popelier en 

mezelf) kwamen op 

het lumineuze idee om 

de hele school een 

dagje kennis te laten 

maken met hoe het er 

in het leger aan toe-

gaat.  

Daarom probeerden we alle leerlingen 

warm te maken om in legerkledij naar 

school te komen. Dit leek makkelijker 

gezegd dan gedaan, maar we zijn erin 

geslaagd!  

De muziek was helemaal in het thema 

‘leger’. Over de middag was er een 

levensgroot strategospel gepland, 

maar  dit kon niet doorgaan door de 

hevige onweersbuien. Jammer, want 

er waren erg veel fanatiekelingen die 

zich ingeschreven hadden! (Elise 

Haest) 

      Evenementenbureau           de leerlingen 

             WEEK van de               leerlingenraad       

30 april ‘14 : schoolbal 

Na enkele jaren van stilte, kwam de leerlingenraad terug met het idee om ‘het schoolbal’ te organiseren. Deze 

keer vond het plaats in de cultuurkapel ‘de schaduw’ in Ardooie. 

Het werd een echt galabal: meisjes in een kleedje, jongens in kostuum. Bij aankomst kreeg iedereen een 

glaasje cava aangeboden. Om de sfeer erin te brengen speelden de schoolbands de pannen van het dak. 

Daarna, rond 22u, begon het schoolbal officieel. We konden onze beentjes losgooien op de muziek van DJ’s 

Jan Caerels, Pieter-Jan Hoedt (Wolfteck) en Auke Maes. Het was een supertoffe avond! 

(Lana Heyndrickx en Marie Callens) 

 



Groentjes met 

techniek 

 

 

O p donderdag 6 februari ’14, in de voormiddag zijn we naar ’t Grom ge-

weest. Ik vond het wel interessant om te weten wat groenten of fruit 

allemaal in je lichaam doen. Ik heb veel bijgeleerd over kruiden. En hoe je je voeding 

moet variëren. De opdrachten waren erg leuk. We konden met de opdrachten kaar-

ten verdienen. En met alle kaarten die we dan verzameld hadden, konden we een 

lekkere smoothie maken. Een toffe voormiddag met een goede gids en een mooie 

rondleiding. 

Hanne Lauwers, 1Ac 

 

In het museum ’t Grom vond ik het wel leerrijk. Ik heb veel bijgeleerd over groenten, 

kruiden en gezondheid. Het was ook leuk dat we opdrachten mochten doen en dat 

we zo de ingrediënten voor onze smoothie kregen. We leerden dat gezond ook lekker 

kan zijn en dat kruiden voor veel dingen gebruikt worden. 

Lune Uyttenhove, 1Ac 

 

In de namiddag gingen we naar Technopolis. Daar mochten we eerst een halfuurtje 

vrij rondlopen. Na dat halfuurtje mochten we gaan picknicken. Na het middagmaal 

kregen we een opdrachtenblad om in te vullen. Wie klaar was, mocht vrij rondlopen. 

Je kon er tegen de zon fietsen, je massa bepalen op alle andere planeten en je kon 

er zelfs je eigen Nieuwsblad of Jommekeskrant maken. Buiten stond er een grote 

balans met een auto aan de ene kant en aan de andere kant vier touwen, waar we 

aan konden hangen. Het was een toffe studiereis! 

Emilia Cloet, 1Ac 

 

In Technopolis hebben we veel toffe dingen gedaan. De leukste activiteiten vond ik 

die met het fotograferen en met de zeepbellen. Ook het rolstoelparcours was super-

leuk! Ik heb ook een fietstochtje gemaakt op een kabel, in een zeepbel gezeten, een 

vliegtuig bestuurd en veel meer… Het was een leuke, leerrijke dag. 

Noortje Desplenter, 1Ac 



O 
m 8u30 reed het tweede jaar naar Oudenburg. Vroeger bouwden de Romeinen er een castellum. Later, 

in 406 na Christus, vertrokken ze er weer om onduidelijke reden. 1608 jaar na hun vertrek kwamen de 

2MWc’ers  hen een bezoekje brengen. 

Eerst maakten we een wandeling rond het vroegere castellum. De stad 

heeft witte cirkels op de grond geplaatst op de plaatsen waar vroeger de torens van 

de 6 m hoge muren stonden. Het castellum is 5 keer herbouwd. De eerste 3 keer 

waren de muren van hout. De 4e en 5e keer waren ze van steen. 

Wanneer ze Oudenburg verlieten ging een deel van de stenen naar 

Brugge en een ander deel werd gebruikt om een abdij te bouwen. 

Toen kwamen we een mijlpaal tegen. In die tijd werd er niet gere-

kend met km maar met dagmarsen. 1 dagmars was ongeveer 21,5 

km.  

Daarna gingen we naar binnen. In de 1e kamer hing er een foto aan de muur. De gids zei dat er 3 uitzonderin-

gen in het leger waren, waaronder de signifer. Hij keek voor de boekhouding. Eerst werden de Romeinen met 

zout en een stuk vlees betaald. De Romeinen veroverden dus eerst de kusten voor de zoutwinning. Dan werden 

ze met munten betaald. Toen de Romeinen naar Oudenburg kwamen werden ze al betaald met munten. Toen 

liepen we verder en kwamen we een pop tegen die verkleed was als soldaat. De gids vertelde ons dat de uitrus-

ting 25 kg weegt zonder extra materiaal. Met tentzak en nog andere dingen weegt de uitrusting al 45 kg.  

Daarna gingen we een kamer in die was nagebouwd als een barak, de slaapplaats van 8 Romeinen. Ze moesten per barak hun 

eigen potje koken om vergiftiging te voorkomen. Toen werden we ingelicht over de badplaats en een kaart. Vervolgens zijn we 

in een kamer geweest die helemaal in het thema ambacht was ingericht. De Romeinen aten vis en schelpdieren die aanspoelden 

via de getijdengeulen. Van hertengeweien maakten ze gebruiksvoorwerpen zoals kammen. De archeologen hebben ook een wa-

terput gevonden. In de oudste waterput hebben ze mos gevonden. Na een paar nachtjes in de koelkast kleurde het mos geel. 

Dat wijst op verontreiniging door ijzer. Daarna werd de waterput als afvalbelt gebruikt. Ze hebben er een berenschedel, kruiken, 

schelpen en zelfs een menselijk dijbeen in gevonden. In de 2e waterput die in de oude was gebouwd, hebben ze een filtersys-

teem van zand, klei en mos gevonden.  

Toen keken we naar een filmpje. Vervolgens bezochten we een kamer die over kleding ging. De Romeinen droegen een effen 

onderkleed. Ze droegen dat dag en nacht. Hun kledij was geruit of had een visgraatmotief. Dan ging het over het ziekenhuis dat 

in de 2e fortperiode in de hoek van het castellum stond. Ze hebben potten, beeldjes, pincetten en zelfs plaatjes gevonden waar-

op zalf werd gedaan om dan met een mesje op de wonde werd gedaan om dan een zwachtel rond te doen. De beeldjes dienden 

om te offeren aan de goden als er hulp van bovenaf  nodig was om de soldaat te redden.  

Daarna gingen we van leven naar dood. De archeologen hadden op de zandrug een begraafplaats gevonden. 216 lijken om pre-

cies te zijn, waaronder ongeveer 20 vrouwen en 15kinderen. Bij de doden lagen kommen, glazen , drinken en voedsel begraven. 

Soms zelfs een glaasje wijn of een kommetje met kip. Ze hebben zelfs een lijk van een gepensioneerde man gevonden waar een 

hondje bij was begraven. Waarschijnlijk omdat ze niet wisten wat ze er mee moesten doen. 

Een robot van LEGO maken is nog niet zo simpel. Deze robot is veel ingewikkelder.  

Hij ziet eruit als een balk met wielen. Vooraan zitten de censoren en achteraan hangt een bakje om hem aan te leggen. Hij is pas 

een robot als hij aan drievolgende voorwaarden voldoet:  mechanisme, elektriciteit en bewegen zonder dat hij wordt bestuurd 

door een mens. Hij functioneert volgens een programma. Daar moet je instellen hoe ver hij mag rijden, vanaf welke afstand hij 

stopt als hij een obstakel detecteert en wanneer,  welke afstand en hoeveel graden hij moet draaien. Eerst bouw je een linker- en 

rechtermotor. Daarna maak je de steun. Dan zet je alles in elkaar en plaats je de sensoren en het bakje erop. Als laatste zet je 

hem aan en voer je via een USB kabel de instructies in.  Uiteindelijk is de robot klaar voor zijn weg door het doolhof.  

Nadat we de robots hadden gemaakt, zijn we naar de film  gaan kijken. Het was een film om je te laten inzien dat er op 

vele plaatsen watertekort is, in tegenstelling tot bij ons. Het einde van de reis was in zicht. Het enige wat ons nog te wachten 

stond was de terugreis naar school.          

   

Van Romeinen en legootjes 

          Ann-Sophie Lannoy, 

 Penelope Desnijder,   

Hannah Baekelandt 

(2MWc) 



 

Het jongetje van Transport XX 

M aandagnamiddag, 20 januari 2014. In de studio zitten alle vijfdes geboeid te luisteren naar een ouder heertje. Kaal, grijze baard, 
vlotte bruine trui, jeansbroek. Hij leest een tekst voor in het Nederlands, weliswaar met een Frans-Brussels accent. Het is zijn ‘holocaust-
verhaal’. Zijn terugblik op zijn verleden. Zijn oproep voor de toekomst, een toekomst voor zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook ons 
aller toekomst. 

 

Simon Gronowski is amper 8 jaar als de Duitsers in 1939 Polen binnenvallen en zo de Tweede Wereldoorlog op gang trekken. Zijn ouders 
zijn eerder al uit Polen gevlucht voor de ook daar opkomende jodenhaat. Ze hebben zich, via een omweg door Duitsland, in 1921 in Etter-
beek bij Brussel gevestigd. Hun dochter Ita wordt geboren in 1924. Zeven jaar later ziet Simon het levenslicht. 

 

Wanneer de nazi’s hun plannen, om alle door hen bezette landen ‘jodenvrij’ te maken, beginnen uit te voeren, bedenkt het gezin Gronow-
ski een vluchtroute uit hun Brusselse flat. Op 17 maart 1943 echter is de Gestapo hen te vlug af. Ze worden allen, behalve vader Gronow-
ski die op dat moment in het ziekenhuis ligt, afgevoerd naar de Dossinkazerne in Mechelen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog vertrek-
ken van hieruit 28 treintransporten naar de vernietigingskampen in het Oosten, waaronder Auschwitz-Birkenau.  

 

Simon en zijn moeder worden op 19 april 1943, samen met honderden andere joodse mannen, vrouwen en kinderen in een beestenwagon 
van het twintigste transport gepropt. Wat zij op dat moment nog niet weten, is dat dit transport het onderwerp zal worden van een uniek 
feit in de geschiedenis van de jodenvervolgingen tijdens Wereldoorlog II. Drie jonge mannen, Robert Maistriau, Youra Livchitz en Jean 
Franklemon overvallen, slechts gewapend met een rode lap, een looplantaarn, één pistool en enkele knijptangen, transport XX tegen in 
Boortmeerbeek. Enkele joden kunnen door hun toedoen ontsnappen. In het geharrewar dat daarop volgt, spoort Simons moeder haar 
zoontje aan om uit de nog openstaande wagon te springen terwijl die langzaam aan het rijden is. Zij slaagt er zelf niet in om de terug op 

snelheid rijdende trein te verlaten. Zowel Simon’s moeder als zijn zusje, dat op een later transport wordt gezet, worden bij hun aankomst 
in Auschwitz vrijwel onmiddellijk vergast en verbrand. 

 

Voor Simon volgen 
enkele avontuurlij-
ke, riskante en 
beangstigende 
uren. Hij slaagt 
erin terug in Brus-
sel te komen. Daar 
zoekt hij zijn vader 

op die ondertussen 
uit het ziekenhuis 
is ontslagen. In 
1945 overlijdt de 
man, overmand 
door zijn verdriet 
omwille van de 
dood van zijn 
vrouw en zijn 
dochter. Simon, 
nog geen 14 jaar, 
is wees. 

 

Hij besluit om niet 
bij de pakken te 
blijven zitten. Hij 
studeert rechten en 
vanaf 1954 werkt 
hij als advocaat 
aan de balie van 
Brussel. Vandaag is 
hij nog steeds ac-
tief als pleiter. 
Daarnaast reist hij 
het hele land af om 
aan jong en oud te 
getuigen over ‘zijn 
holocaust’. 

