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“D e wereld is gek geworden”. Deze woorden schoten mij meteen te binnen toen 
een aantal weken geleden op een vrijdagavond de eerste berichten binnen 
sijpelden over de terroristische aanslagen in Parijs. 

Ondertussen staat de Kerstvakantie voor de deur en probeert men overal, met 
vallen en opstaan, de draad opnieuw op te pikken.  

In onze school bruiste het tijdens het voorbije eerste trimester van de activiteiten.  

Ik denk daarbij aan de ontvangst van de nieuwe leerlingen, de eerste schooldag, de bbq voor de 
eerstejaars, de ontmoetingsdag voor onze nieuwelingen, de sportdag, de verschillende excur-
sies, de repetities van ons koor, de boekenbeurs en het Letterfeest, het bezoek van de Sint aan 
de klassen,… 

U kunt op onze website genieten van de vele foto’s van die activiteiten.  

Terwijl u deze Mandelaar leest, is een bepaalde activiteit achter de rug die echt wel laat zien 
waar de Broederschool voor staat: een warme leef- en leergemeenschap waar iedereen zich 
thuis mag voelen. Op woensdag 16 december organiseerde de pastorale werkgroep van onze 
school namelijk een project onder de naam: “Broederschool Roeselare - toont warme hart met 
Kerstmis”.  

Elke klas (en dat zijn er 29!) had voor die dag, samen met de klastitularis, een originele actie 
uitgewerkt waarbij de leerlingen hun warme hart lieten zien aan de medeleerlingen en mede-
werkers van onze school.  Als signaal kan dit wel tellen! 

Daarnaast wil ik ook, samen met u, nu al eens kijken naar de activiteiten die op het programma 
staan.  

Ik denk daarbij aan Santa Run (loopwedstrijd in samenwerking met FLAC) die op zondag 20 
december in en rond onze schoolgebouwen plaats vindt (u komt toch ook even een kijkje ne-
men?).  

Daarnaast zijn er de uitwisselingspro-
jecten voor onze laatstejaars, de school-
reizen, het ontbijtconcert van zondag 24 
januari, de opendeurdag op vrijdag 15 
april 2016, het schoolfeest op zaterdag 21 
mei, en niet te vergeten: de 1ste Carnaval-
quiz die onze ouderraad organiseert op 
vrijdag 26 februari. Meer info over deze 
quiz vindt u op onze website.  

Kortom, het wordt opnieuw een boeiende 
tijd, om naar uit te kijken in elk geval! 

Ondertussen wensen we u, en iedereen 
die u dierbaar is, een Zalig Kerstfeest en 
een gelukkig en gezond 2016 toe! 

Directie en personeel van de   
Broederschool 
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“J e kunt echt wel zeggen dat 
ik een kind van de Broeder-
school ben,” zo begint Jan-
Vincent Lefere, de nieuwe 

voorzitter van de scholengroep Sint Mi-
chiel.  “Ik ben er aangekomen als jong 
broekventje, in het derde leerjaar, en ben 
er tot het laatste jaar middelbaar geble-
ven. Ik deed toen de enige richting die er 
in ille tempore was: wetenschappen A. Ik 
had dat niet echt gekozen; ik was niet 
eens zo goed in wiskunde of in weten-
schappen, maar dat was wat er was. Ei-
genlijk lagen mijn sterktes en mijn inte-
resses veeleer in de talen.  Maar de klein-
schaligheid van de school, het goede en 
warme contact met de leerkrachten zorg-
den ervoor dat ik perse in de school wou 
blijven. Begrijp me niet verkeerd: er was 
wel degelijk een hiërarchie, er was wel 
degelijk discipline, maar er was ook 
steeds de mogelijkheid tot gesprek, tot 
discussie. En dat waardeerde en waardeer 
ik nog altijd.” 

De Broederschool: school van mijn 
leven 

“Misschien is dat wat me het meest ge-
vormd heeft, de bereidheid tot gesprek en 
overleg. Natuurlijk moeten er soms kno-
pen doorgehakt worden; natuurlijk moe-
ten er beslissingen genomen worden, 
maar niet willekeurige of als willekeurig 

ervaren beslissingen. Uitleg, kadering 
van beslissingen is fundamenteel.” 

“De invloed van de Broeders, van het 
Vlaams Lasalliaans Perspectief is daarin 
een belangrijke factor geweest.  Het is 
die geest van uitdagende prikkeling in 
wederzijds respect die voor mij een van 
de basiskenmerken van de Broeder-
school is geweest.”   

“En daarnaast zijn er natuurlijk altijd 
figuren die je je herinnert, leerkrachten 
die je leven vorm en richting gegeven 
hebben. Dries Debel bijvoorbeeld, dat is 
een mens die ik niet licht zal vergeten. 
De moderne manier waarop hij les gaf, 
de manier waarop hij zocht naar raak-
vlakken met wat er in de wereld gebeur-
de, dat heeft op mij een heel grote in-
druk gemaakt.  Hij was toen een van de 
eersten die een talenpracticum gebruik-
te—ondertussen zijn de didactische in-
zichten vast wel weer veranderd, maar 
toen was dat echt wel heel modern.” 

“Dries was het ook die me vroeg om in 
het pedagogisch college van de school 
te stappen, en toen de Scholengroep in 
‘99 opgericht werd, vertegenwoordigde 
ik de Broederschool in de Raad van Be-
stuur.  Ondertussen is de Raad van Be-
stuur niet meer direct samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de diverse 
scholen, zoals in het begin. We gaan nu 
allemaal samen voor de hele Scholen-
groep.” 

Hand in hand 

“Het Vlaams Lasalliaans Perspectief en 
de Scholengroep staan trouwens niet 
tegenover elkaar. Damienne Cottens 
(onze coördinerend directeur) is al mee 
geweest op Zeesessies, en ze was daar 
erg positief over. Op bestuursniveau 
hebben we weinig met hen te maken; ze 
oefenen geen rechtstreekse invloed uit 
op het beleid. Van onze kant  aanvaar-
den, respecteren en appreciëren wij de 
eigenheid van de Broederschool. Eigen-
lijk zijn we vragende partij voor nog 
meer overleg, bijvoorbeeld naar wat de 

plaats is of kan zijn van een congregatie-
school als de Broeders binnen een scho-
lengroep, of concreet binnen het Roese-
laarse schoollandschap. 

“In Roeselare staat onze ene Scholen-
groep sedertdien stevig in zijn schoenen. 
Onze sterkte is dat we iedere school zijn 
eigen identiteit laten hebben. Elke school 
kan zijn eigen onderwijsproject in volle 
vrijheid en onafhankelijkheid uitwerken; 
we zetten alleen algemene lijnen uit.”  

Uitdagingen 

“Ondertussen vaart het onderwijsschip 
door woelige wateren. De grote structu-
rele hervormingen lijken in de koelkast 
beland te zijn. De politieke verschuivin-
gen hebben voor andere prioriteiten ge-
zorgd. Nieuwe structuren zijn mogelijk, 
maar eventuele initiatieven worden gro-
tendeels overgelaten aan de plaatselijke 
besturen.  Een eventuele nieuwe struc-
tuur in de Scholengroep zal in ieder geval 
rekening houden met de eigenheid van 
elke school en zal pas tot stand komen na 
overleg met alle betrokkenen. ”  

“In Roeselare staan we nog voor genoeg 
uitdagingen.  Hoe gaan wij hier om met 
de groter wordende groep allochtonen? Is 
er een hertekening nodig van het school-
landschap, wanneer scholen een gelijk 
profiel hebben, en dezelfde richtingen 
aanbieden? Moeten we ingrijpen wanneer 
de ene school ontvolkt en de andere 
‘overloopt’? 

Dat er meer inwijkelingen zijn, is in 
Roeselare lange tijd een ‘ver-van-ons-bed
-show’ geweest. Maar toch zijn ze er. 
Vreemd genoeg zijn er veel, vooral meis-

 

D e Scholengroep Sint Michiel 
heeft sinds vorig jaar een 
nieuwe voorzitter: Jan-
Vincent Lefere.  Een gesprek 

met iemand die gepokt en gemazeld is in 
het Lasalliaans erfgoed, en met open 
vizier de uitdagingen in het onderwijs-
landschap tegemoet treedt. 

Een nieuwe lente, een 
nieuwe voorzitter 

Dries Debel, staande rechts; Jan
-Vincent Lefere, 5de van rechts 
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jes,  die naar het Klein Seminarie gaan, 
om daar Latijn te volgen. Hoe komt dat? 
Daarnaast trekt ook de Burgerschool veel 
nieuwkomers aan. Misschien speelt het 
een rol dat dit allebei centrumscholen 
zijn?” 

Dialoogschool 

“Veel allochtonen zijn moslims. Hoe gaan 
we om met die specifieke problematiek? 
Als schoolbestuur kunnen we enkele alge-
mene richtlijnen vooropstellen, al blijft de 
praktische uitwerking voorbehouden aan 
de individuele school.   De nieuwe ‘baas’ 
van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, 
die zei al dat we een ‘dialoogschool’ willen 
zijn, dat wil zeggen dat we als katholieke 
school de dialoog aangaan met de ande-
ren, de niet-gelovigen, de moslims. We 
willen het katholiek zijn niet opleggen; 
moslims zijn welkom op onze scholen, die 
immers ook confessionele scholen zijn.  

Dat betekent ook een engagement van 
hen: we verwachten van hen dat ze inte-
resse tonen voor wie wij zijn en hoe wij 
leven.  Concreet betekent zoiets dat ze de 
godsdienst lessen meevolgen, maar dat ze 
niet naar de mis hoeven te gaan.  Ze mo-
gen kritisch zijn, vragen stellen; het is aan 
ons om hen de antwoorden aan te bie-
den.”  

“Die benadering van dialoogschool komt 
voor mij voort uit de essentie van het 
evangelie, van de Christelijke waarden: 
eerbied en respect voor de andere. Dat 
betekent: de andere zichzelf laten zijn, in 
zijn eigenwaarde laten. Dat betekent: het 
goede zien in iemand anders. Voor mij is 
de basis daarvoor de figuur van Christus, 
en het evangelie.” 

“Vanuit die optiek willen wij ook een OKAN
-werking opstarten binnen St Michiel. We 
willen daar GO! Geen concurrentie mee 
aandoen; integendeel: hun OKAN-initiatief 
kampt met te veel mensen en te weinig 
plaats. Alle scholen mochten kandidateren 
om die OKAN-klas te huisvesten; uiteinde-
lijk zullen ze gehuisvest worden op de 
campus Klein Seminarie/Vabi; al wil ik 
benadrukken dat dit initiatief uitging van 
het bestuur van de Scholengroep, niet van 
het Klein Seminarie zelf.” 

“We zijn tolerant voor de hoofddoek, al 
vinden we dat die net als andere hoofd-

deksels of al te opzichtige piercings af 
moet binnen de school. Buiten de school 
doet eenieder wat hij wil, natuurlijk. Nu, 
dat zijn natuurlijk enkel algemene princi-
pes. Soms vervagen de grenzen tussen 
schools en buiten-schools. Wat is de 
regel op schoolreis? Op sporten in het 
park?” 

Kwaliteit 

“Maar onze scholen staan nog voor an-
dere uitdagingen. Hoe kunnen we onze 
kwaliteit bewaken?  Misschien hebben 
we al te lang geteerd op het verleden, 
op het idee dat ons onderwijs goed was, 
en dus altijd goed zal zijn.   
Ik denk dat we in de eerste plaats al 
moeten beginnen met de kwaliteit van 
de instroom in de lerarenopleiding te 
bewaken.  Elke leerkracht zou zich ei-
genlijk altijd en voortdurend de vraag 
moeten stellen Waarom geef ik dit?   

En ook de tweede vraag Op wel-
ke manier geef ik dit het beste?   

Daarnaast zien we toch dat ons 
onderwijssysteem langzaam ach-

teruit gaat in vergelijking met andere 
landen.  Wellicht zijn de landen die nu 
vooraan staan (de Aziatische stadsstaten 
en landen) veel competitiever dan wij 
nu, zijn ze meer prestatiegericht.  De 
democratisering van het onderwijs heeft 
misschien wel gezorgd voor een zekere 
vervlakking.   
Meer en meer onderwijzers komen nu 
uit technische richtingen; wellicht is dat 
toch een andere benadering.” 
 

Technologie 

Die scholen uit de nieuwe economieën 
zijn wellicht ook sterker in het gebruik 
van nieuwe technologie.  Ook op het 
gebied van technologie gebeurt er nu 
van alles bij ons. Wat doen we met de i-
pad? Hoe gaan we om met de Smartpho-
nes op school? Wat we zeker niet mogen 
doen, is toelaten dat angst voor het nieu-
we ons verlamt, is verbieden en tegen-
houden uit angst voor misbruik. Ik denk 
dat we de nieuwe technologie moeten 
gebruiken, incorporeren, zonder dat ze al 
het oude vervangt. Het moet een toege-
voegde waarde zijn.” 