Dein goldenes Haar, Margarete…1 

De twintigste eeuw was een schakelmoment in de geschiedenis: Alan Turing vond de computer 

uit; Einstein veranderde voorgoed onze kijk op ruimte en tijd; vrouwenemancipatie en geboorte-

regeling kregen ingang;  en wetenschap en technologie gingen een steeds grotere rol spelen in 

de maatschappij. Maar tijdens deze roerige eeuw vond ook een gruwelijke volkerenmoord plaats: 

tijdens de Tweede Wereldoorlog werden miljoenen joodse zondebokken gedeporteerd naar vernietigingskampen, 

waar hen enkel maar honger, marteling en uiteindelijk de dood te wachten stond – en dat puur vanwege hun af-

komst. Hoe profetisch klonk plots de beginzin van Kafka’s boek Het proces: Jemand mußte Josef K. verleumdet ha-

ben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet2. 

Simon Gronowski was de ‘geluksvogel’ die door een samenspel van toevalligheden kon ontsnappen aan de Duitse 

klauwen, maar door hem vergeten we bijna de miljoenen andere pechvogels voor wie dat geluk niet beschoren was: 

mannen, vrouwen en kinderen die systematisch werden ‘ontmenselijkt’. Wie de foto’s ziet, merkt al gauw dat de ech-

te gruwel niet schuilde in hun uitgemergelde lichamen, maar wel in hun blik: een leegte, een zielloosheid, alsof heel 

hun persoonlijkheid was weggespoeld en enkel het omhulsel nog overbleef. Wij, die in tijden van welvaart zijn opge-

groeid, kunnen enkel maar een poging doen om ons het leed voor te stellen dat in deze vernietigingskampen plaats-

vond.  

 

Het meest verontrustende aan de jodenvervolgingen is dat het – in geschiedkundige termen gesproken – nog niet zo 

erg lang geleden is gebeurd: 70 jaar is geen korte periode, maar het is zeker ook geen eeuwigheid. Iedereen die dus 

denkt dat dit soort dingen voorgoed tot het verleden behoren, moet dus op zijn tellen passen: discriminatie is iets 

van alle tijden en men moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een situatie als deze in de toekomst nooit 

meer gebeurt. Want als de haat, in al zijn blindheid, zich niet alleen op een individu maar op een gehele groep richt, 

dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien, en dat heeft de Tweede Wereldoorlog meer dan ooit bewezen. 

 

Dus vertel het door aan de kinderen en de kinderen van uw kinderen, opdat ze niet dezelfde fouten maken als hun 

voorgangers. Als de geschiedenis ons een iets leert dan is het dat we er niets uit leren, zegt de cynicus in mij. Maar 

laten we voor die ene keer dan toch maar een uitzondering maken en heldhaftig over onze schaduw springen. Make 

love not war, zeiden de hippies uit de jaren ’60 en wie zijn wij om hen tegen te spreken? 

Lennart Deprez 

1 Verwijzing naar het gedicht ‘Todesfuge’ van Paul Celan (Roemeens dichter van joodse afkomst die tijdens Wereldoorlog II zijn beide ouders verloor.     

 2  Iemand moet Jozef K. belasterd hebben, vandaar dat hij, zonder dat hij iets kwaad gedaan had, op een morgen werd gevangen gezet. 



We reizen om te leren… van het verleden 
 

O 
p donderdag 23 januari 2014, een kille winterdag, reed een bus 
vol vijfdejaars richting het oosten. Bestemming: het Fort van 
Breendonk en de Dossinkazerne. 

Het is een jaarlijkse traditie geworden in het vijfde jaar: een studiereis met 
als thema ‘De concentratiekampen en de gevolgen van totalitarisme en racisme tij-
dens Wereldoorlog II’. Het doel van deze educatieve uitstap is lessen leren van het 
verleden. Lessen voor vandaag, lessen voor de toekomst. Welke lessen Lennart De-
prez (5WeW1) geleerd heeft, leest u elders in dit nummer van De Mandelaar. 

 

De eerste halte is ‘Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk’ te Wille-
broek. Dit fort, dat aanvankelijk bedoeld was om Antwerpen en zijn haven te beschermen te-
gen vijandelijke aanvallen, deed eventjes dienst tijdens Wereldoorlog I. Toen de Tweede We-
reldoorlog uitbrak, kwam het in handen van de Duitse bezetter die het gebruikte als straf- en 
doorgangskamp. Eerst voor joden, later vooral voor gepakte verzetslui. In het kamp hebben in 
totaal ruim 3500 mensen gevangen gezeten. Ongeveer de helft hiervan heeft de oorlog niet 
overleefd. In Breendonk zelf werden circa 300 mensen vermoord. Folteringen, ontberingen en 
het gebrek aan medische verzorging waren de belangrijkste doodsoorzaken. 164 gevangenen 
werd gefusilleerd en 21 opgehangen. 

 

Het kamp bevindt zich vandaag in een vrij authentieke staat. Er werd bitter weinig veranderd of aangepast nadat de Duitsers het 

kamp op het eind van de oorlog verlieten. Mede hierdoor hangt er een beklemmende, naargeestige sfeer in het fort. Als bezoe-
ker ben je meteen onder de indruk van de lange, koude gangen, de vochtige, veel te kleine slaapruimtes, de folterkamer, het 
executieplein… Het Fort van Breendonk laat niemand onberoerd. 
 

In de namiddag bezochten we dan het ‘Memoriaal, museum en documentatiecentrum over holocaust en mensenrechten’ of kort-
weg: Kazerne Dossin. Dit museum ging pas open in 2012 en bevindt zich vlak tegenover de Mechelse Dossinkazerne. Van hieruit 
vertrokken tijdens de oorlog 28 transporten naar Auschwitz-Birkenau en andere vernietigingskampen 
in het Oosten. Deze treinen vervoerden 25.484 joden en 351 zigeuners. Slechts 1240 personen (dat is 
minder dan 5%) keerden levend terug. 

 

Het nieuwe museum telt drie verdiepingen. Elke verdieping is gewijd aan één bepaald thema. Op de 

eerste etage staat het thema ‘Massa’ centraal. Er wordt ingegaan op de positieve en negatieve krach-
ten die mensenmassa’s teweeg kunnen brengen. Op popfestivals bijvoorbeeld genieten duizenden 
mensen op een positieve manier van muziek, van het mooie weer, van elkaar… Maar massa’s kunnen ook opgezweept worden 
tot bloeddorstige hordes. 

 

De tweede verdieping zoomt in op ‘Angst’. Eén van de geliefkoosde technieken van volksmenners als Hitler is de massa angst 
inlepelen. Angst voor de vreemde, angst voor de toekomst, angst voor de veiligheid van je portemonnee, je bezittingen, … Eens 
je ze zover hebt, kun je de mensen wijsmaken dat jij en je partij over dé oplossing beschikken. 

 

‘Dood’ is de invalshoek van de derde verdieping. De eindoplossing (“Endlösung”) voor de malaise waarin Duitsland in de jaren ’30 

verkeerde, was volgens de nazi’s de ‘ontjoding’ van de wereld, te beginnen bij Europa. Nog een handige truc die elke dictator 
wel kent: je zoekt een gemakkelijke zondebok en je belaadt hem met de verantwoordelijkheid voor alles wat fout gaat. Naar 
schatting 6 miljoen joden en vele duizenden zigeuners, homoseksuelen, politieke tegenstanders en andere ‘minderheidsgroepen’ 
werden als zondebok naar de slachtbanken (lees: gaskamers en crematoria) van Auschwitz, Treblinka, Sobibor en andere vrese-
lijke oorden geleid.  

Maar ook andere grootschalige massamoorden is men niet vergeten in dit indrukwekkende museum. Je krijgt informatie over het 
racistische geweld in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Over de dodenkampen in Cambodja, in ex-Joegoslavië. Over de volke-
renmoorden in Namibië, Rwanda, Burundi en Soedan.  

 

Neen, deze studiereis is geen vrolijk uitje. Maar wie zijn ogen sluit voor de donkerste bladzijden uit het verleden en voor de duis-
tere kant van onze soort, homo sapiens sapiens, loopt ongetwijfeld weer in dezelfde valkuilen van weleer. We reizen om te le-
ren… 

Rik Lefevere 

 



Z oals elk jaar proberen we in de VIVES (het vroegere KATHO) een dagje wetenschappen mee te pikken. Als hoge-

school willen ze zich in onze regio meer profileren en een deel van onze leerlingen behoren tot hun doelgroep. In 

Roeselare volgen de meeste studenten verpleegkunde of biotechniek. En af en toe lopen we er wel degelijk een oud-

leerling tegen het lijf. 

 

Op maandag 28 april kon 6MTWe genieten van enkele experimenten o.l.v. Inge Maertens. Het toeval wil dat zij ook mijn buur-

vrouw is. De praktijk werd steeds voorafgegaan door de nodige theoretische uitleg. 

 

Bij een eerste proef moest een DNA-staal d.m.v. de 

PCR-techniek (Polymerase Chain Reaction) snel 

vermenigvuldigd worden. DNA is zo klein dat je 

toch heel wat erfelijk materiaal nodig hebt vooral-

eer je het verder kan onderzoeken. Daarna werd 

het DNA via een gelelektroforese gescheiden en 

werd het zichtbaar gemaakt onder een UV-lamp. 

Het resultaat is een soort van streepjescode. Met 

deze techniek kan men bijvoorbeeld aantonen dat 

iemand op de plaats van een misdaad geweest is. 

Een soort van ‘crime scene investigation’ dus. Het 

nemen van vingerafdrukken behoort daardoor bijna 

tot het verleden. 

 

 

Via een stam van de beruchte Salmonellabacterie werd getest of een bepaalde stof kankerverwekkend was. Door bacteriën uit te 

platen op petrischaaltjes en te laten uitgroeien tot kolonies konden we na enkele dagen zien dat het gebruikte product wel dege-

lijk mutageen of kankerverwekkend was. De schaaltjes die behandeld waren met dit product leverden duidelijk meer kolonies op. 

Tot slot werden enkele antibiotica getest op de gekende bacterie E. Coli. Na enkele dagen konden we vaststellen dat het ene 

antibiotica duidelijk meer effect had dan het andere. Er is dus een vorm van gewenning of resistentie t.o.v. bepaalde antibiotica. 

Volgens enkele kenners wordt dit in de toekomst wel degelijk een groot probleem. 

Op het einde kregen we een korte rondleiding in het labo waar plantjes in vitro werden gekweekt en een paar leerlingen kregen 

een stekje mee naar huis. 

Vincent Desmet 

Wetenschapsvoorlichting in de VIVES 



O 
p vrijdag 31 januari sloten wij, de leerlingen van 5de en 6de jaar uit de economische richtingen, de week af met de 
‘Flanders Logistic Belevingstour’.  Het was een fantastisch lesuur waarin we in een mobiele klas werden ondergedom-
peld in de wereld van de logistiek. De bedoeling was ons warm de maken voor deze sector, die bijzonder belangrijk is 
voor onze Vlaamse economie. Het was duidelijk dat velen van ons niet wisten wat logistiek allemaal inhoudt. Maar dit 

werd ons uitgelegd aan de hand van een quiz. De verschillende teams moesten vragen beantwoorden en zo maakten we kennis 
met het belang en de diversiteit van de logistieke sector en zijn vele opleiding- en jobmogelijkheden. Stap voor stap bracht men 
ons concepten en belangrijke begrippen uit de sector bij. Als afsluiter kregen we nog een ‘goodiebag’ met informatie over logis-
tiek. En dit alles tot bij ons geraakt dankzij… de LOGISTIEK natuurlijk! 

De Flanders Logistics Bele-

vingstour bestond uit een mobiel 

klaslokaal dat van 7 oktober 

2013 tot 7 februari 2014 op tour-

nee ging bij de Vlaamse scholen.  

Logistiek? Logisch! 

Jolien Verlinde en Valérie Stockman (5EMTa) 

Op maandag 24 maart kregen de 
leerlingen van 5EMT en 5EW be-
zoek van Koen Sap, director M & A 
bij Deloitte. Dit in het kader van 
‘Ondernemer voor de klas’. Een 
initiatief van VLAJO om het weder-
zijdse begrip tussen werkgevers en 
toekomstige werknemers te vergro-
ten en het ondernemerschap bij 

jongeren aan te moedigen. In de les zien we theoretisch hoe we 
alles kunnen aanpakken, maar het is altijd interessant om te zien 
hoe echte ondernemers het doen. Hij heeft ons zeer veel bijge-
leerd over het bestaan van zo’n internationaal bedrijf en over de 
verschillende afdelingen en functies. Het ondernemingsplan kent 
voor de heer Sap geen geheimen en hij heeft ons duidelijk uitge-

legd wat er belangrijk is. Het was leuk om te horen hoe je je 
kunt opwerken binnen een bedrijf en hoeveel verschillende mo-
gelijkheden er zijn met je diploma binnen één bedrijf. Het was 
een zeer leerrijke en boeiende ervaring! 