“Op die manier moeten we ook proberen 
om onze scholen een antwoord te laten 
geven op de noden en de vragen van de 
industrie. Daar vragen ze heel concrete 
zaken op het gebied van talen, technolo-
gie, ITC, commercieel aanvoelen en kun-
nen. Het deel ‘kennis’ boet in belang in, 
ten voordele van vaardigheden.”  

“Momenteel spreekt iedereen over STEM. 
We opteren voor een toepassing van 
STEM binnen de eerste graad van alle 
Roeselaarse scholen, maar dan zo dat 
iedere school toch ook zijn eigen invulling 
kan geven, op basis van het eigen 
schoolprofiel.” 

“En in de Broederschool is er nu ook 
CLIL, wat toch mooi aansluit bij het al 
sterke taalgerichte aanbod van de Broe-
ders, en waar het schoolbestuur volledig 
achter staat.“ 

 

Onze sterkte is dat we elke school  
zijn eigen identiteit laten. 
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O m 8 uur stonden alle eerstejaars klaar om een topdagje te beleven. 

We startten allemaal in de studio op school voor het bezinningsmo-
ment. 

Na de bezinning verzamelden we op de speelplaats om te voet te 
vertrekken naar het Rhodesgoed in Kachtem. 

Toen we er aankwamen, werd elke klas in 2 groepjes verdeeld. We speelden 
verschillende spelletjes (touwtrekken, netbal, tussen 2 vuren), klas tegen klas.  

Na een drukke voormiddag hadden we allemaal reuzehonger en smulde ieder-
een zijn picknick op. Als verrassing kregen we allemaal een ijsje als dessert. 
Mmm… dat was lekker.  

Daarna was het tijd om nog een spel te spelen. De leerkrachten maakten van 
het spel cluedo een “broederschoolcluedo”. We werden in kleine groepjes ver-
deeld. Per groepje kregen we een blad om tips te verzamelen. De leerkrachten 
verstopten zich op verschillende plaatsen in het bos. We moesten de leer-
krachten zoeken en bij hen een spel spelen. Als we dit goed deden, kregen we 
tips om zo de juiste namen te vinden.  

Met onze rugzak op onze rug, wandelden we terug naar ons Broederschooltje. 

Jammer genoeg zat de dag erop. Het was tof! 

 

Janne Debrauwer (1Ab) en Marthe Bruneel (1Ab) 

Kennismakingsdag 

I eder jaar beginnen onze 
eerstejaars met een kennis-
makingsdag in hun nieuwe 
school. De bedoeling is dat 

ze elkaar en hun leerkrachten op 
een leuke en ontspannende ma-
nier leren kennen.   
 

Ook dit jaar was er weer een ken-
nismakingsdag. Die ging deze keer 
door op het Rhodesgoed in 
Kachtem.  

Janne en Marthe doen hun verhaal.  D e kennismakingsdag startte met een bezinning  met als nieuw pastoraal jaarthema:  
 ‘Wie zie je?’ of in het West Vlaams ‘Wie ziej gie ?’, ‘Wie ben jij ?’ 
 
In deze bezinning stonden we even stil bij 

 

het zien (ECHT ZIEN) :   de ander écht zien met z’n vragen en noden maar ook met z’n leuke en toffe dingen. 
Hoe kijken wij naar de vluchtelingen waarvan we al zoveel ellende gehoord en gezien hebben, de nog altijd 
vele oorlogssituaties waar vrede zo ver weg lijkt … ? 

het luisteren (ECHT LUISTEREN) : zodat het verschillend 
 zijn van elkaar  ons eerder kan verrijken dan uit elkaar  
drijven 

het spreken (ECHT SPREKEN): horen wij wat die ander  
ons echt wil zeggen en vragen? 

De leerlingen van onze school kregen de opdracht  
een selfie te nemen  waarin ze tonen wie ze écht zijn.  
 
Het resultaat is deze prachtige affiche. 

     Enkele reacties van onze leerlingen na deze bezinning : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Vercruysse  

Ik werd er rustig en verdrietig van, dat er zoveel 
arme mensen zijn en ook zoveel vluchtelingen… 

Ik onthou vooral dat je iedereen moet respecteren, ook 
de liedjes en foto’s brachten dit naar voor… Het doet je 
dieper nadenken… 

In de bezinning leerde ik dat je jezelf moet zijn en 
daar gelukkig mee moet zijn. Ik vond het boeiend 
en mooi gedaan… 

Iedere leerkracht heeft een mooie tekst voorgelezen, dit 
vond ik wel leuk. Het thema was ‘aandacht voor de me-
demens’, er werd ook gesproken over dat je niemand 
mag pesten. 
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De leerlingen van onze school kregen de opdracht  
een selfie te nemen  waarin ze tonen wie ze écht zijn.  
 
Het resultaat is deze prachtige affiche. 

     Enkele reacties van onze leerlingen na deze bezinning : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Vercruysse  

Ik werd er rustig en verdrietig van, dat er zoveel 
arme mensen zijn en ook zoveel vluchtelingen… 

Ik onthou vooral dat je iedereen moet respecteren, ook 
de liedjes en foto’s brachten dit naar voor… Het doet je 
dieper nadenken… 

In de bezinning leerde ik dat je jezelf moet zijn en 
daar gelukkig mee moet zijn. Ik vond het boeiend 
en mooi gedaan… 

Iedere leerkracht heeft een mooie tekst voorgelezen, dit 
vond ik wel leuk. Het thema was ‘aandacht voor de me-
demens’, er werd ook gesproken over dat je niemand 
mag pesten. 
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Barbecue eerste jaar 

W e weten dat jullie denken : “Een barbecue, wat is er daar zo speciaal 
aan?” Maar er was veel meer dan jullie denken. Zoals : een diavoor-
stelling, allerlei drankjes en superlekker eten.  

Eerst iets over de diavoorstelling: een paar weken voordien zijn alle 
eerstejaars op uitstap geweest en van die foto’s hebben we een voorstelling ge-
maakt. Alle ouders genoten ervan om hun kinderen te zien met hun nieuwe vrien-
den.  

Het eten was heerlijk: superveel lekkere verse groentjes, aardappelen, verschillen-
de soorten vlees. Het dessert was ook heel lekker. Er was heel veel keuze : rijst-
taart, chocomousse, chocoladetaart, … Mmm overheerlijk! 

Maar natuurlijk moesten we ook een beetje helpen opruimen, afruimen en afwas-
sen. Maar dat vonden we niet erg. Het was een lekkere en superleuke avond! 

Parsa Lesany en Rhune Claeys uit 1Ac 

8



Barbecue eerste jaar 

W e weten dat jullie denken : “Een barbecue, wat is er daar zo speciaal 
aan?” Maar er was veel meer dan jullie denken. Zoals : een diavoor-
stelling, allerlei drankjes en superlekker eten.  

Eerst iets over de diavoorstelling: een paar weken voordien zijn alle 
eerstejaars op uitstap geweest en van die foto’s hebben we een voorstelling ge-
maakt. Alle ouders genoten ervan om hun kinderen te zien met hun nieuwe vrien-
den.  

Het eten was heerlijk: superveel lekkere verse groentjes, aardappelen, verschillen-
de soorten vlees. Het dessert was ook heel lekker. Er was heel veel keuze : rijst-
taart, chocomousse, chocoladetaart, … Mmm overheerlijk! 

Maar natuurlijk moesten we ook een beetje helpen opruimen, afruimen en afwas-
sen. Maar dat vonden we niet erg. Het was een lekkere en superleuke avond! 

Parsa Lesany en Rhune Claeys uit 1Ac 

Studiereis 1ste jaar 

O p maandag 12 oktober gingen we met alle eerstejaars 
naar De Gavers. 

Onze klas mocht beginnen met de landschapsstudie. Via 
allerlei opdrachten leerden we het landschap beter ken-

nen. Zo observeerden we de windmolen vanuit verschillende stand-
punten, deden we grondboringen, maakten we een plattegrond van 
de Gavers en het gebied errond, zetten de hoogtelijnen uit… 

In de namiddag stond de biotoopstudie op het programma. We 
startten daarbij met de vraag: ‘Wat is een bos?’ We vergeleken de 
biotische en a-biotische factoren in het open veld met die van het 
bos. We leerden werken met determineerkaarten, gingen op zoek 
naar bodemdiertjes, zwammen… om zo de biotische factoren te 
onderzoeken. Om de a-biotische factoren (windsnelheid, bodemtem-
peratuur, zuurtegraad…) te bepalen, mochten we gebruik maken 
van een anemometer, een hygrometer,… We kwamen tot het besluit 
dat een bos een biotoop is die beïnvloed wordt door biotische en a-
biotische factoren, waar een microklimaat heerst. 

Arthur Vanackere en Emiel Verhelst, 1Ad 

9



O p maandag 23 november 
zijn we naar het toneel-
stuk “De held”  geweest. 
Het toneelstuk gaat over 

Roys ongeval. Dit hoofdpersonage 
had heel veel dromen, waarin hij kon 
dansen, wat in het echte leven niet 
kon. Roy was namelijk verlamd aan 
zijn benen. Hij vertelde ons hoe zijn 
ongeval was gebeurd en ook wat de 
oorzaak was. Zijn verliefdheid hield 
hem niet tegen… 

Roy wilde racen tegen zijn beste 
vriend Jens. Hij wist dat hij zou win-
nen. En zo zou Klaartje zien hoe 
goed hij was. Roy was zo verliefd op 
Klaartje.  Jens had al een grote voor-
sprong op Roy.  Maar Jens en Roy 
zagen de vrachtwagen niet die van 
rechts kwam. En toen was er een 
grote klap! Jens was dood en Roy 
was helemaal verlamd aan zijn be-
nen. Een paar jaar later kreeg Roy 

De Held, een monoloog 
een uitnodiging van Fré, een 
jeugdvriend. Zijn vriend zou trou-
wen met Klaartje! Eerst wilde hij 
niet gaan, maar uiteindelijk ging 
hij toch… want misschien ont-
moette hij er wel Ada, de moge-
lijke liefde van zijn leven? 

De boodschap achter het toneel-
stuk werd goed verkondigd. Maar 
soms was het wel verwarrend 
doordat Roy soms uit zijn rolstoel 
kwam en danste. Maar misschien 
was dit slechts een droom.  

De boodschap was dus: “Heel 
goed opletten in het verkeer, 
want je weet nooit wat er kan 
gebeuren!” En dit zullen wij ook 
proberen te doen. Het was een 
mooie en leerrijke toneelvoorstel-
ling. 

Naomi Kalender, Ruben Verhelst, 
Bent Delbeke en Elena-Alexandra 
Calin uit 1Aa 
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Ieder jaar komt de politie de fietsen van 
de leerlingen onaangekondigd controle-
ren. Deze keer waren de resultaten 
alarmerend. Van de 302 gecontroleer-
de fietsen waren er 128 niet in orde: 
dat betekent een ongelooflijke 42.38%.  
In deze donkere tijden waren er 136 
fietsen waar de fietsverlichting niet in 
orde was: 45, 03%....   
Bij vier fietsen waren er problemen met 
de remmen: levensgevaarlijk dus. 

Ouders, stuur uw kind niet op een gam-
mele of onbetrouwbare fiets de weg op. 
Een ongeluk is gauw gebeurd, maar het 
gemis en het verdriet kunnen voor altijd 
zijn... 

Neem je verantwoordelijkheid! 
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O p maandag 21 september 
trokken de leerlingen van 
1Ad, directeur Patrick Ver-
faillie en ikzelf, onder een 

stralend zonnetje, naar de plechtige 
opening van ’t Elsenhof. Dit is een 
educatieve moestuin opgestart door 
het dienstencentrum Ten Elsberge. 
Samen met drie andere scholen en 
een heel wat andere partners stapten 
ook wij in dit boeiende project. 

De kinderen van De Plataan, De Moza-
ïek en de Spanjeschool zaaiden en 
plantten in de loop van september al 
een aantal soorten groenten. Wij, van 
de Broederschool, zullen de moestuin 
gebruiken om bloemplanten te kweken 
en te bestuderen om zo de leerplan-
doelstellingen makkelijker te kunnen 
halen. 

Natuurpunt, vzw Velt, Doe-kit en heel 
wat vrijwilligers vanuit het diensten-
centrum zullen ons ondersteunen bij 

het kweken van groenten, bloem-
planten,… 

Er is ook een vijver aanwezig die de 
biotoop zal worden voor padden, 
salamanders, kikkers,… Er komt ook 
een groot insectenhotel. Beide zijn 
nog niet klaar, misschien kunnen wij 
ook daar onze inbreng hebben. Aan 
de hoeve is een infobord te vinden, 
waar onder andere ons logo op te 
vinden is. 

Tijdens het persmoment gaven ver-
schillende schepenen wat uitleg bij 
het hoe en waarom van de moes-
tuin. We luisterden naar schepen 

Maaikes Machtige Moestuin 

Depondt, als voorzitter van het 
Zorgbedrijf, schepen Bouckenooghe 
als schepen van o.a. groenontwik-
keling en schepen Kindt als schepen 
van de wijken. Tenslotte nam ook 
Gerdi Casier, als vertegenwoordiger 
van de scholen, het woord. 

Het wordt voor iedereen een leuke 
ervaring! Wil je graag een kijkje 
gaan nemen? Dat kan, de hoeve en 
zijn moestuin kan je vinden langs 
de Kardinaal Cardijnlaan. 

Maaike Geerardyn 
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I n het kader van ons mini-project 
kregen we  op vrijdag 13 novem-
ber bezoek van de schrijfster-
journaliste Charlotte Degezelle. 

Charlotte Degezelle is een schrijfster die 
een boek schreef over de Eerste We-
reldoorlog in onze regio. Wie meer wil 
lezen over de Eerste Wereldoorlog, aar-
zel niet en lees het boek. 

Charlotte vertelde ons over haar boek. 
Het gaat over het dagelijkse dorpsleven 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo kwa-
men we te weten wat er gebeurde met 
de vluchtelingen, de talloze vliegvelden 
en veldhospitalen die her en der opdo-
ken… We kregen ook foto’s te zien van 
reispassen, Duitse soldaten die op de 
foto stonden met het gezin waarbij ze 
logeerden of beter gezegd ingekwartierd 
waren… We mochten ook in haar boek 
kijken en het zag er heel boeiend uit : 
met veel foto’s ter verduidelijking. 

Charlotte was heel aangenaam om naar 
te luisteren, maakte nu en dan een 

Het toneel was zeker de moeite 
waard. De acteur vertelde met 
veel intonatie en liet duidelijk mer-
ken hoe hij was. Het verhaal zat 
goed in elkaar en het was niet 
alleen negatief, maar soms ook 
eens grappig. Zo werd het niet 
echt saai.  

Dus wij vonden het boeiend en 
eens leuk om te zien. Het is  
zeker een aanrader, ga  
maar eens een kijkje nemen. 

Malena Mullie, Louise  
Declercq, Jort Malfait en  
Nomie Vandenaweele  
uit 2 MWb 

O p vrijdag 20 november was 
het zover: alle tweedejaars 
mochten in de studio de mo-
noloog met de bizarre titel 

“De gekke soldaat” bekijken. De gekke 
soldaat gaat over een Duitse soldaat die 
door de oorlog gek is geworden. Hij is 
gek geworden door alles wat hij heeft 
meegemaakt in de oorlog: vrienden ver-
loren, gezinssituatie… Daardoor beland-
de hij na de oorlog in het gekkenhuis. 

 

Soldaat Franz Müller is gek geworden 
door de gruwelen van de Eerste Wereld-
oorlog. Zo zag hij zijn beste vrienden 
voor zijn eigen ogen sterven, zijn ver-
loofde trouwde met een ander, zijn ei-
gen vader stierf… Nu zat hij in een gek-
kenhuis want hij dacht o.a. dat de oor-
log nog bezig was, maar eigenlijk is die 
oorlog al lang voorbij… 

grapje en articuleerde heel goed, wat 
wel raar is voor een West-Vlaming ;-). 
Ze wist heel goed haar klemtonen te 
leggen. 

Zo, het was dus heel leerrijk en wij 
vonden het een sympathieke madam. 
Wij zijn zeer blij het meegemaakt te 
hebben. Het is een aanradertje. 

Lotte Maeseele, Marie Depreiter Malys-
se, Sam Vansevenant en Dries  
Vandenaweele uit 2MWb 

Journaliste op bezoek: Charlotte Degezelle 

De gekke soldaat, een toneelvoorstelling over  
de Eerste Wereldoorlog (Farce Cancan) 
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O p donderdag 15 oktober trokken 
we naar jaarlijkse gewoonte met 

de leerlingen van het vierde jaar naar het 
Provinciaal Sport- en Natuurcentrum  De 
Gavers te Harelbeke. Op het programma 
stonden een veldwerk water en een veld-
werk ecologie. Ongewervelden wezen ons 
op de kwaliteit van het water, we onder-
zochten hierbij ook de fysische en chemi-
sche parameters. Via het onderzoek van de 
biotische en a-biotische factoren van een 
ecosysteem kregen we uitleg over ecologie. 

Leen Ghyselinck en Maaike Geerardyn 

          Studiereis vierde jaar 
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Met het vierde jaar naar Parijs 

O ok dit jaar trokken de vierdejaars terug naar Parijs. Op 24 en 25 
september konden de leerlingen er de sfeer opsnuiven en de be-
kende en minder bekende plekjes van de stad bezoeken. De twee-
daagse studiereis startte in het paleis van Versailles, de place to 

be om ondergedompeld te worden in de leefwereld van de Zonnekoning en 
zijn entourage. De leerlingen konden op die manier ervaren hoe het leven aan 
het hof eruitzag en hoe Jean-Bapitste Lully, Molière, Mazarin, en nog zovelen 
meer hun dagen vulden….. Na een vrije wandeling in de paleistuinen verza-
melden  we allemaal samen voor een gidsbeurt in het paleis zelf. Indrukwek-
kend mooi! 

In de namiddag kozen de leerlingen uit één van de drie aangeboden opties. 
Een geleid bezoek aan het prachtige kerkhof ‘Père Lachaise’, een bezoek aan 
het graf van Napoleon in de Dôme des Invalides of een bezoek aan het Lou-
vre. Daarna bracht een wandeling doorheen de stad de groep terug samen 
aan de voeten van de Grande Dame van Parijs: de Eiffeltoren. Na een obliga-
te (maar o zo leuke) fotoshoot naast, onder en rond de toren namen we de 
metro richting het Centre Pompidou. Op het piazza rond het museum zijn er 
tal van leuke restaurantjes die allerlei lekkers aanbieden voor ieder zijn 
smaak!   

Na een korte maar deugddoende nachtrust konden we op de tweede dag 
kennismaken met het hart van Parijs: het “île de la Cité”, waar de gehele ge-
schiedenis van de stad begon. Na een bezoek aan één van de mooiste kathe-
dralen, de Notre-Dame, konden de leerlingen op tocht in de studentenbuurt 
van de stad. Aan de hand van een fotozoektocht maakten ze kennis met de 
leuke hoekjes en kantjes van de buurt. Vanaf nu kunnen de leerlingen ieder-
een zonder problemen naar de Sorbonne gidsen, of het Théatre de la Huchet-
te aanwijzen. Zelfs het smalste huisje van de buurt kent geen geheimen 
meer! Via de Jardin de Luxembourg vertrokken we dan naar de laatste etappe 
van onze schoolreis: Montmartre. Deze buurt ligt op het hoogste punt van 
Parijs en zorgt daardoor voor een prachtig uitzicht over de stad!  
Na de schoolreis maakten de leerlingen een Franstalige brochure over het 
Quartier Latin, dé studentenbuurt van de stad. Daarin beschreven ze de mooi-
ste bezienswaardigheden voorzien van historische achtergrond. Hieronder 
enkele impressies over de buurt. 

Griet Vanthournout 

Mon impression personnelle du 
Quartier Latin: 

C’est un très beau quartier qui hé-
berge beaucoup de monuments cé-
lèbres. Moi, j’ai aimé le plus « le pont 
de l’Archevêché ». Là, les touristes 
peuvent encore accrocher une ser-
rure au pont pour sceller leur amour. 
Je le trouve très symbolique ! Je 
trouve que c’est le quartier le plus 
agréable dans tout Paris grâce à ses 
petites rues et vieux bâtiments. 

Arne vanden Bulcke  

C’était ma première visite à Paris 
et j’ai fort aimé ce voyage sco-
laire. Je me suis bien amusé dans 
le Quartier Latin. Nous étions 
libres à visiter le quartier, munis 
d’un plan du quartier avec des 
indices des faut-le-voir. La Sor-
bonne est d’après moi le numéro 
1 du quartier. C’est une université 
énorme et impressionnante. Je 
peux fortement vous recomman-
der ce Quartier ! 

Matthijs De Lombaerde  

Je trouve que ce quartier est un 
des quartiers les plus intéressants à 
visiter. L’ambiance y est très convi-
viale et on trouve partout de petits 
restaurants et des boutiques. Nous 
avons vu beaucoup de choses inté-
ressantes dans ce quartier. Mon 
numéro 1, c’était la plus petite rue 
du quartier, la rue du Chat-qui-
Pêche. Comme il y a beaucoup 
d’étudiants là, nous avons aussi pu 
parler aux habitants. C’était vrai-
ment agréable ! 

Ewoud Nottebaere  
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https://www.facebook.com/broederschool.roeselare/ 

https://www.facebook.com/ouderraadbroederschool/  

https://www.facebook.com/Broederschooloudleerlingen/ 
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N aar jaarlijkse gewoonte trokken 
we van 16 tot 18 november met 
een delegatie van onze school 
naar de VLP zeesessies. 

 
VLP zeg je? Zeesessies?   
 
Het VLP of Vlaams Lasalliaans Perspectief 
heeft zijn wortels bij de Broeders van de 
Christelijke Scholen en vormt een actief 
netwerk dat scholen en andere opvoed-
kundige organisaties ondersteunt vanuit 
de inspiratie die Jean-Baptiste De La 
Salle, de stichter van de Broederscholen, 
 ons naliet. Het VLP gelooft in de kracht 
van opvoeding en onderwijs en gaat 
ervan uit dat scholen een verschil ma-
ken. De school als leer- en leefgemeen-
schap krijgt ook alsmaar meer belang in 
een multiculturele samenleving. Om el-
kaar te steunen, komen de Lasalliaanse 
secundaire scholen jaarlijks samen om 
elkaar te stimuleren met de permanente 
actualisering van het opvoedingspro-
ject als leidraad.  

Omdat een van de basisprincipes het 
geloof in participatie is, zitten ieder jaar 
personeel, directies en leerlingen samen 
om het opvoedingsproject te actualise-
ren.  Dit jaar vertegenwoordigden Nadine 
Biebuyck, Johanna Vercruysse en Lievia 
Couvreur het personeel en Jordy Van de 
Velde en Fien Alleman de leerlingen.  

Het thema was ‘VORMEND ONDERWIJS 
VOOR MENSEN VAN MORGEN.’  

Vluchtelingen en M-decreet 
Vanuit twee zeer actuele problematieken, 
de vluchtelingenproblematiek en het M-
decreet,  onderzochten we welk partici-
patief beleid nodig is om vormend onder-
wijs voor mensen van morgen effectief 
na te streven en te realiseren.  

We hadden boeiende gesprekken, inte-
ressante uitwisselingen met leerkrachten 
en leerlingen van de andere scholen en 
interessante sprekers die ons vertelden 
hoe zij omgaan met anderstaligen en 
vluchtelingen. Het hoogtepunt was onge-
twijfeld de begeesterde getuigenis van 
Daniël Alliët,  parochiepriester in de Be-
gijnhofkerk in hartje Brussel. Deze pries-
ter zet zich al decennia in voor vluchte-
lingen en andere zwakke groepen. "Wij 
vinden dat dit soort pastoraal werk zijn 
recht heeft, ook in het centrum. Je moet 
de armen niet wegduwen. Neen, je moet 
hen net een ereplek geven. Hun plaats is 
in het centrum.” 