 

Ondernemer voor de klas 



    SPORTIEF  SOLIDAIR 

 

 3 PROJECTEN : 

 FILIPPIJNS PROJECT (PAYOGA) 

 

INDIAAS PROJECT (SONALI) 

 

                                                                                                                                 
AFRIKAANS PROJECT (PASPAROU) 

Project  PAYOGA 

Dirk de Temmerman bezocht Payoga in juni 2013. Hier volgt een fragment uit zijn reisverslag : 

 

’s Morgens vroeg rijden we naar het verre dorp voor het beloofde bezoek: een half uur op een tweebaansweg, dan een grintweg 
voor een uur en dan begint het… door de velden waar ik niet eens een baan zie, maar enkel gras, heuvel op en af en na nog een 
halfuur staan we in het heel kleine dorp. Omringd door velden staan een 30-tal huizen op een heuvel. 

Idyllisch… maar de realiteit is wel anders. Mensen zijn hier 20 jaar geleden komen wonen. Er was hen beloofd dat ze eigenaar zou-
den worden van de uitgestrekte velden die hier ongebruikt liggen. Maar 20 jaar later bezitten ze nog geen enkel veld. De groot-
grondbezitter staat de grond niet af, hoewel er hier vroeger een akkoord over was. Ondertussen mogen de mensen die grond niet 
bewerken. Enkele koeien grazen in de honderden hectaren. Er is geen elektriciteit in het dorp. Water moeten ze 2 kilometer verder 
halen. De handtractor, waarmee ze gisteren 6 uur reden, is het enige “openbaar” vervoer naast enkele motorfietsen. Iedere mor-
gen brengt de handtractor de kinderen naar school, 10 kilometer verder. Daarna rijdt die nog af en aan met producten die ze ver-
kopen of aankopen. Hun droom: nog een waterput, want ze zijn bang dat de put die ze nu hebben op 2 kilometer het niet lang 
meer zal volhouden en dan moeten ze 7 kilometer verder, én een stuk grond… Payoga is nu met de regering aan het onderhande-
len over de grond . 

 

Wanneer ik na een paar uur weer het dorp verlaat, krijg ik 2 kippen in mijn handen geduwd “om mee te nemen naar België” want 
die nacht reis ik naar Manilla om dan direct het vliegtuig te nemen. De kippen liet ik achter in de Payoga, ik kon ze moeilijk meene-
men natuurlijk, maar hun verhalen blijven weken door mijn hoofd spelen. We leven in dezelfde wereld in hetzelfde jaar en toch is 
hun leven zo verschillend van dat van de meeste bij ons.  

Het geluk van op een bepaalde plaats op de wereld geboren te worden .. 

Wat de Payoga doet is mogelijk door hun geloof in de toekomst, hun enthousiasme en hun inzet. Hun werk zetten ze verder ook 
met uw steun. Bedankt hiervoor! (Dirk De Temmerman) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JydstOrZ99hXkM&tbnid=jULJl19eRbpfMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsonalidalal.blogspot.com%2F2010%2F06%2Ffaces-of-india-5-close-up.html&ei=4h2KU-u3MMS8OdDYgJAK&bvm=bv.
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YahFuJLQ2kptiM&tbnid=r9NCQ-afXVVXWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpasparou.weebly.com%2F&ei=lB2KU7WtFI3tO4eYgegM&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNFfDkn8RTJ6WlvwW8Ug8qe
http://www.panoramio.com/photo/52433662


I eder jaar lopen, zwemmen, dansen en fietsen we om toch maar wat geld bijeen te krijgen voor onze drie mooie 
projecten. Het is telkenmale mooi om te zien hoe onze leerlingen een blijvende solidaire inzet tonen voor mensen die 
het bijzonder moeilijk hebben.   

 

Ons sponsorgeld wordt dit jaar besteed aan : 

 

Project  PASPAROU (SPCL = sun powered  computer lab) 

In de Lozwati-school in Kafukule is er geen stromend water noch elektriciteit. Toch is er de vraag om het volgend schooljaar 
(september 2014) te kunnen starten met computerlessen. 

Het wordt dus een computerklas waar 10 tot 15 laptops op zonne-energie zullen kunnen werken.  

Er worden 12 zonnepanelen op het dak gemonteerd, de batterijen zorgen voor de energieopslag. 

12 Volt wordt omgezet via de 2 invertors naar 220 Volt ... en computeren maar ... 

De gehele installatie zal ongeveer 6000 euro kosten ( 2 800 000 Malawi-kwacha ) 

De laptops zijn tweedehands en worden gesponsord door een bedrijf uit Gent.  

Jullie steun en centen zullen dit jaar ingezet worden om de computerklas te realiseren. 

Als alles volgens plan verloopt, kunnen we deze zomervakantie er de nodige foto's van nemen en die het volgend schooljaar 
met jullie delen. 

 

DANK namens de leerlingen van de Lozwati-school !! 

DANK namens werkgroep Pasparou. 

 

Project  SONALI  

Sonali, een dorpje in het uiterste noorden van West-Bengalen, is van God en alleman verlaten. De kinderen die er kunnen naar 
school gaan moeten zo'n 6 à 7 km te voet afleggen. Nu is de vraag van father Mathew, de verantwoordelijke voor ons project, 
om een aantal fietsen aan te kopen voor die kinderen. Zou u dit als doel kunnen vooropstellen in de school? (Christelle/ februa-
ri 2014) 

 

Dit doel hebben we bereikt ! Met ons sponsorgeld werden er 31 fietsen gekocht! 



 

 

 

 

Drie tot acht procent van de Vlaamse jongeren zijn het 

slachtoffer van ernstige pesterijen. Omgerekend naar de 

globale schoolpopulatie gaat het dus om dertig- tot 

tachtigduizend Vlaamse kinderen en jongeren die jaar-

lijks te maken krijgen met dit soort geweld.  

D e eerstes kregen de film ‘Spijt’ te zien als inleiding op een lessenreeks 

rond pesten. In deze lessenreeks spraken we over vormen van pest-

gedrag, de 6 rollen die iedereen kan hebben in een klas waar gepest wordt, cyber-

pesten, tips voor ouders, kinderen, leerkrachten, schoolleiding.Na deze theorie  

kregen de leerlingen de opdracht een creatieve voorstelling te maken :  een film-

pje , een affiche, een stripverhaal,een toneeltje, een gedicht, powerpoint,…. waar-

in de verschillende oplossingen om pesten te voorkomen of op te lossen werden 

uitgelegd. Het resultaat was verrassend : mooie werkjes met een persoonlijke 

toets, velen hadden hun eigen gevoel , zienswijze erin gelegd. Enkele groepjes 

durfden zelfs een eigen antipestlied voor klas te zingen.  (Johanna Vercruysse) 

Manon Deknudt, Margot Vanmarcke,Nore 

Dewanckele, Suzanne Deneweth (1Aa)  

Lore Vande Velde 1Ab  Gilles Danneels 1Ab  

Noor Ockier,Jana Van Severen, 

Jana Dhondt, Femke Geldhof (1Ad) 

Laïs Decruy 



O 
ok dit jaar werkte de Broederschool weer enthousiast mee met de Damiaanactie.  

Ergens halfweg januari verwelkomen we elk jaar één van de vele West-Vlaamse vrijwilligers die naar de scholen trek-

ken om te vertellen over Jozef De Veuster, zeg maar pater Damiaan, en over de werking van de Damiaanactie.  

De leerlingen van het tweede jaar krijgen naast die uitleg ook de campagnefilm te zien en worden opgeroepen om 

mee stiftjes te verkopen en zo heel wat mensen met lepra en TBC te helpen genezen.  

De vrijdagavond en de zaterdag van het campagneweekend helpen ook traditioneel heel wat van onze leerlingen mee om de 

Damiaanproducten te verkopen aan de ingang van de Roeselaarse warenhuizen.  

Dit jaar gingen konden we op de hulp rekenen van leerlingen uit het eerste, tweede, derde en vierde jaar: Immen Sinnaeve, 

Jolien Verhelst, Leonie Cromheecke, Charlotte Lievrouw, Ewoud Nottebaere, Arne Vanden Bulcke, Jutta Vancoillie, Aicha Cornet-

te, Tilde Bekaert, Lien Vande Velde, Marit Vanstechelman, Elke Salembier, Nicky Van Gastel, Theo Pype, Bastiaan De Koning, 

Ward Vandaele, Seppe Dejonckheere, Robbe Debrauwer, Vic Verbrugghe, Berit Poleyn, Jule Dejonghe, Sofie Vanhaverbeke, Ste-

fanie Deruyter, Annabel Cardoen, Tessa Deblaere, Frauke Desplenter, Farah Sinnaeve en Joke Van Winghem. Samen verkochten 

ze heel wat; goed om meer dan 50 patiënten van medicijnen te voorzien! 

Maar ook op school ging de verkoop goed. We kregen al de award van dit jaar (zie foto) waarop je kan zien dat 140 mensen 

mede door onze leerlingen een beter leven krijgen!!! Een dikke merci! 

(Bernadette Catteeuw) 

Stefanie, Annabel, Joke, Tessa, Nicky, Elke en Marit; een 

paar van onze verkopers in het campagneweekend.  

Op de baan voor Damiaan! 



 

 

Als ik niet kan acteren,                                   

Z ondag 19 januari was Nils Decoene (uit 2MWa)  als deelnemer van de schrijfwedstrijd 

‘Junior Journalist’ te gast op de receptie ‘Toast literair’. Dankzij zijn prachtige literaire 

prestatie binnen het genre fantasy, viel hij er in de prijzen met zijn tekst ‘Wat als oorlog en vrede 

vrienden waren?’ 

Waarom koos je ervoor om deel te nemen aan de wedstrijd ‘Junior Journalist’ van het Davidsfonds? 

Ik zat in het zesde leerjaar, toen ik voor het eerst in contact kwam met deze schrijfwedstrijd. We kregen de opdracht van mees-

ter Pieter om een opstel te schrijven. De beste schrijfopdrachten werden geselecteerd en opgestuurd naar het Davidsfonds. Ik 

was één van de weinigen van wie de tekst terecht kwam bij de wedstrijdselectie. Later kreeg ik dan te horen dat mijn opstel 

zelfs in de prijzen viel! Ik had de schrijfmicrobe te pakken en besloot het jaar erop opnieuw deel te nemen. Jammer genoeg 

haalde ik toen de deadline niet. Wat mij niet weerhield om dit jaar een nieuwe poging te ondernemen. Jongens en meisjes van 

mijn leeftijdscategorie kregen de opdracht om binnen het genre fantasy een tekst te schrijven met als onderwerp ‘oorlog en vre-

de’. 

Je leverde een verbluffende prestatie binnen het genre fantasy. Gaat je interesse vooral hiernaar uit of weten 

ook andere genres je te boeien? 

Ik lees vooral fantasyboeken, maar ook thrillers interesseren mij. Binnen beide genres weet je nooit wat je mag verwachten. 

Dergelijke verhalen kunnen altijd een onverwachte wending nemen, waardoor ik als lezer altijd verder wil lezen. Momenteel lees 

ik ‘De Nevelprins’ van Carlos Ruiz Zafon, dat een combinatie brengt van elementen uit zowel het genre fantasy als thriller. 

Ondanks het genre neemt het schrijven van een dergelijke tekst waarschijnlijk veel tijd in beslag? 

Zeker! Ik start met een basistekst waar ik om de haverklap zaken aan verander. Ik slaap er graag een nachtje of enkele nachtjes 

over (lacht). Na de vele aanpassingen krijgt mijn eindresultaat vorm. Maar vooraleer ik dit echter beschouw als mijn definitieve 

tekst, laat ik deze graag nog eens lezen door iemand anders. Zo leest mijn moeder vaak mijn tekst. Dan kan ze mij naar het 

einde toe toch nog wat handige tips geven. 

Vooraleer je tijd stopt in het schrijven, heb je waarschijnlijk al een basisidee in gedachten. Waar haalde jij inspi-

ratie voor je tekst? 