Vormend onderwijs voor mensen van morgen 
De 24ste Lasalliaanse vormingssessie  aan zee   

W e werden we meteen zeer 
goed onthaald. Voordat de 
inleiding en de eerste ses-
sies begonnen, werden Fien 

en ik al ingelicht over de vluchtelingen 
en over het M-decreet.  
We kregen eerst een inleiding over het 
thema, gevolgd door onze eerste dis-
cussiesessie in verschillende groepjes. 
Soms waren die sessies erg vermoei-
end, maar we hadden voldoende pauze 
om te recupereren. De discussies waren 
zeker interessant. We hebben nu een 
andere kijk op sommige aspecten van 
de thema’s. Het was zeker leuk dat 
onze mening geapprecieerd werd en 
dat we betrokken werden in dit alles.  
‘s Ochtends hadden we een bezinning, 
die ons naar mijn mening eerder slape-
rig maakte dan tot rust bracht. Op het 
einde van elke dag hadden we een 
schoollogboekmoment, waarop we sa-
men met onze leerkrachten praatten 
over de loop van de dag en wat we al 
dan niet kunnen veranderen in onze 
school in verband met de thema’s. Aan-
gezien wij op onze school weinig of 
geen instroom hebben van vluchtelin-
gen en anderstaligen, hadden wij het 
over hoe wij het zorgbeleid voor leer-
lingen met leermoeilijkheden kunnen 
verbeteren. Voor ons als leerlingen was 
het verrijkend om te beseffen wat er op 
school reeds gebeurt daarrond; voor de 
leerkrachten was het interessant om te 
horen hoe wij dit ervaren.  
De laatste dag maakten we heel con-
crete plannen die de school nu al kan 
toepassen.  Maar het was niet allemaal 
opletten en discussiëren. We hadden 
heel wat vrije tijd, maakten een strand-
wandeling en ’s avonds gingen we iets-
drinken met de medeleerlingen.  
Al bij al was het een geslaagde zeeses-
sie waar we veel hebben kunnen van 
opsteken. Wij zetten zeker onze schou-
ders mee onder de organisatie van de 
week rond vluchtelingen in februari! 

Jordy Van de Velde 

Molenbeek 
Zelf woont hij in Molenbeek boven café 
‘Salaam’ (Arabisch voor vrede), samen 
met vluchtelingen en kansarme Belgen. 
De rode draad in zijn verhaal was er-
kenning te krijgen als mens: “Het is 
voor elk mens belangrijk om supporters 
te hebben in het leven”. Het gebrek 
daaraan in Molenbeek is een grote oor-
zaak van de huidige problemen. De 
geradicaliseerde jongeren zetten zich af 
omdat ze een stem willen krijgen. Wat 
zij doen is verre van goed te keuren 
maar het is de realiteit. Daarom moe-
ten we de kinderen het gevoel geven 
dat ze de moeite waard zijn en dat 
begint al in de crèche. Het onderwijs in 
Molenbeek is beneden alle niveau. Ze 
noemen het ‘het vuilbakonderwijs’. Als 
je daaruit komt, maak je weinig kans 
op werk en ontplooiing. In hun jonge-
rencentrum startten ze onder andere 
een voetbalploeg. Die gasten spelen 
om te winnen want dan zijn ze iemand. 
Ze behoren tot de beste jongerenploe-
gen van België. 

The Golden Rule 

Zijn opdracht aan ons is ‘The Golden 
Rule” waar alle godsdiensten het over 
eens zijn: “Doe voor een ander wat je 
wil dat ze voor jou doen”. Een eenvou-
dige boodschap waar we nog hard kun-
nen aanwerken! 

En ‘onbekend is onbemind’. We willen 
op school ook kennismaken met de 
vluchtelingen en hun lief en leed. Daar-
om organiseren we tijdens de eerste 
week van februari een week rond dit 
thema. Misschien wordt de slogan wel: 
“Doe voor hen wat je zou willen dat ze 
voor jou zouden doen als jij een van 
hen was.” 

Lievia Couvreur 
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O p 22 oktober organiseerden wij met de leerlingenraad volgens traditie de Nacht van de Jeugdbeweging. Na de voorberei-
dingen van de voorbije weken, begonnen we die avond met een spel gebaseerd op de populaire Hunger Games. Iedereen 
werd geblinddoekt en op de tonen van mysterieuze muziek binnengebracht. Er werden twee groepen gemaakt die in ver-
schillende deelspelletjes tegen elkaar zouden moeten strijden. Na de activiteit volgde een fuif met muziek van onze eigen 

dj van het huis. De ambiance en sfeer zaten helemaal goed en ook klassiekers zoals de Limbo konden natuurlijk niet ontbreken. We 
sloten de avond af met een gezellig moment in pyjama met chocomelk, gitaar, kampvuurliedjes en kaarsjes. Een prachtig groepsge-
voel. Op de Dag van de jeugdbeweging zelf konden de leden genieten van Domino's pizza, muziek en spelletjes in de pauzes. Er was 
over de middag onder andere een traditionele touwtrekwedstrijd waarin ook de kinderen van het lager zich mochten uitleven. Ver-
schillende battles werden uitgevochten zoals "Ksa vs. Scouts, vijfdes vs. zesdes..." Moe maar tevreden, konden we terugblikken op 
een zeer geslaagde nacht en dag. 
Janne Lefever en Nina Vanoverschelde 5WeW1 
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Z aterdag 14 november was het weer druk aan 
de schoolpoort van de Broederschool! De ver-
keersbrigadiers liepen af en aan om de vele 
kinderen die het vertelfeest kwamen bijwonen 

veilig over te steken. Bij de poort wachtten de leiders 
van Chiro, KSA en Scouts hun pupillen op. 

 

Op de speelplaats liepen joelende en zingende kin-
deren in allerlei kleurrijke uniformen dooreen. De Gitsy 
Streetband, voor de gelegenheid verkleed als pinguïns 
zorgde voor de nodige ambiance op deze  grauwe 
novemberdag. 

 

Stilaan verdwenen de verschillende groepen in de ge-
bouwen waar ze een waaier aan activiteiten konden 
meemaken. Vijf professionele vertellers vergastten de 
kinderen op een boeiend verhaal, in grotere groepen 
woonden ze de goochelshow bij en leefden zich uit in 
een reeks leuke doe-activiteiten. 

 

Tegen vier uur hielden de djembés en cahons ermee 
op, waren alle tekeningen ingekleurd, ballonnen ge-
plooid en snoetjes gegrimeerd. Ook het dansen, im-
proviseren of jongleren was afgelopen. Met een hoofd 
vol kleurrijke beelden van de mooie verhalen en vraag-
tekens bij de bijzondere goochelacts keerden meer 
dan 400 kinderen en hun begeleiders terug naar huis. 

 

Dankzij de enthousiaste inzet van de vele leerkrachten 
kunnen we tevreden terugkijken op de 18de editie van 
het vertelfeest. 

Fabienne Degryse 

Vierhonderd kinderen  
tevreden naar huis 
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"T oen mijn vader begon 
over WEP, zag ik dat wel 
zitten. Een half jaar naar 
de V.S. of naar Australië, 

wie zou er dat niet zien zitten? Maar 
toen bleek dat hij eigenlijk wou dat ik 
naar Vlaanderen ging, zag ik het al veel 
minder zitten.  Mijn moeder was er ook 
niet zo voor; ze vond het te duur en 
dacht dat we dat vroeger hadden moe-
ten doen, niet meer in het zesde jaar.  
Maar goed: hier ben ik!" 

Romain lacht, zoals we hem kennen: 
een goedlachse, vriendelijke kerel. 

"Het begin was moeilijk; ik dacht 'oh 
nee, nog drie maanden'. Drie maanden 
niet naar huis.. Drie maanden zonder je 
vrienden.. Gelukkig liet niemand me hier 
in de steek; iedereen was vriendelijk, en 
niemand liet me aan de kant staan." 

"Mijn vader vindt tweetalig zijn erg be-
langrijk. Bij ons op school spreken de 
leerkrachten taal meestal Frans in de 
klas. Eigenlijk is het wel gek, want onze 
vorige leraar Nederlands was eigenlijk 
Nederlandstalig en sprak altijd Frans; nu 
is er een nieuwe en die is Franstalig en 
spreekt altijd Nederlands.. Maar de 
meeste leerlingen begrijpen hem niet!" 

Verschilt onze school heel erg van die 
van jou?  

"Ja, het is verschil is erg groot. Hier 
staan de leerkrachten veel dichter bij de 
leerlingen, is er veel meer aandacht voor 
de leerlingen. De leerkrachten zijn vrien-
delijker, de sfeer is aangenamer. Ieder-
een kent iedereen hier. Bij ons is het 
veel groter, veel afstandelijker.” 

En wat denk je van Roeselare, in verge-

lijking met Brussel? 

“Natuurlijk is het hier veel veiliger dan 
in Brussel.  De mensen zijn gewoon 
veel vriendelijker dan in de grootstad.  
Roeselare is ook een stad, maar een 
kleine stad. Er is hier alles wat er nodig 
is. De mensen zijn vriendelijker, ze 
hebben meer tijd voor elkaar. In Brus-
sel heeft niemand aandacht voor ie-
mand anders. 

Maar al ga ik naar school in Brussel, 
eigenlijk wonen we in Vilvoorde, inder-
daad de plaats van waar de eerste 
Syriëstrijders vertrokken.   In Vlaande-
ren is het toch beter wonen dan in 
Brussel, waar er altijd maar problemen 
zijn.  Eigenlijk heb ik niet echt een 
band met Brussel, zoals jullie die wel 
hebben met Roeselare. Jullie zijn fier 
op je stad.”   

“In Brussel is er een probleem met de 
mentaliteit; veel mensen zoeken daar 
altijd maar conflicten; ze hebben voor 
niemand respect. Ze willen altijd maar 
tonen dat ze echte mannen zijn, maar 
durven dat blijkbaar alleen maar doen 
als ze in groep zijn.” 

Heb je dan alleen maar slechte ervarin-
gen? 

“Nee, niet iedereen is zo. Ik heb ook 
Marokkaanse of zwarte vrienden! Maar 
het probleem is dat de slechte mensen 
altijd meer lawaai 
maken dan de goe-
de.” 

En hoe kijken de 
mensen van Brussel 
naar de Walen? 

"Ik hou niet zo van 
Wallonië.  Dat is toch 
maar een boerenland.  
Wallonië, dat is voor 
ons zo'n beetje zoals 
jullie met de Hollan-
ders.." 

En zijn er anders nog 
veel verschillen? 

"Jullie fietsen zo veel! Ik wist wel dat er 
in Vlaanderen veel gefietst wordt, maar 
zo veel? Jullie komen zelfs met de fiets 
naar school! In Brussel zou dat niet gaan 
hoor. Zet je daar je fiets buiten, zelfs 
voor een moment, en op slot, dan is je 
fiets weg, of is je zadel weg..." 

“En eigenlijk zijn de Vlamingen heel 
vriendelijk. Er wordt vaak een beeld 
opgehangen dat de Vlamingen niet hou-
den van de Franstaligen, en het land 
willen splitsen. Maar eigenlijk zijn het de 
Brusselaars die niet houden van de Vla-
mingen. “Sale Flamand”, zeggen ze, en 
“Ga terug naar je land.”  Ik ken dat ge-
voel niet; mijn grootmoeder woont in 
Oostende en ik ben daar altijd vaak 
naartoe gegaan. Ik denk dat er maar 
een klein deel van de mensen is die Bel-
gië willen splitsen, maar die maken wel 
het meeste lawaai.  De overheid doet 
zijn best, maar je kunt natuurlijk nooit 
voor iedereen goed doen.” 

En hoe zie je de toekomst dan? 

“Zoals iedereen he, ik hoop dat ik mijn 
kinderen een even goed leven zal kun-
nen geven als ik gehad heb; ik heb een 
goede opvoeding gehad, en materieel 
ben ik nooit iets te kort gekomen.. Maar 
eerst denk ik een grote reis te maken, 
wil ik de wereld ontdekken..” 

Goeie reis, Romain! 

De Vlamingen zijn zooo vriendelijk! 

D e Broederschool staat open 
voor leerlingen van elders. 
Een open vizier, dat is een 
van de pijlers van de Lasalli-

aanse visie. Ook dit jaar hebben we bui-
tenlandse gasten. Romain komt uit Brus-
sel, Ada uit Polen, Sissie uit de States, en 
Maggie uit de Dominicaanse Republiek. 
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Een dag zonder zingen is een  
verloren dag! 

“ B elgië was eigenlijk 
niet echt mijn eerste 
keuze.  Ik dacht 
eerst aan Duitsland 

of Zwitserland. Maar Duitsland was te 
dichtbij, en daardoor dacht ik aan België. 
Ik kende Nederland al doordat ik een 
uitwisseling had gedaan met mijn school, 
en ik dacht dat België iets gelijkaardigs 
zou zijn.”  Ada Kostrubiec uit Krakow 
aan het woord. 

En hoe valt het mee? 

“Goed! De school is wel anders: het ni-
veau van de lessen is veel hoger dan bij 
ons, vooral voor de talen, maar ook voor 
wiskunde. Bij ons gebruiken we bijvoor-
beeld geen grafische rekenmachine. En 
jullie hebben ook langer les dan wij. Bij 
ons zit de schooldag er soms al op om 
12u! Onze klassen zijn wel groter dan de 
klassen hier. Maar we hebben alleen  
examens op het eind van het secundair, 
niet zoals hier elk jaar en elk trimester.  
Maar die examens zijn heel belangrijk, 
en het jaar van die examens is echt een 
stressjaar.  En wij hebben ook een 
schooluniform.” 
Een uniform!    
“Ja, dat is wel anders. Bij ons is er ook 
een groot internaat. Sommige leerlingen 
blijven wel een half jaar, want Polen is 
een groot land, en sommige mensen 
moeten van ver komen.  Ik woon wel in 
de stad, maar ook voor mij is het met 
het openbaar vervoer meer dan een uur 
om in de school te geraken.   Het inter-
naat heeft kamers van 2, 3 of 4 perso-
nen. Het leven is er erg georganiseerd. 
Studeren, eten, alles gebeurt op vaste 
tijdstippen.  We mogen wel uit, maar we 
moeten altijd zeggen waar we naartoe 
gaan, en wanneer we terug zullen zijn.   
Dat vond ik wel moeilijk, maar nu ik 18 
ben,  hoeft dat eigenlijk niet meer.  Nu 
mag ik doen wat ik wil!” 
“Met de fiets zou het voor mij maar een 
kwartiertje zijn naar school, maar in Po-
len rijden we niet veel met de fiets, al-
leen in de zomer. Als het zelfs maar een 
klein beetje regent, dan fietst er nie-

mand!  Toen ik met mijn school op 
uitwisseling was geweest naar Neder-
land, fietsten we daar de hele tijd, wat 
ik heel leuk vond.” 

Polen is toch erg katholiek? 

“Onze school is een katholieke school”.   
Maar dat zijn wij ook!   “Maar bij ons is 
het toch anders. Godsdienst is belang-
rijk voor ons. Ik vertrouw en steun echt 
op Jezus.  Ook in mijn gezin volgen we 
de katholieke tradities. We eten geen 
vlees op vrijdag, op Kerstavond gaan 
we naar de middernachtmis, en we 
zingen Poolse kerstliedjes. De ster is 
erg belangrijk: we mogen maar met 
onze kerstmaaltijd beginnen wanneer 
iemand de eerste ster gezien heeft.  
Die maaltijd bestaat uit wel 12 gangen, 
en je moet van elke gang tenminste 
proeven. Op school is onze directeur 
een priester, en elke week is er mis.” 

Wat zijn jouw lievelingsvakken? 

“Pools! Misschien wil ik wel journaliste 
worden. Muziek doe ik ook heel graag. 
Ik speel viool, al durf ik nog niet goed 
spelen in mijn gastfamilie. Dat zijn daar 
allemaal professionele muzikanten.. 
Eigenlijk zing ik nog het liefst. Een dag 
zonder zingen is een verloren dag! Veel 
mensen worden boos als ik zing, omdat 
ze dan mijn liedje voor de rest van de 
dag in hun hoofd hebben! En ik hou 
van K3!  ‘Van Afrika tot in Amerika’..  

Heb je nog andere hobby’s? 

Volleybal! Ik ga nog liever naar een 
volleybal match dan naar een concert! 
Ik mis echt volley te spelen met mijn 
vrienden.  Maar weet je, in december 
komt het Pools team naar hier om te 
spelen tegen Knack Roeselare, en ik 
zou zo graag gaan! Misschien kan ik 
dan een foto met mijn favoriete spelers 
krijgen, met hun handtekening!” 

Zijn er nog verschillen tussen Polen en 
België? 

“Maar een ander groot verschil is dat 
jullie zo georganiseerd zijn in België. 

Mijn gastfamilie vroeg begin oktober wat 
ik zou doen in de kerstvakantie.. Begin 
oktober?! Nu, dat is wel goed voor mij, 
want ik ben heb wel wat problemen met 
time management.” 
“En het weer, natuurlijk. Hier kan het 
iedere dag wel regenen. Iedere dag?! Bij 
ons regent het alleen maar in de herfst.” 
“En eten. Jullie eten zo veel klaarge-
maakt eten! Bij ons maken we alles zelf 
klaar. In mijn gastfamilie komt er na 30 
minuten koken soms al een maaltijd op 
tafel; dat zou bij ons niet kunnen. Koken 
duurt daar wel anderhalf uur. En de 
frietjes, natuurlijk. Wanneer ik terug ga, 
eet ik nooit nog frietjes; ik eet er hier zo 
veel! Maar pas op, ze zijn lekker he!” 

Is dit een ervaring die je anderen zou 
aanraden? 

“Ja, voor mij is dit een beetje vakantie. 
Ik heb de tijd om te denken aan wat ik 
wil met mijn leven, voor mezelf. Ik hou 
van reizen, en nu kan ik niet alleen Bel-
gië leren kennen, maar ook reizen naar 
Parijs, Amsterdam, de U.K.. En straks 
mag ik nog eens een uitwisseling naar 
Italië doen ook!” 

“Al mijn dromen worden waar hier. 
Straks kan ik misschien naar het concert 
van Adèle, ik kan Spaans leren op 
school, ik kan naar Parijs, ik leer gitaar 
spelen, ik kan mijn favoriete volleybal-
ploeg zien en ik mag naar Italië!” 

Mogen al je dromen waar worden, Ada! 

Ada met twee volleybalreuzen! 
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D oen we het interview in het 
Nederlands? “Ja, natuurlijk,” 
zegt Ceci, terwijl Maggie wat 
aarzelt.  

Ceci en Maggie zijn twee van onze AFS-
studentes. Sissy komt uit Colorado in de 
V.S., terwijl Maggie uit de Dominicaanse 
Republiek komt. Al komt de ene uit een 
skidomein en de andere uit de exotische 
Caraïben, toch lijken ze onafscheidelijk 
op school. 

“Ik kom uit Colorado, uit een echt 
skidorp, waar het in de winter koud is en 
we massa’s sneeuw hebben,” zegt Ceci. 
Mijn dorp, Reco, telt amper 300 inwo-
ners; de grotere stad dichtbij is Talluride, 
maar daar wonen er ook maar 2000 

mensen.”  Maggie luistert verbaasd: 
“Bij ons is het altijd warm. Geen skido-
meinen, maar prachtige ongerepte 
stranden.  Ik woon in Santo Domingo, 
de hoofdstad van de Dominicaanse 
Republiek.” 

“Ik mis vooral het lekker eten uit de 
Caraïben, en dan vooral de platanos, de 
bananen, die we gebruiken voor dui-
zend-en-één gerechten.  Ze zijn groter 
en groener dan de bananen die jullie 
meestal als fruit eten, en we koken ze, 
braden ze, frituren ze – we doen er van 
alles mee. Gelukkig heb ik er hier ge-
vonden, in een Turkse winkel – al moet 
ik bekennen dat ik toch geen grote kok 
ben.  En voor de rest mis ik eigenlijk 
vooral.. lekker lui zijn. Thuis hebben we 
een meid om mee te helpen in het 
huishouden, enfin, eigenlijk een voor in 
de week en een voor in het weekend.”  
Ceci vraagt verbaasd: “Twee meiden?!” 
“Ja, de ene voor in de week en de an-
dere voor in het weekend; dan hebben 
ze allebei heel wat vrije tijd – dat is 
toch beter?” antwoordt Maggie.   
“Eigenlijk is ‘meid’ niet echt het goede 
woord. Maribel en Edita koken, maken 
schoon, wassen kleren en zo, maar ze 
zijn eigenlijk  meer vriendinnen dan iets 
anders.” 

Ceci lacht wanneer Maggie vertelt dat 
ze ’lui zijn’ mist. “Ik mis vooral het ski-
ën. Thuis ga ik elk weekend skiën met 
de familie. Mijn vader is skileraar, van-
daar.”  “Ah,” valt Maggie in, “diegene 
waar alle meisjes verliefd op worden!” 

Dan is het leven hier voor jou toch heel 

anders, Maggie?  “Ja, zeker weten. 
School duurt bij ons maar tot kwart over 
twee, en dan gaan we naar huis om te 
eten, en daarna doen we een dutje. Als 
we wakker worden spelen we wat op de 
computer, of de WII, of hangen we bui-
ten wat rond met de vrienden. O ja, en 
soms hebben we ook wat huiswerk, 
maar dat kunnen we in 30 minuutjes wel 
klaren.” 

Ceci: “Bij ons is de school niet zo ver-
schillend dan hier. We hebben les tot 
15.00; dat scheelt dus maar een uurtje 
met de Broederschool.  Toch is de 
school helemaal anders georganiseerd.  
Wij kiezen de lessen die we volgen, en 
we hebben heel veel sport op school.  
Sommige sporten zijn zoals hier, zoals 
volleybal, basketbal, soccer, maar we 
hebben ook cheerleading.” Ben jij dan 
een cheerleader? “Ja, en het is een ech-
te sport, waarvoor we 4 dagen per week 
2uur trainen. Het is niet te onderschat-
ten hoor, stretching, tumbling, stunting, 
dancing, cheering, acrobatie..  Elke de-
cember zijn er competities ook.” 

Maggie: “Maar ik mis nog andere dingen 
hoor, gaat ze verder. De Caraïben staan 
bekend omwille van de goede koffie, al 
drink ik er zelf geen. En omwille van de 
rum, maar die drink ik al evenmin, want 
ik krijg er hoofdpijn van.” 

Ceci zegt dan weer: “Ik mis eigenlijk 
vooral mijn familie en mijn vrienden.. 
Gelukkig is er skype en facebook, al 
probeer ik dat te beperken. Ik ben in 
België nu, dus moet ik niet de hele tijd 
heimwee hebben naar Colorado!  Maar 

Van sneeuw, zon, golfcarts en skileraars  

ik mis ook mijn katten, Carlos en Sta-
cey”. Carlos?  “Ja, die was een cadeau 
van een Hongaarse vriendin..” 

“En ik mis ook mijn golfcart!” Maggie 
weer! “Mijn opa speelt golf, en hij heeft 
een beach house, en daar kan ik met zijn 
golf cart rijden. Dat is echt zo relaxe-
rend: je hoeft niet eens na te denken 
zoals wanneer je auto rijdt;  je hoeft niet 
te schakelen;  en ginder rond het beach 
house moet je niet eens oppassen voor 
auto’s. Zalig is dat!  Al mis ik ook mijn 
hond, en mijn kleine broertje. Ik zie hem 
niet zo veel, omdat hij met mijn mama in 
de V.S. woont, terwijl ik bij mijn oma 
woon in Santo Domenica.” 

 Was België jullie eerste keuze?  

Ceci: “Ja, voor mij wel. België is een 
klein land, centraal in Europa. Dat bete-
kent dat ik kan reizen naar andere lan-
den; geef toe: Parijs, Amsterdam of Lon-
don in 3 uur, waar kan dat behalve in 
België?  Bovendien heb ik familie in 
Luxemburg en vrienden in Nederland.  
Maar goed, ik moet ook wel toegeven 
dat het niet zoveel uitmaakte. Ik wou 

gewoon weg uit mijn klein dorp.” 

“Ik wou ook een andere taal leren. 
Ik hou van talen, maar eigenlijk 
kan ik er maar één. Op school had-
den we wat Spaans, maar eerlijk 
gezegd was het niet erg goed ge-
geven, en ik was er niet zo goed in. 
Veel talen spreken is gewoon cool!” 

Wist je nog iets anders over België 
voor je hier kwam, dan dat het 
klein was en centraal gelegen? 

Maggie: “Het land van bier, chocolade 
en frietjes!  Ook voor mij was België de 
eerste keuze. Ik heb een vriendin die in 
België gewoon heeft, en zij sprak over 
dit landje. Ik wou eigenlijk naar een 
land met koud weer, in Europa.” 

Zijn er nog dingen die je opgevallen 
zijn, hier in België? 

Ceci: “Ja, dat jullie zo vaak fietsen. Wij 
fietsen wel, maar als sport: mountainbi-
ken dus. Het weer is ook erg anders. 
Hier is het vaak grijs; bij ons sneeuwt 
het in de winter en schijnt de zon in de 
zomer. Veel regen hebben we niet.  Het 

leven hier is ook een 
heel stuk duurder 
dan bij ons. En je 
weet wat ze zeggen: 
‘everything is big in 
the U.S.A’; hier is 
alles zo veel kleiner: 
de koffiekop, de 
porties eten, de au-
to’s, …” 

“In de US draait het 
leven van jonge 
mensen ook veel 

meer rond de school. Hier gaan jullie 
meer uit met vrienden. Dat na school op 
café gaan op vrijdagavond, bijvoorbeeld, 
dat gebeurt bij ons niet. Maar iedereen is 
hier op school wel altijd vriendelijk voor 
elkaar. Dat is wel prettig.” 