Vorig jaar hebben we kort het ontstaan van de Aarde besproken in de lessen geschiedenis. Meneer Wybo vertelde ons hoe de 

oerknal leidde tot het ontstaan van het universum. Dit boeide mij wel. Bovendien ben ik een grote fan van de televisieserie ‘The 

Big Bang Theory’, waar enkele wereldvreemde wetenschappers terechtkomen in allerlei grappige situaties. Diezelfde humor pro-

beerde ik ook in mijn tekst te stoppen. De personages Oorlog en Vrede zijn als het ware twee wetenschappers die elke dag dis-

cussies voeren en per ongeluk het ontstaan van het universum in gang zetten. 

Ben je van plan om in de toekomst nog deel te nemen aan de wedstrijd ‘Junior Journalist’ van het Davidsfonds? 

Tuurlijk! Tijdens de receptie ‘Toast literair’ heb ik de voorzitter van het Davidsfonds aangesproken over de opdracht voor volgend 

jaar. Ik kan niet wachten tot ik mag beginnen aan een nieuwe uitdaging: het schrijven van een interview. 

 

      Karolien Vanthournoudt 



Wat als Oorlog en Vrede vrienden waren ? 
In den beginne ... 

Ooit , heel lang geleden leefden er in het universum twee identiteiten , Oorlog en Vrede, wreedzaam met elkaar samen. 

Alles deden ze samen. De ene dag speelden ze met de universele materie, de andere dag hadden ze oplopende discussies 

over diezelfde materie, die vrolijk rond hen heen tuimelden. 

Op een dag, die er precies uitzag zoals elke andere dag, wensten Oorlog en Vrede elkaar een goede nachtrust toe. Het 

werd voor beiden een woelige nacht. Vrede en Oorlog droomden die nacht precies dezelfde droom. Toen ze de volgende 

dag de slaap van zich hadden afgeschud, zou alles veranderen.  

Alhoewel die bewuste dag begon zoals alle andere, dat hield in dat er een discussie werd gevoerd over wat ze die dag met 

de materie zouden doen, vertelde Vrede over zijn droom die hij had gehad. Oorlog keek vrede verbaasd aan , en zei op zijn 

beurt dat hij precies dezelfde droom had gehad. Het werd al gauw duidelijk dat de materie ervoor gezorgd had dat beiden 

dezelfde droom hadden gedroomd, en ze besloten hun droom waar te maken. Oorlog en Vrede jongleerden met de univer-

sele materie. Tot hun eigen verbazing ,en voor hen op onverklaarbare reden, smolten de universele deeltjes samen en 

ontstond een vuurbol die ze met een unanieme beslissing "de Zon" noemden. Algauw voegden de planeten Mercurius, 

Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, en Neptunus zich om een baan rond de zon. Oorlog en Vrede sloegen hun werk, 

dat prompt de naam zonnestelsel genaamd werd, gade vanaf alle kanten, en kwamen tot een eensgezindheid dat er iets 

ontbrak. Maar wat? 

Oorlog en Vrede waren in diep gepeins verzonken. Jaren lang werden hun dagen gevuld met nadenken wat er ontbrak, wat 

spelen met de overgebleven materie, en hoogoplopende discussies wat ze met die materie zouden doen. Het was voor de 

eerste keer dat Oorlog en Vrede het niet eens werden met elkaar. Op een dag kwam Vrede met een briljant idee. Hij stelde 

voor om de overgebleven materie gelijk te verdelen en dat elk een eigen object zou bouwen. Eens dat gebouwd was, zou-

den ze het beste ontwerp nemen en plaatsen tussen Venus en Mars in het Zonnestelsel. Oorlog vond het een schitterend 

idee, en na het verdelen van de materie besloten beiden aan de slag te gaan. Elk zocht een plaatsje aan het uiteinde van 

het universum om met hun deel van de materie een nieuw object te vormen. Na vier dagen en nachten hard te hebben 

doorgewerkt, hadden beiden hun ontwerp af. Het was op de open plaats tussen Venus en Mars dat Oorlog en Vrede elkaar 

terug ontmoetten. Het was een blij weerzien, nog nooit waren beiden zolang van elkaar gescheiden geweest, en dus moest 

er eerst wat gespeeld worden, vonden ze. Het was ongeveer middag toen Oorlog en Vrede, languit op Saturnus nog wat 

napraatten over hun beleving om vier dagen alleen door te brengen, beslisten elkaars werk te evalueren, dat zo ongeveer 

een halve dag in beslag nam. De nacht deed zijn intrede. Oorlog en Vrede zochten elkaar op , op de planeet Mercurius. Met 

bijhorende bedenkelijke grimassen werden woorden gewikt en gewogen , om hun mening over elkaars werk duidelijk te 

maken , zonder elkaar te kwetsen. Vrede vond de creatie van Oorlog sterk op die van hem lijken. Er waren dezelfde kleu-

ren , dezelfde dieren , natuur en mensen, maar ... er was teveel spanning en actie aanwezig zodat alles nogal chaotisch 

met elkaar samen leefde. Op zijn beurt vond Oorlog de creatie van Vrede eerder saai. Alles verliep zodanig steriel dat er 

weinig te beleven viel in de orde die Vrede op zijn creatie geschapen had. Op hun gekende manier gingen beiden in discus-

sie met elkaar zoals ze dat gewoon waren om oplossingen te zoeken naar meningsverschillen die ze ooit met elkaar gehad 

hebben. Het was Oorlog die met een geniaal idee op de proppen kwam, om de twee creaties tot een geheel samen te 

brengen zodoende er wat orde in de chaos kwam en wat chaos in de orde. Alweer kwamen Vrede en Oorlog tot de unanie-

me beslissing dat dit een schitterend idee was. Elk nam zijn creatie ,gingen een aantal kilometers van elkaar weg, om ver-

volgens met een enorme kracht hun creatie naar elkaar toe te gooien. Er volgde een explosie van jewelste! Een lange tijd 

aanschouwden Oorlog en Vrede het samensmelten van hun creaties. Er vielen woorden van bewondering. De ene noemde 

het een schouwspel, de ander een wonder. En op de vijfde dag werd tussen Venus en Mars een blauwe met wit omsluierde 

slierten bol geboren. Oorlog en Vrede staarden sprakeloos naar het fragiele nieuwe leven dat ze geschapen hadden. Una-

niem besloten ze hun creatie" de blauwe planeet "te noemen . Er ontstond leven op de blauwe planeet. Alles leefde in har-

monie samen, hier en daar was er wat actie en spanning als een vulkaan zijn lava uitspuwde, of een tropische storm aan 

land eens een goeie dag kwam zeggen, maar uiteindelijk kwam altijd alles weer tot rust... . Tot de mens ten tonele kwam. 

Oorlog en Vrede wisten niet wat ze aanschouwden toen de mens zich ontwikkelde tot het slimste zoogdier dat er op hun 

blauwe planeet rond liep. Voor het kleinste misverstand doodde de mens zijn eigen soort. Hun planeet werd gekenmerkt 

dood en verderf. Van Burgeroorlogen tot mundiale oorlogen, afgewisseld met periodes van Vrede, werden de kenmerken 

van de blauwe planeet.  

Vrede en Oorlog waren het er unaniem over eens ,dat er iets niet klopte, iets moest veranderen om het tij te keren. Maar 

wat? Ellenlange discussies tussen Oorlog en Vrede waren het gevolg van het zinloos geweld, zonder dat ze een oplossing 

vonden. Daarom besloten ze unaniem een tijd diep na te denken vooraleer ze een beslissing zouden nemen.  

Tot op vandaag zijn Oorlog en Vrede nog altijd in een diep gepeins verzonken. Tot op vandaag is er altijd wel ergens een 

oorlog aan de gang, of is er iemand het slachtoffer van zinloos geweld. En waarom ? ... Niemand die het weet.  

       dan word ik schrijver 



D e 27e editie van de Franse Olympiade, Olyfran, vond plaats op woensdag 26 februari op school. Het 

aantal deelnemers was dit jaar beperkt, onder andere door ziekte. Niet getreurd: de aanwezige leer-

lingen zetten meer dan hun beste beentje voor. Ze worstelden zich met veel enthousiasme doorheen de 100 

meerkeuzevragen en konden op die manier hun kennis van het Frans en de Franse cultuur vergelijken met de 

andere 7860 Vlaamse deelnemers. Hun beloning: eeuwige roem in de annalen van Olyfran. Een glimlach van de 

leerkrachten Frans, een toeristische gids, een zoet traktaat en de verloting van twee filmtickets en een toegangs-

kaart voor Center Parcs. Op naar de 28e editie …  

Jocelyn Degeyter 

Vlaamse wiskundeolympiade  

O p woensdagnamiddag 15 januari waren 86 leerlingen uit de tweede graad 

en 66 leerlingen uit de derde graad  bereid om samen met 20 000! andere 

Vlaamse jongeren 30 wiskundevragen op te lossen.  

Zowel in de refter als in de studiezaal werd om 13u het startsignaal gegeven voor een 3 

uur durende test waar 30 meerkeuzevragen moesten beantwoord worden. Sommige 

leerlingen  zagen het na een uur al niet meer zitten en gaven  hun papieren in, terwijl 

anderen doorgingen tot het eindsignaal.  

Na een aantal weken kregen we de resultaten en met trots konden we 7 leerlingen de boodschap brengen dat ze geselecteerd 

waren voor de tweede ronde aan de Kulak. Voor de tweede graad was de cesuur om door te gaan 111/150, voor de derde 

graad 105/150.  

Op 12 maart zijn we dan met 6 naar de Kulak gereden:  Hannah Lesage, Elise Plancke en Jérôme Neirynck uit de derde graad 

en Liesbeth Deneir, Axel Six en Sarah Vandenberghe uit de tweede graad( de zevende  leerling, Wouter Deleersnijder was jam-

mer genoeg ziek). 

Na een picknick op een bankje naast de Kulakgebouwen in de stralende zon  en nog wat werken in de Corona (residentie voor 

de Kulakstudenten), kon iedereen plaatsnemen in 1 van de aula’s van de Kortrijkse universiteit. 30 meerkeuzevragen en 2uur 

verder kwamen de honderden leerlingen terug naar de centrale hal. Velen hadden rode wangen van de inspanning. Ook onze 6 

leerlingen hadden het beste van zichzelf gegeven!  

In de auto terug naar huis werd er nog druk gediscussieerd over de antwoorden.  

Een finaleplaats zat er dit jaar niet in, maar we kijken al uit naar volgend jaar om het nog beter te doen! 

Katleen Huyghe 

Olympische denksport 



Al onze leerlingen van de eerste graad nemen deel aan de 

editie WALLABIE voor de A-stroom van de eerste graad 

secundair onderwijs, van 12u30 tot 14u. 

PROFICIAT voor alle deelnemende 

leerlingen! 

Daarnaast krijgen sommigen nog iets extra’s: 

 

Elke ingeschrevenen krijgt een flexibele kangoeroe-

geodriehoek en een leuke wiskunde-postkaart .

 

De besten van de school krijgen een Logicaspel  

“Vickings” :  

         Yulian  Dehullu  uit 2MWb 

 Willem Van Winghem uit 1Ac 

 Hanne Carlu uit 1Ad 

 Elke Salembier 2MWa 

 Tanya Deblaere uit 2MWa 

 Inge Malfait uit 1Ac 

Eerste primusprijs mogen we  uitdelen  

aan  Yulian Dehullu  uit 2MWb 

Volgende editie: donderdag 17 maart 2015 

Oefenmateriaal vind je op : www.wiskundekangoeroe.be 

http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/pics/20132014/eureka.png
http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/pics/20132014/crazy-curves.png
http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/pics/20132014/kubus.png
http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/pics/20132014/postkaart4.png
http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/pics/20132014/geodriehoek.png
http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/pics/20132014/postkaart3.png
http://www.wiskundekangoeroe.be


Daar gingen we. Met de trein naar Durbuy. En iedereen was zwaar geladen. Eenmaal 
aangekomen in Barvaux rond 13:00 uur konden we onze grote rugzakken in een bus 
leggen die rechtstreeks naar onze verblijfplaats reed. Wij maakten nog een lange wan-

deling en kwamen uiteindelijk aan in het kleine stadje Durbuy. Daar deden we een fo-
tozoektocht in groepjes. Mijn groepje dat bestond uit  Leonie, Suzanne,  Imen en ik, 
won. Toen dat voorbij was, gingen we naar onze verblijfplaats om onze rugzakken uit 
te pakken en daarna heerlijke frietjes met stoofvlees te eten. Na 18:30 waagden we 
ons de eerste keer aan de death ride. ’s Avonds konden we wel moeilijk slapen, maar 
de eerste dag was voor ons allemaal wel geslaagd. 