“En het onderwijs hier is heel goed, 
vooral het talenonderwijs. Alle leerlingen 
hier spreken heel goed Engels, en dat is 
maar een van de talen die ze spreken.  
Ik vind het echt fijn in Europa; ik zou het 
best naar mijn zin kunnen hebben hier, 
of in the V.S. of in Canada. Alleen in Zuid
-Amerika zou ik niet graag willen wonen; 
die mensen zijn veel te extravert, en ik 
ben nogal stil en introvert.  Maar echt, 
Europa heeft me zeker niet teleurge-
steld!” 
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D oen we het interview in het 
Nederlands? “Ja, natuurlijk,” 
zegt Ceci, terwijl Maggie wat 
aarzelt.  

Ceci en Maggie zijn twee van onze AFS-
studentes. Sissy komt uit Colorado in de 
V.S., terwijl Maggie uit de Dominicaanse 
Republiek komt. Al komt de ene uit een 
skidomein en de andere uit de exotische 
Caraïben, toch lijken ze onafscheidelijk 
op school. 

“Ik kom uit Colorado, uit een echt 
skidorp, waar het in de winter koud is en 
we massa’s sneeuw hebben,” zegt Ceci. 
Mijn dorp, Reco, telt amper 300 inwo-
ners; de grotere stad dichtbij is Talluride, 
maar daar wonen er ook maar 2000 

mensen.”  Maggie luistert verbaasd: 
“Bij ons is het altijd warm. Geen skido-
meinen, maar prachtige ongerepte 
stranden.  Ik woon in Santo Domingo, 
de hoofdstad van de Dominicaanse 
Republiek.” 

“Ik mis vooral het lekker eten uit de 
Caraïben, en dan vooral de platanos, de 
bananen, die we gebruiken voor dui-
zend-en-één gerechten.  Ze zijn groter 
en groener dan de bananen die jullie 
meestal als fruit eten, en we koken ze, 
braden ze, frituren ze – we doen er van 
alles mee. Gelukkig heb ik er hier ge-
vonden, in een Turkse winkel – al moet 
ik bekennen dat ik toch geen grote kok 
ben.  En voor de rest mis ik eigenlijk 
vooral.. lekker lui zijn. Thuis hebben we 
een meid om mee te helpen in het 
huishouden, enfin, eigenlijk een voor in 
de week en een voor in het weekend.”  
Ceci vraagt verbaasd: “Twee meiden?!” 
“Ja, de ene voor in de week en de an-
dere voor in het weekend; dan hebben 
ze allebei heel wat vrije tijd – dat is 
toch beter?” antwoordt Maggie.   
“Eigenlijk is ‘meid’ niet echt het goede 
woord. Maribel en Edita koken, maken 
schoon, wassen kleren en zo, maar ze 
zijn eigenlijk  meer vriendinnen dan iets 
anders.” 

Ceci lacht wanneer Maggie vertelt dat 
ze ’lui zijn’ mist. “Ik mis vooral het ski-
ën. Thuis ga ik elk weekend skiën met 
de familie. Mijn vader is skileraar, van-
daar.”  “Ah,” valt Maggie in, “diegene 
waar alle meisjes verliefd op worden!” 

Dan is het leven hier voor jou toch heel 

anders, Maggie?  “Ja, zeker weten. 
School duurt bij ons maar tot kwart over 
twee, en dan gaan we naar huis om te 
eten, en daarna doen we een dutje. Als 
we wakker worden spelen we wat op de 
computer, of de WII, of hangen we bui-
ten wat rond met de vrienden. O ja, en 
soms hebben we ook wat huiswerk, 
maar dat kunnen we in 30 minuutjes wel 
klaren.” 

Ceci: “Bij ons is de school niet zo ver-
schillend dan hier. We hebben les tot 
15.00; dat scheelt dus maar een uurtje 
met de Broederschool.  Toch is de 
school helemaal anders georganiseerd.  
Wij kiezen de lessen die we volgen, en 
we hebben heel veel sport op school.  
Sommige sporten zijn zoals hier, zoals 
volleybal, basketbal, soccer, maar we 
hebben ook cheerleading.” Ben jij dan 
een cheerleader? “Ja, en het is een ech-
te sport, waarvoor we 4 dagen per week 
2uur trainen. Het is niet te onderschat-
ten hoor, stretching, tumbling, stunting, 
dancing, cheering, acrobatie..  Elke de-
cember zijn er competities ook.” 

Maggie: “Maar ik mis nog andere dingen 
hoor, gaat ze verder. De Caraïben staan 
bekend omwille van de goede koffie, al 
drink ik er zelf geen. En omwille van de 
rum, maar die drink ik al evenmin, want 
ik krijg er hoofdpijn van.” 

Ceci zegt dan weer: “Ik mis eigenlijk 
vooral mijn familie en mijn vrienden.. 
Gelukkig is er skype en facebook, al 
probeer ik dat te beperken. Ik ben in 
België nu, dus moet ik niet de hele tijd 
heimwee hebben naar Colorado!  Maar 

Van sneeuw, zon, golfcarts en skileraars  

ik mis ook mijn katten, Carlos en Sta-
cey”. Carlos?  “Ja, die was een cadeau 
van een Hongaarse vriendin..” 

“En ik mis ook mijn golfcart!” Maggie 
weer! “Mijn opa speelt golf, en hij heeft 
een beach house, en daar kan ik met zijn 
golf cart rijden. Dat is echt zo relaxe-
rend: je hoeft niet eens na te denken 
zoals wanneer je auto rijdt;  je hoeft niet 
te schakelen;  en ginder rond het beach 
house moet je niet eens oppassen voor 
auto’s. Zalig is dat!  Al mis ik ook mijn 
hond, en mijn kleine broertje. Ik zie hem 
niet zo veel, omdat hij met mijn mama in 
de V.S. woont, terwijl ik bij mijn oma 
woon in Santo Domenica.” 

 Was België jullie eerste keuze?  

Ceci: “Ja, voor mij wel. België is een 
klein land, centraal in Europa. Dat bete-
kent dat ik kan reizen naar andere lan-
den; geef toe: Parijs, Amsterdam of Lon-
don in 3 uur, waar kan dat behalve in 
België?  Bovendien heb ik familie in 
Luxemburg en vrienden in Nederland.  
Maar goed, ik moet ook wel toegeven 
dat het niet zoveel uitmaakte. Ik wou 

gewoon weg uit mijn klein dorp.” 

“Ik wou ook een andere taal leren. 
Ik hou van talen, maar eigenlijk 
kan ik er maar één. Op school had-
den we wat Spaans, maar eerlijk 
gezegd was het niet erg goed ge-
geven, en ik was er niet zo goed in. 
Veel talen spreken is gewoon cool!” 

Wist je nog iets anders over België 
voor je hier kwam, dan dat het 
klein was en centraal gelegen? 

Maggie: “Het land van bier, chocolade 
en frietjes!  Ook voor mij was België de 
eerste keuze. Ik heb een vriendin die in 
België gewoon heeft, en zij sprak over 
dit landje. Ik wou eigenlijk naar een 
land met koud weer, in Europa.” 

Zijn er nog dingen die je opgevallen 
zijn, hier in België? 

Ceci: “Ja, dat jullie zo vaak fietsen. Wij 
fietsen wel, maar als sport: mountainbi-
ken dus. Het weer is ook erg anders. 
Hier is het vaak grijs; bij ons sneeuwt 
het in de winter en schijnt de zon in de 
zomer. Veel regen hebben we niet.  Het 

leven hier is ook een 
heel stuk duurder 
dan bij ons. En je 
weet wat ze zeggen: 
‘everything is big in 
the U.S.A’; hier is 
alles zo veel kleiner: 
de koffiekop, de 
porties eten, de au-
to’s, …” 

“In de US draait het 
leven van jonge 
mensen ook veel 

meer rond de school. Hier gaan jullie 
meer uit met vrienden. Dat na school op 
café gaan op vrijdagavond, bijvoorbeeld, 
dat gebeurt bij ons niet. Maar iedereen is 
hier op school wel altijd vriendelijk voor 
elkaar. Dat is wel prettig.” 

“En het onderwijs hier is heel goed, 
vooral het talenonderwijs. Alle leerlingen 
hier spreken heel goed Engels, en dat is 
maar een van de talen die ze spreken.  
Ik vind het echt fijn in Europa; ik zou het 
best naar mijn zin kunnen hebben hier, 
of in the V.S. of in Canada. Alleen in Zuid
-Amerika zou ik niet graag willen wonen; 
die mensen zijn veel te extravert, en ik 
ben nogal stil en introvert.  Maar echt, 
Europa heeft me zeker niet teleurge-
steld!” 
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I n maart 2014 was het zover. In 
functie van mijn opleiding logopedie 
vertrok ik voor drie maanden op 
buitenlandse stage naar Paramari-

bo, Suriname. Een ervaring die ik met 
beide handen wou vastgrijpen en onge-
twijfeld nooit zal vergeten. 

Mijn taak bestond eruit om logopedische 
therapie te geven op een kansarme basis-
school. Dit werd georganiseerd vanuit de 
Surinaamse NGO ‘Stichting Sucet’. Aange-
zien de temperaturen in Suriname over-
dag snel oplopen, wordt er enkel les ge-
geven in de voormiddag. Daarom liep ik 
telkens stage van 8u tot 13u.  

Bij aanvang was het noodzakelijk om de 
leerkrachten te informeren over wat logo-
pedie was en waaruit onze taak bestond. 
Logopedisten in Suriname zijn immers (zo 
goed als) onbestaand. In overleg met de 
leerkrachten werd er beslist welke leer-
lingen het meest nood hadden aan extra 
ondersteuning. Toen ik kinderen uit de 
klas ging halen, heb ik vaak grote ogen 
getrokken. De Surinaamse manier van 
lesgeven deed me denken aan het Belgi-
sche onderwijs enkele decennia terug. 
Leerlingen die het moeilijk hebben, wor-
den vaak letterlijk aan de kant geschoven. 

Dat vond ik heel hard. Anderzijds was 
het hartverwarmend om te zien hoe de 
kinderen genoten van de individuele 
aandacht tijdens hun momentje logope-
die.  

Daarnaast organiseerde ik met mijn 
medestudenten een naschoolse opvang 
en een projectweek voor buurtkinderen. 
De bedoeling hiervan was vooral om de 
Surinaamse kinderen en jongeren te 
laten genieten van het samenzijn en 
samenspelen. Dit zorgde voor heel wat 
leuke en creatieve momenten. Het sa-
menspelen was echter vaak ook een 
uitdaging, aangezien de Surinaamse 
mix van bevolkingsgroepen soms tot 
kleine conflicten leidde.  

Naast de stage heb ik er natuurlijk ook 
van geprofiteerd om het prachtige land 
te verkennen. Vooral het Amazonege-
bied met zijn diverse diersoorten heeft 
me heel erg verbaasd. Ontwaken in een 
hangmat met een troep kapucijnaapjes 
boven het hoofd, da’s genieten! 

Helaas ligt het Surinaamse avontuur al 
eventjes achter mij. Inhoudelijk heb ik 
misschien niet zoveel bijgeleerd, maar 
het heeft mij als persoon wel veran-
derd. Het klinkt cliché, maar ik heb 
enerzijds geleerd om met minder mid-
delen meer te doen en creatieve oplos-
singen te zoeken bij een probleem. An-
derzijds heb ik ervaren hoe het is om 
met de zuiderse mentaliteit te leven: 
‘no spang’ oftewel ‘maak je niet druk’. 
We kunnen er hier nog veel van leren. 
Tot slot heb ik geleerd dat we blij mo-
gen zijn met de (onderwijs)kansen die 
we in ons Belgenlandje krijgen.  

Marthe Decorte 

T ijdens m'n bacheloropleiding 
Netwerkeconomie heb ik de 
kans gekregen om meerdere 
buitenlandse ervaringen op te 

doen. Het ging van een projectweek in 
Annecy, over een project in Finland, drie 
weken in China tijdens de paasvakantie, 
tot een Erasmusperiode in Nottingham. 
Maar de kers op de taart was een stage 
in…  India. 

De eerste projectweken deden me zin 
krijgen om in het buitenland te gaan stu-
deren en te werken. Tijdens die week 
zaten we samen met andere internationa-
le studenten om een probleem op te los-
sen.  

Door samen te werken met andere cultu-
ren en in andere talen, verbreedt je beeld 
op de wereld en ga je het leven of een 
probleem ook eens vanuit een ander per-
spectief bekijken. 