 

De volgende ochtend gingen we met volle moed aan de ontbijttafel zitten. We hadden 
onze kleren al aan die nat mochten worden want er stond ons een spannende kajak-
tocht te wachten. Na het kajakken mochten we ons gelukkig omkleden want iedereen 
stond  te bibberen van de kou. Na de lekkere spaghetti van ’s middags was er keuzeac-
tiviteit. Ikzelf koos voor adventure met het rapellen. Onderweg moesten we via veilig-
heidsriemen aan touwen worden bevestigd om dan als volgt een diepe kloof over te 
steken. Dat vond ik zeer spannend. Na deze uitdaging kregen we barbecue voorge-
schoteld. Met een volle maag deden we nog een avondquiz en dan werd er een feestje 
gebouwd om de laatste avond te vieren. Deze dag was ook onvergetelijk.  

 

’s Morgens mochten we opnieuw een keuzeactiviteit doen. Ik deed het bomenparcours 
en de klettersteig. Maar omdat we met een te grote groep waren, deden we deze klet-
tersteig niet, maar het bomenparcours deden we twee keer. Ik was wel een beetje 
teleurgesteld. ’s Middags aten we varkensgebraad en daarna moesten we onze rugzak-
ken alweer pakken. Voor we vertrokken bakte de begeleiding van LPM nog verse pan-
nenkoeken voor ons. Toen de pannenkoeken op waren, was het tijd om te vertrekken 

en voelden we langzaamaan dat de reis er op zat. We namen de trein richting Roesela-
re en daar stonden onze ouders al ons op te wachten.  

 

De schoolreis was zeer leuk. Ik heb veel bijgeleerd en ik heb veel nieuwe dingen erva-
ren en nieuwe mensen leren kennen. Deze reis is zeker voor herhaling vatbaar.    

Jolien Verhelst 1Aa        

O p 16, 17 en 18 mei 2014 zijn 
we met het eerste jaar op 

schoolreis naar Durbuy geweest. Samen 
met de klastitularissen van 1Aa, 1Ab, 
1Ac en 1Ad, mevrouw steel, mevrouw 
Foré en Arne en Annelies van de balie 
hebben we een topweekend achter de 
rug. In deze tekst lees je daar meer 
over. 

 

J’aime j’aime Durbuy 



Am  st   er dam 
Dag 1 

De wekker liep af, en ook al was het vroeg 
in de morgen, we hadden geen enkele 
moeite met opstaan. Het was niet zomaar 
een  schooldag. Neen, we gingen met het 
vijfde jaar op schoolreis naar Amsterdam. 
Om half zes was iedereen enthousiast aan-
wezig op school. De meesten waren nog 
nooit naar de metropool geweest en dat 
maakte het des te spannender. Eenmaal we 
vertrokken waren, keerde de rust terug. 

Sommigen hadden nog wat slaap in te ha-
len. De anderen konden niet slapen van de 
spanning. 

We zaten allemaal uit te kijken naar de we-
reldstad. In de verte zagen we een gigan-
tisch complex. Het was de voetbaltempel 
van de titelkampioen Ajax. We reden er 
naartoe, van dicht zag het er nog indruk-
wekkender uit dan vanuit de verte. Maar 
toen we op het grasveld stonden in een 
leeg stadion waar er ongeveer 52.000 sup-

porters in kon-
den viel ieder-
een z’n mond 
open. Ook al 
was er geen 
match, de sfeer 
zat er goed in.  

We bezochten 
enkele musea waarvoor de stad gekend is 
en zagen onder andere beroemde werken 
van Bacon, Van Gogh en Cézanne. Als vol-
leerde conservators verlieten we het ge-
bouw richting Leidseplein waar we met de 
anderen een grote variatie aan boetiekjes, 
restaurants en coffeeshops konden verken-
nen. We vervolgden onze weg om met een 
boottocht aan te vangen op de Prinsen-
gracht. Op de boot rustten we wat uit ter-
wijl we genoten van het pittoreske uitzicht. 

Na de boottocht mochten we opnieuw Am-
sterdam op eigen kracht verkennen. Toen 
het donker werd, brachten we met z’n allen 
een bezoekje gebracht aan de walletjes 
waar het ene lichtje feller scheen dan het 
andere. Na het slaapmutsje vonden we de 
weg naar het hotel waar we de nodige rust 
vonden en al uitkeken naar de volgende 
dag. 

Thibaut Blondeel, 5MTWe 

Dag 2 

Op de tweede dag werden we aangenaam 
verrast met verse pistolets, fruitsap en an-
dere lekkernijen. Nadat onze honger gestild 
was, maakten we onze bagage klaar en 
plaatsten die vervolgens in een opberg-
plaats. Dag 2 kon beginnen! 

Als eerste activiteit stond er een fietstocht 
op het programma. Eenmaal ter plaatse 
aangekomen kregen we een typische 
‘torpedo-fiets’ ter beschikking. In het begin 
was dit voor de meesten toch wel eventjes 

aanpassen. Eenmaal je dit onder de knie 
had, waren de fietsen echter een plezier om 
mee te rijden! Onder begeleiding van een 
gids fietsten we op een amusante manier 
doorheen de vele kleine steegjes en geno-
ten van het zonnetje.  

Na de lunchpauze, splitsen we ons terug op 
in groepjes en bezochten het tweede en 
eveneens laatste museum van deze school-
reis. Zo waren er groepjes die het Rijksmu-
seum, het Stedelijk Museum of het Van 
Gogh museum verkenden of anderen die 

het huis van Anne Frank bezochten. 

Omstreeks 17 uur ontmoetten we de ande-
ren en keerden vervolgens terug naar het 
hotel. Na enige vertraging kwam de bus 
aan en konden we de terugreis aanvatten. 

 

Na een vlotte rit van 4 uur kwamen we alle-
maal tevreden thuis! 

Nicholas Sinnesael, 5EMTb 

Amsterdam in enkele woorden 

De schoolreis was in één woord samenge-
vat: geslaagd. Vooral door de vrijheid die 
de leerkrachten ons gaven. Het grootste 
deel van de schoolreis waren we vrij en 
mochten we Amsterdam onveilig maken. 
Qua activiteiten vond ik persoonlijk het be-
zoek aan het stadion van Ajax het beste. Ik 
en waarschijnlijk nog vele anderen hadden 
nog nooit zo’n stadion voor zo’n 52 000 
man van binnenin gezien. Het was een 
unieke kans.  

De fietstocht door de stad was ook één van 
de hoogtepunten. Op een leuke en originele 
manier leerden we veel bij en zagen we 
leuke hoekjes van Amsterdam. De zeer 
sympathieke gids maakte dat nog aangena-
mer. Het jeugdhotel waarin we verbleven 
was ook in orde. Het hotel was veel beter 

dan wat m’n kamergenoten en ik ervan 
verwacht hadden. Wat ik ook interessant 
vond, was de wandeling door de walletjes. 
Dat was natuurlijk ook een grote verrijking 
van onze cultuur. ;-) 

 Ik had wel wat meer verwacht van het 
bezoek aan het Anne Frank -museum. Ik 
ben wel blij dat ik het huis bezocht heb, 
want dat moet je toch wel eens gezien heb-
ben als je in Amsterdam bent. Het bezoek 
aan het Stedelijk Museum vond ik ook wat 
minder. De kunstwerken spraken me totaal 

niet aan, maar misschien is dat omdat kunst 
me weinig interesseert.  

In het algemeen was dit een schoolreis om 
nooit te vergeten! 

Miguel Vandamme, 5EMTb 



 

 

Maandag 

Om vijf uur ’s ochtends worden we stipt op school verwacht, maar er ontbreekt ie-

mand, meneer Delbecke! Na wat ochtendstress vertrekken we dan toch met z’n allen 

(MTWe, MTWi, de begeleidende leerkrachten en meneer Delbecke) richting Berlijn. 

De rest van de dag verloopt vlotjes. We bezoeken o.a. nog “das KaDeWe”, en drin-

ken nog iets op de Ku’damm. We verkennen nog even “das Holocaustdenkmal”, 

“Checkpoint Charlie” en de “Wilhelm Gedächtniskirche“. 

We sluiten onze dag af op Potsdammer Platz en onder het 

Sony Center. 

Dinsdag 

Na een korte nachtrust vertrekken we voor een bezoek aan 

“Reichstag”. In de namiddag bezoeken we 

“Tempelhof” (een oude naziluchthaven). Voor de MTWI’ers 

zijn de rollen omgekeerd. ‘s Avonds krijgen we nog vrije tijd 

in Kreuzberg. 

 

 

  Wir waren allen             Berliner 



  Wir waren allen             Berliner 

Woensdag 

In de voormiddag staat er een stadsrally gepland rond de Alexanderplatz en verkennen we 

het oudste deel van Berlijn, Nikolaiviertel. In de namiddag wandelen we langs East Side 

Gallery, een stuk van de Berlijnse muur vol graffitikunstwerken. Ook het DDR-museum, 

Karl-Marx – Allee en Boxhagener Platz komen aan bod. 

Donderdag 

Na een nog kortere nacht staan we weer fris en monter paraat om Berlijn en zijn highlights te voet te verkennen.  Maar 

eerst bezoeken we Topographie des Terrors. We worden daar allemaal wat stil aangezien er in het museum de gruwelij-

ke feiten van WO II worden tentoongesteld. Daarna bevinden we ons in hogere sferen. Vanop het Panoramapunkt krij-

gen we een prachtig zicht over Berlijn. Dan volgt de lange maar leerrijke wandeling “Unter den Linden” langs talrijke 

indrukwekkende gebouwen. We eindigen aan de Berliner Dom waar we de keuze krijgen tussen shoppen, een terrasje 

doen of het Pergamonmuseum bezoeken. 

Vrijdag 

Na de kortste nacht van de week worden we op de fiets geduwd om nog eens alle gebouwen en monumenten te be-

zichtigen die we deze week hebben bezocht. Met tranen in de ogen vertrekken we terug naar de luchthaven.  

Het was een leerrijke ervaring met herinneringen die ons nog jaren zullen bijblijven. 

Door Sara Degrande en Jenny Van Gastel 



D onderdag 15 mei 2014. Na een stevig uurtje wiskunde stonden we zwaarbeladen klaar op het perron voor onze 

afreis naar Trois-Ponts. Niet zonder enige moeite stapten we de trein op. Velen lazen L’étranger van Albert Camus als opdracht 

voor Frans, de ene al meer geconcentreerd dan de andere. Ook het Duitse boek Der Junge im gestreiften Pyjama was present 

als treinlectuur. In Brussel hadden we pech: we zagen er de trein voor onze neus vertrekken. Daardoor duurde onze reis wat 

langer, maar na enkele overstappen bereikten we toch Trois-Ponts. Fini nu met de Franse lectuur en Schluss damit voor de 

Duitse: een fikse wandeling van drie kwartier lachte ons toe. Al sukkelend en sleurend bereikten we de camping Le Plein Sud, 

waar de twee joviale mannen Arne Cools en Vincent Desmet ons opwachtten. Degenen met een smijttent waren in een wip 

klaar en konden snel hun klapstoeltje uithalen. Andere groepen hadden meer moeite met hun tent en sommige jongens moes-

ten zelfs de hulp inroepen van het sterkere geslacht.  

De hartslagen volgden elkaar sneller op naarmate de avondlijke dropping naderde. We trokken door verlaten velden, donkere 

wouden en talrijke ongure plaatsen. Blijkbaar telt onze klas geen goede kaartlezers, want geen enkele groep was in staat de 

kortste route te vinden zonder eerst te verdwalen. De snelste groep, waartoe wij natuurlijk 

behoorden, deed er maar liefst twee en een half uur over om de camping te bereiken. Daar 

namen we vermoeid maar voldaan de traktatie in ontvangst. We trotseerden een stilaan 

ijselijke koude om nog een hele tijd gezellig samen te zitten. 

Ondanks een korte nacht stonden we de vrijdag fris (zelfs bibberend) en monter op om te 

gaan  kajakken. De meesten lieten zich rustig met de stroom meedrijven, maar voor enke-

len werd het een heus gevecht tegen het water en de stenen van de Amblève. Er kwamen 

zelfs enkele onvoorziene douches aan te pas. Op het eindpunt stond er een variëteit van 

koude pasta’s voor ons klaar. Na het eten zag een kleine groep het zitten om de sportieve mountainbikeroute te volgen. De 

rest hield er een rustiger tempo op na.  