De drie weken in China waren gericht op 
de communicatie tussen de twintig Belgi-
sche studenten en de Chinese studenten.  
Iedere dag hadden we een onderwerp 
waarover we konden discussiëren om de 
verschillen te ontdekken in onze culturen. 
Daarnaast was er ook tijd om het land te 
ontdekken.  Zo bezochten we de Chinese 
Muur, de Olympische stad, Beijing, etc. 

Daarna ben ik zes maanden vertrokken 
naar Nottingham.  Ook dit was een heel 
leerrijke ervaring, aangezien het lesgeven 
toch wat verschillend is van wat we hier 
in België kennen. Ik had maar 12uur les 
per week, maar moest heel veel opzoeken 
op mezelf, waardoor je me toch regelma-
tig in de bibliotheek kon vinden. De ac-
commodatie daar was dan ook super! Ik 
ging ook naar Engeland om m'n niveau 

Oud-leerlingen gaan internationaal:   

D eze school gaat graag interna-
tionaal. Drie oud-leerlingen 
getuigen van hun internatio-
nale ervaringen nà hun Broe-
derschooltijd. Boeiend! 

Engels wat op te krikken, en dat is me 
aardig gelukt. 

Tot slot na heel wat voorbereidend werk, 
zoals stagegesprekken, inentingen, aan-
vragen visum, beursaanvraag, etc. ben ik 
samen met een vriendin vertrokken naar 
Indië. We verbleven er 4 maanden en 
moesten 3 maanden stage doen. We heb-
ben onze reis onderverdeeld in 3 blokken: 
twee weken reizen voor onze stage be-
gon, 3 maanden stage en 2 weken reizen 
na onze stage. Ik werkte voor een start-
up bedrijf dat mobiele applicaties op de 
markt brengt. Een start-up die toen toch 
al 100 werknemers in dienst had..  Ik ging 
er aan de slag als online marketeer. Mijn 
stage verliep wat minder, aangezien m'n 
stagementor niet veel tijd voor me had, 
en me ook niet  heel veel werk gaf, waar-
door ik soms letterlijk met m'n vingers zat 
te draaien. Maar daarnaast heb ik wel 
leuke contacten gelegd met collega's die 
ik nog op regelmatige basis spreek. Die 
collega's namen ons ook mee naar een 
Indisch huwelijk, leuke plekjes in de stad, 
gaven ons meer uitleg over het leven in 
Indië. Een leuk toegevoegd aspect dat je 
niet zou hebben, als je gewoon als toerist 
reist. 

Al deze ervaringen hebben een rijker per-
soon van me gemaakt. Zowel op persoon-
lijk als op professioneel vlak heb ik veel 
bijgeleerd. Deze buitenlandse ervaringen 
hebben me niet alleen geholpen om ver-
schillende talen beter te leren en vlotter 
te spreken, maar ook om andere culturen 
te gaan begrijpen en te appreciëren. 
Daarnaast zullen deze ervaringen ook 
mooi staan op mijn CV, en me hopelijk 
helpen aan m'n droomjob! 

Elien Defever 

sterk aangewakkerd worden door zo’n 
buitenlandse ervaring.  
Op de werkvloer als stagiair ontdekte ik 
toch ook heel wat verschillen. ’s Morgens 
begon de werkdag al vroeg (om 7u), 
maar van 11u tot 13u was er een mid-
dagpauze voorzien. Vreemd, eten die 
Chinezen dan twee uur lang, vroeg ik me 
af.  Nee hoor, Chinezen schrokken in een 
kwartier hun eten op en nemen dan een 
middagdutje tot 13u. Daarnaast vond er 
om 15u15 iedere dag een fitnessmoment 
plaats waarop iedereen rechtstond achter 
zijn bureau en enkele gecoördineerde rek
- en spieroefeningen deed op traditionele 
Chinese muziek. Voor mij soms heel lach-
wekkend maar het pept je wat op.  

Ik leerde er vooral interageren met ande-
re culturen op de werkvloer. In China 
houden ze aan het begin van iedere 
maand ‘public holidays’. Vier dagen werk-
verlof waarop iedereen vrijaf heeft om 
tijd door te brengen met familie en vrien-
den. Voor mij de ideale aangelegenheid 
om dat grote land eens te verkennen. Ik 
bezocht verschillende grote steden in 
China om dan telkens terug te keren naar 
het bloedmooie Hangzhou, waar ik die 4 
maanden verbleef. Kortom, deze Erasmus 
ervaring was voor mij een interessante en 
leerrijke kans om mijn internationale ca-
paciteiten te ontwikkelen en mensen van 
over heel de wereld te leren kennen. Een 
echte aanrader, ik zou het meteen op-
nieuw doen! 

Vincent Parmentier 

I n het kader van mijn opleiding 
Marketing aan de Hogeschool 
VIVES Kortrijk kreeg ik de kans 
om mijn internationale horizon te 

verbreden. Ik koos ervoor om mijn eind-
stage in de volksrepubliek China te 
doen. Vier maanden lang heb ik in dit 
land gewerkt, geleefd en gereisd. Een 
unieke ervaring die heel wat voorberei-
ding vroeg. Initiatie Chinees, intercultu-
rele training, het aanleren van de ge-
bruikelijke bedrijfscultuur en het in orde 
brengen van de vereiste reisdocumen-
ten en verblijfspapieren.  
Eens je de kans hebt om China te ont-
dekken merk je algauw de twee gezich-
ten van het land: enerzijds waardvol-
le,oeroude tradities en cultuur, zoals 
thee, chopsticks, boeddhistische kloos-
terordes en oude krijgersculturen;   
anderzijds choquerende buitengewone 
dagdagelijkse activiteiten van de Chine-
zen, zoals voortdurend spuwen op de 
grond, kinderen die zomaar hun behoef-
te doen op straat (en daarom broeken 
hebben met de rits achteraan). Ik moet 
toegeven dat ik me toch vaak vragen 
gesteld heb bij het zien van dergelijk 
gedrag. Maar je leert er mee leven.  
Voor Chinezen zijn onze gewoonten dan 
weer buitengewoon.  

Mijn ervaring in China leerde me om-
gaan met verschillen en diversiteit, iets 
wat we dagdagelijks nodig hebben op 
school, op straat en in onze toekomstige 
werkomgeving. Die competentie kan 

drie Erasmuservaringen op een rij 
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Engels wat op te krikken, en dat is me 
aardig gelukt. 

Tot slot na heel wat voorbereidend werk, 
zoals stagegesprekken, inentingen, aan-
vragen visum, beursaanvraag, etc. ben ik 
samen met een vriendin vertrokken naar 
Indië. We verbleven er 4 maanden en 
moesten 3 maanden stage doen. We heb-
ben onze reis onderverdeeld in 3 blokken: 
twee weken reizen voor onze stage be-
gon, 3 maanden stage en 2 weken reizen 
na onze stage. Ik werkte voor een start-
up bedrijf dat mobiele applicaties op de 
markt brengt. Een start-up die toen toch 
al 100 werknemers in dienst had..  Ik ging 
er aan de slag als online marketeer. Mijn 
stage verliep wat minder, aangezien m'n 
stagementor niet veel tijd voor me had, 
en me ook niet  heel veel werk gaf, waar-
door ik soms letterlijk met m'n vingers zat 
te draaien. Maar daarnaast heb ik wel 
leuke contacten gelegd met collega's die 
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collega's namen ons ook mee naar een 
Indisch huwelijk, leuke plekjes in de stad, 
gaven ons meer uitleg over het leven in 
Indië. Een leuk toegevoegd aspect dat je 
niet zou hebben, als je gewoon als toerist 
reist. 

Al deze ervaringen hebben een rijker per-
soon van me gemaakt. Zowel op persoon-
lijk als op professioneel vlak heb ik veel 
bijgeleerd. Deze buitenlandse ervaringen 
hebben me niet alleen geholpen om ver-
schillende talen beter te leren en vlotter 
te spreken, maar ook om andere culturen 
te gaan begrijpen en te appreciëren. 
Daarnaast zullen deze ervaringen ook 
mooi staan op mijn CV, en me hopelijk 
helpen aan m'n droomjob! 

Elien Defever 
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maar van 11u tot 13u was er een mid-
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- en spieroefeningen deed op traditionele 
Chinese muziek. Voor mij soms heel lach-
wekkend maar het pept je wat op.  

Ik leerde er vooral interageren met ande-
re culturen op de werkvloer. In China 
houden ze aan het begin van iedere 
maand ‘public holidays’. Vier dagen werk-
verlof waarop iedereen vrijaf heeft om 
tijd door te brengen met familie en vrien-
den. Voor mij de ideale aangelegenheid 
om dat grote land eens te verkennen. Ik 
bezocht verschillende grote steden in 
China om dan telkens terug te keren naar 
het bloedmooie Hangzhou, waar ik die 4 
maanden verbleef. Kortom, deze Erasmus 
ervaring was voor mij een interessante en 
leerrijke kans om mijn internationale ca-
paciteiten te ontwikkelen en mensen van 
over heel de wereld te leren kennen. Een 
echte aanrader, ik zou het meteen op-
nieuw doen! 

Vincent Parmentier 

I n het kader van mijn opleiding 
Marketing aan de Hogeschool 
VIVES Kortrijk kreeg ik de kans 
om mijn internationale horizon te 

verbreden. Ik koos ervoor om mijn eind-
stage in de volksrepubliek China te 
doen. Vier maanden lang heb ik in dit 
land gewerkt, geleefd en gereisd. Een 
unieke ervaring die heel wat voorberei-
ding vroeg. Initiatie Chinees, intercultu-
rele training, het aanleren van de ge-
bruikelijke bedrijfscultuur en het in orde 
brengen van de vereiste reisdocumen-
ten en verblijfspapieren.  
Eens je de kans hebt om China te ont-
dekken merk je algauw de twee gezich-
ten van het land: enerzijds waardvol-
le,oeroude tradities en cultuur, zoals 
thee, chopsticks, boeddhistische kloos-
terordes en oude krijgersculturen;   
anderzijds choquerende buitengewone 
dagdagelijkse activiteiten van de Chine-
zen, zoals voortdurend spuwen op de 
grond, kinderen die zomaar hun behoef-
te doen op straat (en daarom broeken 
hebben met de rits achteraan). Ik moet 
toegeven dat ik me toch vaak vragen 
gesteld heb bij het zien van dergelijk 
gedrag. Maar je leert er mee leven.  
Voor Chinezen zijn onze gewoonten dan 
weer buitengewoon.  

Mijn ervaring in China leerde me om-
gaan met verschillen en diversiteit, iets 
wat we dagdagelijks nodig hebben op 
school, op straat en in onze toekomstige 
werkomgeving. Die competentie kan 

drie Erasmuservaringen op een rij 
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“E igenlijk is het een wat uit 
de hand gelopen hobby,” 
zegt Eduard.  “Ik heb 
altijd wel graag gevoet-

bald, maar ook wel graag.. eugh.. ge-
leefd.  Pas toen ik eens op de weeg-
schaal stond, en zag dat die bijna 80 kg 
aanwees, wist ik dat het zo niet verder 
kon. Samen met Sam Vandermeiren ben 
ik beginnen lopen en fietsen, en ben ik 
20 kg afgevallen.” 

Ging dat gemakkelijk? “Ja, eigenlijk wel. 
Ik wist wat ik wou.  Het eerste wat no-
dig was: stoppen met drinken. Ik drink 
al vijf jaar geen bier meer, alleen maar 
sporadisch eens een aperitiefje.”  

Dat is wel wat anders dan vroeger!  
“Zeg dat wel! Maar kijk, vroeger moest 
ik me soms naar de training sleuren, en 
nu train ik vijf keer per week. Natuurlijk 
zit ik door mijn werk ook voortdurend 
in de sportieve sfeer, en dat helpt ook. 
Ik werk in fitnessclub the Vision; ik geef 
er trouwens soms spinning aan leer-
lingen van de Broederschool.” 

“Ik heb een heel geregeld leven. Elke 
dag ga ik werken van 8u ‘s morgens tot 
9u ‘s avonds; over de middag heb ik 
wel vrij. Daarnaast probeer ik per week 
nog eens zo’n 12 tot 15 u te sporten.  
Werken en sporten, voor veel meer is 
er momenteel geen tijd meer.” 

“Na het werk ga ik lopen, over de mid-
dag zwemmen. Ik probeer zo’n 40 km 
per week te lopen, fiets zo’n 150 km 
per week en zwem een 6tal kilometer. 
Dat valt eigenlijk wel goed mee; het is 

maar de helft van wat 
veel anderen doen. Blijk-
baar heb ik een talent 
voor duursporten!” 