Als beloning voor een sportieve dag gingen we barbecueën en wat mag er nooit op een barbecue ontbreken? Een aperitiefje 

natuurlijk. Na wat wel een eeuwigheid leek was het vlees klaar. Of toch de buitenkant… Toen het wat kouder werd, smachtten 

we naar de warmte van een kampvuur. We hadden er gelukkig één ter beschikking, vakkundig gebouwd door Gilles en Andre-

as.  

Het vuur lag nog na te smeulen toen de zon (en Johan Delbecke) ons op zaterdagmorgen wekten. De opkuis volgde en daar 

was heel wat werk aan. Senne bood ons wat vermaak met de zoektocht naar zijn rugzak. Tot op heden is die nog niet gevon-

den en het ergste wordt gevreesd. Als afsluiter was er nog een fotozoekspel, gevolgd door een frietje. Daarna volgde de ellen-

lange treinrit terug naar Roeselare. We kregen er zelfs nog een klein uurtje schoolreis bovenop doordat onze trein in Brugge 

door een ongeval was afgeschaft en we een volgende trein moesten nemen. Maar terug in Roeselare konden we allemaal bea-

men dat dit een schoolreis was om U tegen te zeggen! 

 

Jens Loncke (6MTWi) 

Thomas Vermeersch (6MTWi) 

Het Ardennenoffensief 



I n het schooljaar 2008-2009 startte voormalig Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt het project Rijbewijs op 

School (RoS) op. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), scholen, 

rijscholen en examencentra. Dankzij Rijbewijs op School kunnen leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs 

op school gratis het theorie-examen rijbewijs B afleggen. 

 

Maar liefst 29 leerlingen van de Broederschool schreven zich dit jaar in voor Rijbewijs op School. Zij kregen gedurende 8 les-

uren professionele begeleiding door een erkende lesgever van een rijschool. Daarna konden onze leerlingen oefenen voor hun 

theorie-examen op een online platform van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Met succes zo blijkt. Ongeveer 75% van onze 

leerlingen slaagde voor het theorie-examen. Dit is heel wat hoger dan het Vlaams gemiddelde van 60%.  Hartelijk gefeliciteerd 

aan de geslaagden en veel succes met het praktisch rijexamen. 

Dankzij Rijbewijs op School krijgen jaar-

lijks meer dan 40.000 leerlingen uit het 

secundair onderwijs de kans om hun 

voorlopig rijbewijs op de schoolbanken 

te halen. 



Feest op school! 



Feest op school! 



 

Never mind the others : 

VERSUS IV Battle for schoolbands 

Zaterdag 10 mei won onze muzikale trots 'Band of Brothers' (7 brothers en 1 
sister) in een tot de nok gevulde nieuwe refter voor de tweede maal op rij de 
rockbattle voor schoolbands 'Versus'. De concurrentie was nochtans niet min: 2 
Roeselaarse scholen (van het VABI en het VTI) en 3 
Brugse stuurden eveneens straffe muzikanten. Maar toen 
onze klasbakken het podium afstapten, was het voor ve-
len duidelijk: dit wordt moeilijk te kloppen! 

Rond middernacht kwam juryvoorzitter Pieter-Jan Maer-

tens dan op de planken met het verdict van jury: Versus 
IV wordt gewonnen door... The Band of Brothers. Een 
hele dikke proficiat aan Lore, Arne B., Arne V., Auke, 
Emiel, Korneel, Robbe en Viktor.  

Uit het juryverslag: 

"De Band of Brothers bracht een 'tactische' set en weet 
hoe je met je publiek een feestje moet bouwen. Er zat 
een enorme vaart in de opeenvolging van de nummers. 
De twee eigen nummers (eentje geschreven door Auke, het ander door Viktor) 
werden enorm gesmaakt. De sound van de groep zat prima." 

Dit is een ongelooflijk mooi afscheid voor 6 van de 8 Brothers die in juni onze 
school verlaten. Maar  we zijn er bijna zeker van dat deze mannen daarna ook 
nog het podium gaan delen. En wat volgend schooljaar betreft: het voorbeeld 
van de Band of Brothers is blijkbaar zo aanstekelijk dat er al drie nieuwe bands 
klaar staan om volgend jaar de Broederschoolkleuren te verdedigen: Carrot 
Square, Next Generation of Brothers  en een voorlopige band zonder 
naam.  

Op naar Versus V 2015! 

 
Inschrijven hiervoor kan vanaf sep-
tember via de schoolwebsite:  

www.broederschoolroeselare.be  

Op  12 maart speelde de Band of Brothers in een volgelopen 

SPIL samen met de bigband van STAP. Een prachtige erva-

ring voor onze jonge muzikanten. Op een megapodium, ondersteund 

door een 20 koppige bigband, voor heel veel publiek.  Wat een feest 

voor het oor! 

Carrot Square 

Next Generation  

of Brothers 

BOB 

NGOB 

NGOB 



(sh)it happens 

Nose Blisters 

De verlossing! 

1,2,3,4,5,6, SAVE ME! 

NGOB 

VERSUS V 

2 mei 2015 vanaf 17u! 

WEES ER BIJ! 

here’s the Band of Brothers ! 



Op 17 mei speelden heel wat oud-leerlingen samen op het grastor-

nooi van de Gouden leeuw in Hooglede. Hun doelsaldo zorgde er 

voor dat ze in de namiddag  

“slechts” mochten strijden voor de 

laatste 16 plaatsen. Zo werden ze 

22ste op 32 ploegen. Proficiat! 

Spelers: oud-leerlingen Jordy 

Carron, Brian Labaere, Gilles 

Declercq, Mohamed Zemourih, 

Thibault Tanghe, Roy Caes  

aangevuld met Toshiyuki Soete 

Gino Dehullu, uit de kerngroep BOLERO, met een gezellige 

babbel in de cavabar op het schoolfeest 

BOLERO KALENDER 

Woensdag 2 juli 2014 : minivoetbaltornooi       

Van 16u30 tot 20u in sporthal Onze kinderen Rumbeke 

Aansluitend BBQ op school 

inschrijven verplicht: 0494/310771                          

Oktober/november 2014 : oud-leerlingen in de 

Moustache 

21 december 2014 Santarun : Kerstloop op de school 

Vrijdag 13 februari 2015: Braatcafé                    

mei 2015: versus, festival op school 

mei 2015: 20j Allegria in de SPIL                      

Zaterdag 30 mei 2015: Schoolfeest!                    

Wie zich inschrijft op de nieuwsbrief, wordt uitgenodigd 

op alle activiteiten. www.broederschoolroeselare.be  

Julie Goemaere vond op haar vrijgezellenfeestje de 

weg naar de Broederschool. Meer nog , haar vriendinnen 

regelden een gastoptreden met onze leerlingenband “ 

Band of Brothers”. “Laat de zon in mijn hart” sprankelde 

uit de boxen, de polonaise werd ingezet en de regen 

verdween…. Bedankt voor het gastoptreden! Elke reden 

is goed om opnieuw over de vloer te komen. Contacteer 

ons! 

Op zondag 4 mei was de Broederschool vertegenwoordigd op het 

Krottegemse Minivoetbaltornooi. We verdedigden de kleuren voor-

treffelijk. In de halve finale mochten de leerlingen de oud-leerlingen 

bekampen. De ervaring gaf de doorslag op het jeugdig enthousias-

me. In de finale verloren de oud-leerlingen na penalty's. Proficiat 

met de tweede en de vierde plaats.  

Oud-leerlingen: Roy Caes, Ken Bury, Sam Desimpelaere, Laurens 

Seys, Kevin Ryxkc, Arne Cools en Gilles Declercq 

Leerlingen: Thomas Vermeersch, Freek Dumortier, Emiel Puype, 

Tomas Claeys, Mathias Toebat, Pieter-Willem Samyn  

Oud-leerlingen Wouter Deruytter en Evelyn 

Verschoore exposeren net op hetzelfde mo-

ment in de spil... 

Bolero boomt! 



D e Broederschool en de FLAC Roeselare bundelen de krachten om een nieuwe loopwedstrijd te organise-

ren. Het is de bedoeling dat enkele honderden lopende kerstmannen de Roeselaarse centrumstraten op 

zondagavond 21 december onveilig maken. 

 

Concept  

Een ludieke loopwedstrijd die vertrekt en eindigt in de Broederschool. De deelnemers kunnen kiezen tussen 3,3 of 

10 km. Iedereen krijgt een kerstmanmuts op het hoofd en we zullen proberen om de kerstsfeer erin te brengen 

met muziek, jenever, glühwein, braadworsten, …  We mikken dus vooral op sfeer en gezelligheid. 

 

Parcours 

Het vertrek en de aankomst voorzien we op de speelplaats van de Broederschool. Daarna willen we optimaal ge-

nieten van de kerstverlichting en daarom lopen we door de Ardooisesteenweg naar het stationsplein om dan via 

de Oost-, Noord- en St. Amandsstraat terug op het stationsplein uit te komen. In omgekeerde richting lopen we 

via de Ardooiesesteenweg terug naar de school. Eén toer is ongeveer 3,3 km. 

 

Criterium Roeselare Loopt 

Omdat we als laatste aan de beurt komen, zal de uitslag niet opgenomen worden in het criterium Roeselare 

Loopt. Direct na onze wedstrijd zullen de deelnemers en de winnaars van het criterium gehuldigd worden. Het 

wordt dus de slothappening van het criterium. 

 

Medewerkers 

Als we een goede organisatie op poten willen zetten, zullen we tientallen vrijwilligers nodig hebben. Wie het ziet 

zitten om op die dag mee te helpen, mag dit laten weten aan iemand van de organisatie. Hou alvast de datum 

vrij !  

 

Sponsors 

We zoeken nog een aantal sponsors die ons project financieel of in natura willen steunen. Spreek de plaatselijke 

bakker en beenhouwer aan of vraag aan de garagist of de schilder of ze willen sponsoren. Wij zorgen voor de no-

dige return dankzij onze website, facebook, flyers, kranten artikels, banners, … Of als je iemand in de familie hebt 

of iemand in de buurt kent die geïnteresseerd is, mag je steeds contact opnemen met iemand van de organisatie. 

We bespreken graag de mogelijkheden. 

 

Info 

Meer informatie kan je inwinnen via Arne Cools, Leen Steel, Laurens Seys, Vincent Desmet of via de directie van 

de Broederschool. Filip Dekiere (0485/880712, filip.dekiere@telenet.be )  van de FLAC kan je zeker ook helpen. 

Via www.santarunroeselare.be kan je binnenkort meer vernemen. Begin alvast maar te trainen… 

 

Vincent Desmet 

Santa Run Roeselare 

Zondag 21 december 2014 

mailto:filip.dekiere@telenet.be
http://www.santarunroeselare.be


 



 

 

 

 

 

 

 

Bo Vereecke , 12 jaar jong danst al 8 jaar bij “the Move” in 

Torhout. Wekelijks traint ze 3,5 u. Ze doet zowel moderne dans 

als disco free style.  Op het afgelopen Belgische kampioenschap 

werden ze knap tweede in de disco free style. Die stijl vraagt 

veel atletisch vermogen van de meisjes. Ze treden ook jaarlijks 

op voor “eigen”publiek. Dit gaat door in de Brouckère in Torhout.  

Meer info via www.culturedance.be 

In het olympisch zwembad de Wezenberg  in Antwerpen 

zwom Alison Lounes– Chérif (3ECO1) 2 nationale titels 

bij elkaar . Ze traint bij de royal dauphins mouscronnois . 

Bij de 4 keer 100m wisselslag zwom ze haar 100m vrije 

slag in 1.00.90. Ook bij de 200m vrije slag was ze de 

sterkste. Ze zwom dit  in 2.12.46 

Hiervoor vertoeft ze heel veel uren in het water. Loon 

naar werken stimuleert om zo verder te doen. 

 

Met de toer der Broederscholen liepen we in september 

van Bokrijk naar Roeselare. Het werd een kippenvelmoment 

van drie dagen. In Bazel kregen we een prachtige boom ca-

deau. Hij werd na goed overleg gepland op het grasveld tus-

sen de Broeder Adolfstraat en de Beverseaardeweg. We zet-

ten onze boom zeker nog in de bloemetjes. 

Onze school werd opnieuw kampioen in een minivoetbalcompetitie 

voor onderwijs en diensten. Een testmatch tegen BUURTSPORT 

besliste over de titel. 

Met de Band of Brothers toonde Arne Vens ( 6EW) zich 

van een funky kant. Daarnaast is Arne een top klassiek 

opgeleide saxofonist. Hij is, 

samen met heel veel fami-

lieleden , vast verbonden 

met de koninklijke fanfare 

de Zwaan uit Lichtervelde. 

Arne behaalde  94% op zijn 

point final aan STAP ( Ste-

delijke Academie voor Podi-

umkunsten) Dit getuigt van 

een uitzonderlijke prestatie.  

Proficiat! 

 



Schoolkoor Allegria werkte op 28 mei mee aan een CD 

-opname. Voor twee nummers werd onze studio een echte 

studio. Met prachtige klanken en griezelig gefluister kan je 

ons binnenkort horen  op de CD van Rudyard the Gentle 

( Jurgen Tuerlinckx). 

 
Wouter Deleersnijder (6WeW) zich voor de 2e maal voor de 2e ron-
de van de Vlaamse Fysica Olympiade plaatste. Aan de KULAK, tijdens 
een drukke uitwisselingsweek, loste hij met brio de 30 moeilijke proble-
men van de 2e ronde bijna feilloos op. Hij haalde de finale net niet. Toch 
een dikke proficiat! 

 

 

 

Josephine Davidts (3WETa) stu-

deert volgend jaar in Australië ( door 

werk van mama) daarna komt ze terug 

naar de Broederschool !We wensen 

haar veel  succes tijdens deze unieke ervaring! 

 

Tilde Bekaert (2MWb) een heel mooi gedicht schreef?  

Sometimes I want to cry 
but I don't know why 

My tears are like waterfalls 
because you ignore my calls 

I fail everytime I try to be 
the girl you want to see in me 

I wish we were more than friends 
so we can hold hands 

Having someone to kiss 
is what I really miss 

That's not the only thing I want to do 
but I really want to be with you 

Everytime we met 
there's something I didn't get 

You give me butterflies 
when you smile so nice 

Please go out with me 

because you're oh, so lovely 

.  

Goed gezien! 

Onze school zamelt permanent dopjes van petflessen in voor 

het goede doel.  

Het recycleren van de dopjes resulteert in budgetten  

tvv de opleiding van blindengeleidehonden. 

Arne Cools 



SPORT...SPORT…             SPORT...SPORT... 
08/01/2014 minivoetbal cadetten meisjes in het VTI te Roesela-
re 

Deelneemsters:  Lore Vandendriessche, Bekaert Liese-Lotte, Sarah Van-
denberghe, Nele Pype, Laura Ramault, Flore 
Verschaeve, Nina, Chiara Reynaert en Florence 
Vande Kerckhove. 

Uitslagen:  BRDS - VMSR:  0 - 0 
  BRDS - GSCH2: 4 - 0 

  BRDS -  SIRE:  0 - 7 

We werden als 2e geplaatst na Torhout (Sint-
Rembert) en mochten door naar de volgende ronde!!! 

15/01/2014 minivoetbal miniemen jongens in het VTI te Roese-
lare 

Deelnemers: Matisse Byttebier, Willem Meuris, Yousri Van Ryckeghem, 
Sven Vergote, Robbe Vandeginste, Alessandro Ameye en Kobe Vanoost-
huyse. 

Uitslagen: VTIR - BRDS: 3 - 0 

  BRDS - MSKA:1 - 5 

  BRDS – VMSR:2 - 5 

Met opgeheven hoofd eindigden we als 
laatste. 

22/01/2014 minivoetbal scholieren meisjes in de Ark te Ardooie 

Deelneemsters: Lieselot Lannoo, Ina Vanriest, Michelle Noseda, Elise 
Haest, Tine Popelier, Nell Declercq, Angelique Hessel, Marie Callens, Eva 
Dekeyser en Yuna Dehullu. 

Uitslagen:  IHKA - BRDS:  1 - 1 

  BRDS - VILO:  1 - 1 

  BRDS - VMSR: 2 - 0 

 

We werden als eerste geplaatst en moch-
ten door naar de volgende ronde!!! 

29/01/2014 minivoetbal scholieren jongens in het VTI te Roese-

lare 

Deelnemers:  Mathieu Maertens, Ruben Beernaert, Thibaut Blondeel, 
Emiel Puype, Martijn Devos, Senne Vandermeersch, Yoran Deleu en Joran 
Pollie. 

Uitslagen:  VTIR - BRDS:   4 - 5 

  VMSR - BRDS: 3 - 0 

Het VILO Meulebeke was niet komen opda-
gen waardoor we dus niet als beste 2e wer-
den geselecteerd wat natuurlijk heel erg 
jammer was. Toch een dikke proficiat aan 
deze jongens voor de geleverde prestatie!!! 

19/02/2014  finale miniemen meisjes in 
Diksmuide 

Deelneemsters: Laïs Decruy, Tanya Deblaere, 
Romy Degroote, Hanne Blomme, Nore Dewancke-
le, Emilia Cloet en Suzanne Deneweth 

De West-Vlaamse finale werd gespeeld tussen 
onze miniemen meisjes en de miniemen meisjes 

uit Koekelare.  

We verloren helaas de match met 3-0. De setstan-
den waren : 

25-20, 25-18, 25-15 

Ze behaalden toch de zilveren medaille en werden  
toch geselecteerd voor de Vlaamse finales in Kon-
tich.  

Door kwetsuren en 
andere schoolacti-
viteiten moesten 
we helaas forfait 
geven voor deze 
wedstrijd.  

19/02/2014  finale scholieren jongens  in 
Diksmuide 

Deelnemers: Lara Blomme, Elise Haest, Josse De-
varrewaere, uitwisselingsstudent, Julian Vande-
vijere, Quirine Pattyn, Bert Vuylsteke, Douwe De 
Deygere en  Simon Verschaeve. 

Deze West-Vlaamse finale werd gespeeld tegen 
SJCP Poperinge. Hoewel onze scholierenjongens 
moesten aangevuld worden met kadetten jongens 
en scholieren meisjes, konden ze toch mooi weer-
werk bieden aan een heel sterk Poperinge. De wed-
strijd werd verloren met 1-3, setstanden : 

27-25, 9-25, 13-25, 14-25 

Ook de miniemen jongens speelden de West-
Vlaamse finale in een  tornooiwedstrijd te Roesela-
re op 15/01/2014. Tegenstanders waren VMS 
Roeselare en SASK Brugge. 

Uitslagen: BRDS-VMSR : 0-2 

               VMSR-SASK : 2-0 

      BRDS-SASK : 2-0 



SPORT...SPORT…             SPORT...SPORT... 
05/02/2014 atletiek indoor cadetten en 
scholieren in topsporthal te Gent 

Uitslagen:  

Thibaut Blondeel:  

200m sprint scholieren jongens         27,51 sec 

1500m scholieren jongens           4’39”89 min 

 

Elise Plancke:  

200m sprint scholieren meisjes    27,84 sec
  

verspringen scholieren meisjes     4,85 m  

Goed voor een bronzen medaille!!! 

 

Lieselot Lannoo: 

200m sprint scholieren meisjes    31,27 sec 

hoogspringen scholieren dames      1,30 m 

 

Noor Verburgh: 

60m sprint cadetten meisjes      8,75 sec
  

200m sprint cadetten meisjes    29,24 sec  

 

19/02/2014 minivoetbal cadetten jongens in het VTI te Roeselare 

Deelnemers: Lander Deman, Alex Sinnesael, Lucas Verhoest, Thibaut Deman, 
Robbe Debrauwer en Jarne Pollie. 

Uitslagen: VTIR - BRDS:  1 - 4 

  BRDS - KAIZ:  2 - 1 

  BRDS - VMSR: 2 - 2 

We werden als eerste geplaatst en mochten 
door naar de volgende ronde!!! 

12/03/2014 minivoetbal scholieren dames in het VTI te Roeselare 
½ finales!!! 

Deelneemsters: Yuna Dehullu, Tine Popelier, Nell Declercq, Ina Vanriest, Mi-
chelle Noseda, Marie Callens, Lieselot Lannoo. 

Uitslagen: BRDS - SADI:  1 - 0 

  BRDS - SJBN:  1 - 2 

  BRDS - STKO:  0 - 1  

Onze dappere leeuwinnen werden eervol 3e!!! 
Een dikke proficiat!!! 

 

23/04/2014 minivoetbal cadetten jongens in sporthal PTIK te Kort-

rijk ½ finales!!! 

Deelnemers: Lander Deman, Alex Sinnesael, 
Lucas Verhoest, Thibaut Deman, Robbe De-
brauwer en Jarne Pollie. 

Uitslagen:  BRDS - SNGZ:  2 - 2  

  PTIK - BRDS:  2 - 2 

  DBKO - BRDS: 4 - 0 

Ook hier werden we eervol 3e! Een dikke proficiat aan deze stoere mannen!!! 

07/05/2014 Provinciaal Kampioenschap atletiek scholieren meisjes 
te Zwevegem 

Deelneemsters: Elise Plancke (Lieselot Lannoo moest 
afhaken door blessureleed) 

Uitslagen: 

Elise Plancke:  100m sprint : 13,87 sec 

  Finale 100m sprint :  13,81 sec 6e 

plaats 

    Verspringen :  4,56 m    1ste plaats!!! 

Proficiat met deze gouden medaille Elise!!! 

 

Dank aan alle leerlingen die zich dit 
jaar hebben vrijgemaakt en ingezet 

om vele mooie prestaties voor de 
school te leveren! 

 

 

Ook Laurens Seys en Leen Steel om 

dit steeds te organiseren en aanwe-
zig te zijn! 

  

 



D 
e eigenzinnige kijk van Emiel Puype, 6MTWe op het hele 

gebeuren.  

Voor velen was 28 mei niet meer dan een ordinaire schooldag 

en tevens het begin van een verlengd weekend. Voor de zes-

des en het personeel daarentegen, was het D-day: het jaarlijkse minivoet-

baltornooi vond namelijk die dag plaats in Beveren. 

Vooraf reeds werden de beste ploegen samengesteld, de beste tactieken 

bepaald en de zwaarste trainingen geleverd. Niemand wou er gezichtsver-

lies lijden, allen streden ze voor de titel en de eeuwige roem. 

Er waren twee competities: de damescompetitie en de herencompetitie. 

Bij de dames traden 4 ploegen aan, bij de heren waren dat er 6. 

Wie uiteindelijk zou winnen was moeilijk te voorspellen, in beide competi-

ties. De gokkantoren liepen dan ook strop om een pronostiek in te dienen 

met daarop hopelijk de juiste uitslag. De regels van de pronostiek waren 

simpel: voorspel beide rangschikkingen, het aantal gescoorde doelpunten, 

het aantal geïncasseerde doelpunten bij de leerkrachten heren en idem bij 

de leerkrachten dames. 

De gokkers onder ons roken het grote geld en begonnen snel hun (zwart)

geld boven te halen. 

EW/WeW 

EMT 

MTWe/MTWi 

personeel 

Pronostiek 

Er werden 86 doelpunten gemaakt. 

De leerkrachten heren kregen er  

4 binnen en de dames 8 

Leerkracht Peter Devlieger had als  

enige alles juist. Zelfs twee keer.... 

Het tornooi zelf was er één om nooit te vergeten. 

Snel werd duidelijk dat MTWi om de knikkers zou 

meespelen bij de heren, hetzelfde gold bij de 

dames voor de EMT. Toch waren er zeker outsi-

ders die niet vergeten mochten worden: bij de 

heren kond de MTWe zich sterk maken met de 

individuele acties, de leerkrachten hadden dan 

weer de troef van het samenspel in handen. Bij 

de dames mocht EW/WeW ook niet onderschat 

worden, zij dongen ook lang mee voor de titel! Ze 

verloren echter de beslissende match tegen EMT. 

De MTWi/We dames begon puik met winst, maar 

kon de lijn niet doortrekken. Ze verloren hun vol-

gende twee matchen. 

Al snel werd dus duidelijk dat de EMT-dames het 

tornooi zou winnen, zij losten hun favorie-

tenrol perfect in en wonnen iedere match. 
Uitslag Dames 

 

EMT   9  

EW/WeW  4  

Mtwe/mTWi  3  

LKR   1 

EMT-LKR:    5-0 

LKR-EW/WeW:   1-1 

MTWe/MTWi-LKR:   2-1 

EW/WEW- EMT:   0-1 

 Zesdes versus personeel...                   een tornooi op het scherpst van de snee 



Bij de he-

ren was 

het echter 

tot op het 

eind nagel-

bijten. De MTWi had namelijk lang een rooskleurige positie in het vooruit-

zicht, ware het niet dat ze plots puntenverlies leden tegen de directe con-

currentie: de leerkrachten. Wat later bleek dat ze echt in een dip verzeild 

waren, ze speelden gelijk tegen de EW; al is het beter te zeggen dat dit de 

volledige verdienste van de EW was! Hun verdediging was als een muur, 

de MTWi-bulldozer had er geen antwoord op. Ook WeW leek even een 

doorn in het oog te zijn voor de MTWi-ers: zij beperkten het doelsaldo 

door slechts met 1-2 de boot in te gaan. De MTWe bleek vlot te kunnen 

scoren, maar kon het dan weer niet waarmaken wanneer het er toe deed, 

zij verloren van MTWi en speelden gelijk tegen EMT, de eerste plaats was 

al snel tot een utopie gereduceerd.  

WeW won geen enkele match, maar Yoran Deleu mocht wel het doelpunt 

van het tornooi op zijn palmares schrijven. Ze mochten trots zijn op de 

weerstand die ze geboden hadden. De leerkrachten speelden de laatste 

match van het tornooi tegen de MTWe. Daarvoor hadden de senioren nog 

niet verloren. Ze hadden tevens genoeg aan een gelijkspel om het tornooi 

te winnen. Bij verlies werden ze evenwel slechts derde:  van spanning 

gesproken! De MTWe maakte bij winst nog kans op de tweede plaats, het 

was dus zeker een match met inzet. Snel bleek de artritis de leerkrachten 

geen parten te spelen: ze combineerden vlot en konden met vlot aanvals-

spel de MTWe doen zweten. MTWe had wel een sterke verdediging en een 

goeie keeper aan hun zijde, ze lieten zich niet passeren. Tot de regels 

geboden dat de leerkrachten op voorsprong konden komen: een 

schepcorner! Deze werd omgezet, 1-0. Niet veel later kregen de 

leerkrachten weer een kans in de schoot geworpen, ditmaal met 

een terechte penalty: 2-0. 

Ofwel kreeg de MTWe een boost in de tweede helft, ofwel dach-

ten de leerkrachten al aan de derde helft, wie zal het zeggen, 

maar de MTWe kon met vlotte combinaties tot 2-2 gelijk komen. 

De MTWe vond zichzelf opnieuw uit en creëerde een schietkraam 

bij de kooi van Lieven Dufour. De resterende tijd was echter 

schaars, en de MTWe moest zich troosten met het gelijkspel.  

M T  W e 

MTWi 
personeel 

E M T 

W e W 

E W 

Uitslag heren 

LKR  11 ( +17 saldo) 

MTWi  11  ( +8 saldo) 

MTWe 8  

EMT  5 ( -9 saldo) 

EW  5 ( -10 saldo) 

WeW  0  

EMT - EW:   2-2 

MTWi-MTWe:  3-0 

WeW-LKR:   0-2 

MTWi-EMT:   4-0 

MTWe-WeW:   6-1 

EW-LKR:   1-9 

EMT-MTWe:   5-5 

EW-WeW:  2-0 

MTWi-LKR:   1-1 

EMt-WeW:   4-2 

EW-MTWe:   2-6 

EMT-LKR:   0-7 

WeW-MTWi:   1-2 Voor iedereen was dit een leuke dag gevuld met de emoties die enkel de edele sport 

van het minivoetbal teweeg kunnen brengen! Een proficiat aan de spelers en vooral 

hartelijk bedankt aan de scheidsrechter en aan de meegereisde supporters! 

 Zesdes versus personeel...                   een tornooi op het scherpst van de snee 

Arne Cools 



Totale opbrengstTotale opbrengst 

€ 1460 € 1460  

O 
p 5 februari kregen onze leerlingen van de tweede graad 
een voordracht over de organisatie Make a Wish. 

Deze stichting laat wensen van kinderen met een levens-
bedreigende ziekte uitkomen. 

Na deze aangrijpende getuigenis besloten vele klassen de handen uit 
de mouwen te steken. Zelfgebakken cakes , koekjes, tiramisu  (3 ECO1, 
4 ECO2), ijsjes (3 WETa) werden op school verkocht tijdens de speeltij-
den. Maar liefst 188 dozen paaseitjes werden door 4ECO1 aan ouders, 
familie, vrienden en buren verkocht. Van harte dank aan allen die van-
uit een belangeloze inzet deze prachtige organisatie wilden steunen !! 



Doe de “droedel “en denk gewoon even na ...  

,en   
1.  Droedel       2.  Droedel                             

 

 

 

3.  Droedel       4. Droedel 

 

 

 

 

 

 

 

5. Droedel       6.  Welke tafel heeft geen poten ? 

 

 

 

 

7. Je loopt buiten op straat, je hebt geen muts of kap op je hoofd. Je hebt ook 
geen paraplu of iets anders boven je hoofd.  Toch word je niet nat.  Hoe is dat 
mogelijk? 

 

8. Voor je staat een Jaguar en achter je een leeuw. Je hebt maar één 
verdovingspijl.  
Hoe kan je jezelf uit deze situatie redden? 

 

 

9. Waarin komt vandaag NA morgen ?  

 

10.  Hoe heet het werkgeheugen van een schaap ? 

 

 

 

 

de oplossingen 

 1.VEEARTS 

 2.BEDROG 

 3.KARTON 

 4.PRUIKEN 

 5.KUSSENSLOOP 

 6.TAFEL VAN VERMENIGVULIGING 

 7.HET REGENT NIET 

 8.LEEUW SCHIETEN EN WEGRIJDEN MET 

JAGUAR 

              9 IN EEN WOORDENBOEK 

 10 RAL-GEHEUGEN 

Frank Popelier 



ECONOMIE-MODERNE TALEN 
Barbier Elke ......................................................................... PBA secundair onderwijs: Nederlands en economie 
Bossuyt Hannah ................................................................................................................ PBA verpleegkunde 
Dedeyne Joran .................................................................................................................. PBA verpleegkunde 
Delva Marjoleine .................................................................................................................. ABA geschiedenis 
Depovere Jolien ............................................................................................... PBA communicatiemanagement 
Desmedt Margot............................................................................................................... PBA orthopedagogie 
Heffinck Niels ............................................................. PBA bedrijfsmanagement: financie- en verzekeringswezen  
Lesy Jonas ........................................................................... PBA toegepaste informatica: applicatieontwikkeling 
Libeer Eloy ........................................................................................................................ PBA verpleegkunde 
Seynaeve Phedra .............................................................................................................. PBA lager onderwijs 
Verhellen Robin ........................................................................... ABA toegepaste economische wetenschappen 
Verlinde Sara ................................................................................................................... PBA lager onderwijs 
 
 
ECONOMIE-WISKUNDE 
Casteleyn Elise .................................................................................. PBA biomedische laboratoriumtechnologie 
De Groote Mathieu ..................................................... PBA bedrijfsmanagement: financie- en verzekeringswezen 
De Muynck Romy .................................................................................................. PBA toegepaste psychologie 
Derluyn Sharlien .................................................................................................... ABA handelswetenschappen 
Deseyne Juline .......................................................................................... ABA criminologische wetenschappen 
Meersman Marlies ................................................................................................................. ABA psychologie 
Vereecke Lisa .................................................................................................................... ABA tandheelkunde 
Verstyn Marieke .......................................................................... ABA toegepaste economische wetenschappen 
Vynckier Jasper ..................................................................................................... ABA handelswetenschappen 
 
 
MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN 
Beeuwsaert Ine  ................................................................................................... PBA logopedie en audiologie 
Coolen Niels .......................................................................................................................... ABA psychologie 

Dewyspelaere Hanne ..................................................................PBA secundair onderwijs: wiskunde en biologie 
 
 
MODERNE TALEN-WISKUNDE 
Behaegel Hannelore......................................................................... PBA secundair onderwijs: fysica en biologie 
Caes Roy ........................................................................................................................................PBA bouw 
Debie Niels ....................................................................................................................... PBA verpleegkunde 
Missiaen Louise ........................................................................... ABA toegepaste economische wetenschappen 
Vanhoutte Jonie ......................................................... ABA lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 
Werbrouck Maarten ...................................................................................... PBA industrieel productontwerpen 
 
 

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE 
Devrome Jeroen .......................................................................... ABA toegepaste economische wetenschappen 
Priem Alexander .................................................................... ABA industriële wetenschappen: elektromechanica 
Schaubroeck Daan ............................................................................................. ABA ingenieurswetenschappen 
Teerlynck Maxim ............................................................................................... ABA nautische wetenschappen 

Hieronder vindt u de leerlingen die volledig geslaagd waren in hun eerste 

jaar hoger onderwijs. De leerlingen die gedeeltelijk of niet geslaagd waren, 

worden hier niet vermeld. 

Resultaten oud-leerlingen 
Uitgangsjaar 2011-2012 



Geboorten 
 
01/02/2014 Merith, dochter van Pieter Goethals en Ines Maes (leerkracht) 

28/05/2014 Laura, dochter van Krist Vanneste en Griet Verhelst (oud-leerling), kleindochter van Karolien Vanthournoudt  
  (leerkracht) 

30/05/2014 Daymon Huûghe, kleinzoon van Marijke Marescau (poetsvrouw) 

 

 

 

Overlijden 

 

09/12/2013 Heidi Vanlerberghe (41j), tante van Lune Uyttenhove (1Ac) 

29/12/2013 Rosa De Jonghe (85j), grootmoeder van Tobit Vandendriessche (oud-leerling) en Chaïm Vandendriessche (1Ab) 

13/01/2014 Gino Nuyttens (57j), nonkel van Chelsey Geeraert (4ECO1) 

15/01/2014 Noël Verbeest (72j), vader van Joost Verbeest (oud-leerling) en Nele Verbeest (oud-leerling) 

21/01/2014 Annie Depestel (72j), grootmoeder van Nils Decoene (2MWa), tante van Bart Depestel (leerkracht, oud-leerling) en   
  Isabel Depestel (oud-leerling) 

31/01/2014 Josée Dewindt (76j), grootmoeder van Linde Vandeputte (5EW) 

04/02/2014 Alfons D’haene (91j), overgrootvader van Femke Vandenbussche (3ECO2) 

05/02/2014 Lucien Deceuninck (89j), overgrootvader van Floor Vergote (1Ad) 

09/02/2014 Denise Declercq (78j), moeder van Hilde Vansteenkiste (oud-leerling) en Veerle Vansteenkiste (oud-leerling), groot-
  moeder van Freek Dumortier (6MTWi) en Fien Dumortier (4ECO1) 

13/02/2014 Achiel Rijckewaert (87j), grootvader van Lisa Bouckaert (oud-leerling) en Emma Bouckaert (6WeW) 

05/03/2014 Georges De Neve (85j), grootvader van Lionesse Vanslambrouck – De Neve (5EMTb) 

10/03/2014 Albert Debrauwer (95j), overgrootvader van Lotte Debrauwer (6MTWi), Robbe Debrauwer (3WETb) en Simon Van
  craynest (1Ac) 

12/03/2014 Ignace Larmuseau (75j), familielid van Jolan Nemegeer (3WETb) 

13/03/2014 Jozef Laleeuwe (77j), grootvader van Jolien Depicker (oud-leerling) en Gilles Depicker (6MTWe) 

27/03/2014 Ignace Vandenbussche (52j), vader van Steven Vandenbussche (oud-leerling) en Gert-Jan Vandenbussche (oud-   
  leerling), oom van Astrid Vandenbussche (5EMTb) 

27/03/2014 Maria Cherlet (94j), familielid van Lieven Dufour (leerkracht) 

25/04/2014 Henri Vercaingne (78j), grootvader van Hanne Vercaigne (1Ad) 

29/04/2014 Magda Claeys (73j), grootmoeder van Robin Verhellen (oud-leerling) 

02/05/2014 Rachel Huyghe (92j), overgrootmoeder van Emiel Ostyn (2MWc) 

04/05/2014 Geert Dendauw (61j), broer van Lieven Dendauw (oud-leerling) en nonkel van Lindsi Dendauw (oud-leerling) en  
  Laura Dendauw (5EMTa) 

30/05/2014 Maria Sabbe (92j), overgrootmoeder van Femke Geldhof (1Ad) 

04/06/2014 Irène Tanghe (93j), moeder van Erik, Rudy, Marc(†) en Luc  Mussely (oud-leerlingen) 

Familienieuws 



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 en lay-out: Annelies Samyn en Peter Devlieger 

Sportbladzijden: Laurens Seys, Leen Steel 

Familienieuws: Johan Buyse 
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