“Ik heb trouwens ook 
een goede trainer, die 
me prima opvolgt en 
begeleidt. In de triathlon 
is zwemmen inog altijd 
mijn zwakste punt. 
Vooral het eerste sei-
zoen heb ik er echt mee 

gesukkeld. 
Gaande-
weg heb ik 
gelukkig 
mijn tech-
niek kun-
nen bij-
schaven, 
en mijn 
uithouding 
verbeterd. 
En plots 
was er een 
‘klik’, en 

werd het een automatisme—al zal ik 
nooit een echte zwemmer worden.” 

Is dat niet eenzaam? “Tsja, er is niet 
veel ruimte voor een sociaal leven. Maar  
ik zie veel volk op mijn werk.  En mijn 
vriendin sport ook graag; ze volleyt bij 
Beveren.  Soms trainen we samen na 
het werk.”  Het nuttige aan het aange-
name paren? “Zoiets, ja!” 

“Ik heb haar trouwens leren kennen in 
the Vision, tijdens zo’n spinningles. Blijk-
baar ben ik nogal speels, heb ik graag 
dat het leuk is in de les.” Niets veran-
derd, dus, Eduard?  “Nee he, vroeger op 
school was ik wel zo, dat is waar. Maar 
misschien is het goed dat ik in die tijd 
toch serieus tegen de lamp gelopen ben, 
om nu des te steviger in mijn schoenen 
te staan.” 

En wat zijn de plannen? 

“Ik heb me nu gekwalificeerd voor het 
wereldkampioenschap halve triathlon.  
Die wedstrijd ging door in Pula, in Kroa-
tië.  De finish was in het amfitheater 
ginder, een prachtig, heel goed bewaard 
gebouw.  Eigenlijk is het een goed sei-
zoen geweest. Ik haal vergelijkbare re-
sultaten als de semi-profs of zelfs de 
profs, maar met dat verschil dat ik het 
allemaal zelf moet betalen. Gelukkig 
krijg ik soms wel wat materiaal van mijn 
club in Izegem. In de triathlon zijn er 
maar heel weinig mensen die van hun 
sport kunnen leven. Dat is een heel 
groot verschil met voetbal, waar ze al 
een auto krijgen als ze maar tegen een 
bal kunnen schoppen.” 

En daarna? “Daarna ga ik voor de volle-
dige triathlon. De echte Iron Man, dus. 
Dat is echt een groot verschil met wat ik 
nu doe, maar ik denk dat het haalbaar 
is.  Tegen 2018 wil ik de volledige kun-
nen doen.  Maar weet je, afgezien van 
het zwemmen is trainen gewoon heel 
prettig. Fietsen en lopen in de zomer: 
dat is gewoon.. genieten!” 

A man with an iron plan: Eduard Verstraete 

Oud-leerling Eduard Verstraete (Eddy 
voor de vrienden) heeft zich gekwalifi-
ceerd voor het wereldkampioenschap 
halve triathlon.  Een uitzonderlijke pres-
tatie! Meteen ook een mooi verhaal hoe 
Eddy zijn weg gevonden heeft in het 
leven. 

Het eerste dat nodig was: ... stoppen 
met drinken... 
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“E igenlijk is het een wat uit 
de hand gelopen hobby,” 
zegt Eduard.  “Ik heb 
altijd wel graag gevoet-

bald, maar ook wel graag.. eugh.. ge-
leefd.  Pas toen ik eens op de weeg-
schaal stond, en zag dat die bijna 80 kg 
aanwees, wist ik dat het zo niet verder 
kon. Samen met Sam Vandermeiren ben 
ik beginnen lopen en fietsen, en ben ik 
20 kg afgevallen.” 

Ging dat gemakkelijk? “Ja, eigenlijk wel. 
Ik wist wat ik wou.  Het eerste wat no-
dig was: stoppen met drinken. Ik drink 
al vijf jaar geen bier meer, alleen maar 
sporadisch eens een aperitiefje.”  

Dat is wel wat anders dan vroeger!  
“Zeg dat wel! Maar kijk, vroeger moest 
ik me soms naar de training sleuren, en 
nu train ik vijf keer per week. Natuurlijk 
zit ik door mijn werk ook voortdurend 
in de sportieve sfeer, en dat helpt ook. 
Ik werk in fitnessclub the Vision; ik geef 
er trouwens soms spinning aan leer-
lingen van de Broederschool.” 

“Ik heb een heel geregeld leven. Elke 
dag ga ik werken van 8u ‘s morgens tot 
9u ‘s avonds; over de middag heb ik 
wel vrij. Daarnaast probeer ik per week 
nog eens zo’n 12 tot 15 u te sporten.  
Werken en sporten, voor veel meer is 
er momenteel geen tijd meer.” 

“Na het werk ga ik lopen, over de mid-
dag zwemmen. Ik probeer zo’n 40 km 
per week te lopen, fiets zo’n 150 km 
per week en zwem een 6tal kilometer. 
Dat valt eigenlijk wel goed mee; het is 

maar de helft van wat 
veel anderen doen. Blijk-
baar heb ik een talent 
voor duursporten!” 

“Ik heb trouwens ook 
een goede trainer, die 
me prima opvolgt en 
begeleidt. In de triathlon 
is zwemmen inog altijd 
mijn zwakste punt. 
Vooral het eerste sei-
zoen heb ik er echt mee 

gesukkeld. 
Gaande-
weg heb ik 
gelukkig 
mijn tech-
niek kun-
nen bij-
schaven, 
en mijn 
uithouding 
verbeterd. 
En plots 
was er een 
‘klik’, en 

werd het een automatisme—al zal ik 
nooit een echte zwemmer worden.” 

Is dat niet eenzaam? “Tsja, er is niet 
veel ruimte voor een sociaal leven. Maar  
ik zie veel volk op mijn werk.  En mijn 
vriendin sport ook graag; ze volleyt bij 
Beveren.  Soms trainen we samen na 
het werk.”  Het nuttige aan het aange-
name paren? “Zoiets, ja!” 

“Ik heb haar trouwens leren kennen in 
the Vision, tijdens zo’n spinningles. Blijk-
baar ben ik nogal speels, heb ik graag 
dat het leuk is in de les.” Niets veran-
derd, dus, Eduard?  “Nee he, vroeger op 
school was ik wel zo, dat is waar. Maar 
misschien is het goed dat ik in die tijd 
toch serieus tegen de lamp gelopen ben, 
om nu des te steviger in mijn schoenen 
te staan.” 

En wat zijn de plannen? 

“Ik heb me nu gekwalificeerd voor het 
wereldkampioenschap halve triathlon.  
Die wedstrijd ging door in Pula, in Kroa-
tië.  De finish was in het amfitheater 
ginder, een prachtig, heel goed bewaard 
gebouw.  Eigenlijk is het een goed sei-
zoen geweest. Ik haal vergelijkbare re-
sultaten als de semi-profs of zelfs de 
profs, maar met dat verschil dat ik het 
allemaal zelf moet betalen. Gelukkig 
krijg ik soms wel wat materiaal van mijn 
club in Izegem. In de triathlon zijn er 
maar heel weinig mensen die van hun 
sport kunnen leven. Dat is een heel 
groot verschil met voetbal, waar ze al 
een auto krijgen als ze maar tegen een 
bal kunnen schoppen.” 

En daarna? “Daarna ga ik voor de volle-
dige triathlon. De echte Iron Man, dus. 
Dat is echt een groot verschil met wat ik 
nu doe, maar ik denk dat het haalbaar 
is.  Tegen 2018 wil ik de volledige kun-
nen doen.  Maar weet je, afgezien van 
het zwemmen is trainen gewoon heel 
prettig. Fietsen en lopen in de zomer: 
dat is gewoon.. genieten!” 

A man with an iron plan: Eduard Verstraete 

Oud-leerling Eduard Verstraete (Eddy 
voor de vrienden) heeft zich gekwalifi-
ceerd voor het wereldkampioenschap 
halve triathlon.  Een uitzonderlijke pres-
tatie! Meteen ook een mooi verhaal hoe 
Eddy zijn weg gevonden heeft in het 
leven. 

Het eerste dat nodig was: ... stoppen 
met drinken... O p 25 september gingen we op sportdag. Op de bus hadden we megaveel leute, zodat de tijd toen al voorbij vloog.  

Toen we er aankwamen en ons wat omgekleed hadden begon het eerste spel : staartenroof. Daarna werd elke klas in 
2 groepjes verdeeld en speelden we tornooi van tussen 2 vuren. Iedereen deed zijn uiterste best, maar 1Ac werd de 
winnaar. Na een korte pauze konden we kiezen tussen verschillende sporten (volleybal, hockey, basketbal, mini-

voetbal, badminton of  netbal). Dat was leuk.  

Etenstijd! We smulden onze broodjes op en kregen een gratis drankje… 

En dan was het eindelijk zo ver : zwemmen!! Iedereen haastte zich naar het zwembad. Eerst even de wildwaterbaan proberen of 
toch eerst de glijbanen??? In de wildwaterbaan hadden we dolle pret maar ook de glijbanen waren cool en soms wat eng. Maar 
als je bij je vrienden bent, ben je niet meer bang. Ook hier vloog de tijd voorbij en moesten we naar huis… 

We kijken al uit naar de volgende uitstap. 

Femke Verbraeken en Fiebe Wullaert 1Ab 

Sportdag eerste jaar 
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Sportdag tweede jaar 

D e sportdag was de max… Weet je waarom? 

Dat komt omdat we in de voormiddag een 
aantal nieuwe sporten konden uitproberen 
zoals spinning, fitness, dans en circusacro-

batie. In de namiddag konden we het dan wat rustiger 
aan doen omdat we gingen schaatsen. Voor de ene 
ging het schaatsen beter dan de andere. Maar we heb-
ben ons allemaal geamuseerd. Het was een leuke dag. 

Britt Scheldeman 2MWb 
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Sportdag tweede jaar 

D e sportdag was de max… Weet je waarom? 

Dat komt omdat we in de voormiddag een 
aantal nieuwe sporten konden uitproberen 
zoals spinning, fitness, dans en circusacro-

batie. In de namiddag konden we het dan wat rustiger 
aan doen omdat we gingen schaatsen. Voor de ene 
ging het schaatsen beter dan de andere. Maar we heb-
ben ons allemaal geamuseerd. Het was een leuke dag. 

Britt Scheldeman 2MWb 

Sportdag derde jaar 

T oen de bel rinkelde op 25 september om 8u30 stapten de derdes op de bus, richting Harelbeke, voor hun sportdag. We 
kwamen vol enthousiasme toe aan het meer. We deden er verschillende activiteiten zoals sumoworstelen, challenges 

(onder andere met een groepje in een zak allemaal samen springen, zo rap mogelijk door een ladder kruipen, .... ) We moun-
tainbiketen, deden speleologie en nog tal van spelen. We hadden onze eigen picknick mee en aten die allemaal samen op in de 
refter van de camping. We hadden geluk met het weer en beleefden een super toffe sportdag! 
Janne Dhondt & Estée Cruyt 
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Sportdag vijfde jaar 

N a het vertrek met de bus kwamen we met alle 66 vijfdejaars aan in Westende.  
Eens aangekomen, kregen we de nodige uitleg over hoe je moest surfen op de golven van 

onze Noordzee. De wetsuits stonden ons beeldig toen we op de surfplank stonden en probeerden over-
eind te blijven. Over de middag smulden we van onze picknick met zeezicht. 
In de namiddag speelden we verschillende groepsspelletjes om de teamspirit te verbeteren.  
Het was een toffe dag, maar wel heel vermoeiend… 

Noor Verburgh (5WeW1) en Sarah Callebert (5EMTb) 
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Sportdag vijfde jaar 

N a het vertrek met de bus kwamen we met alle 66 vijfdejaars aan in Westende.  
Eens aangekomen, kregen we de nodige uitleg over hoe je moest surfen op de golven van 

onze Noordzee. De wetsuits stonden ons beeldig toen we op de surfplank stonden en probeerden over-
eind te blijven. Over de middag smulden we van onze picknick met zeezicht. 
In de namiddag speelden we verschillende groepsspelletjes om de teamspirit te verbeteren.  
Het was een toffe dag, maar wel heel vermoeiend… 

Noor Verburgh (5WeW1) en Sarah Callebert (5EMTb) 

Sportdag zesde jaar 

O p 25 september trokken we met alle zesdejaars richting de zee. Daar aangekomen mocht onze groep meteen al de 
ochtendkou van onze Noordzee testen. Maar je weet wat ze zeggen: “The only good suit, is a wetsuit” en die kre-

gen we gelukkig.  Na een paar woordjes uitleg trokken we per twee met een kayak het water in. Het was misschien wat fris in 
het begin maar de sfeer maakte alles goed. Al probeerden sommigen het nog zo goed, het is niemand gelukt om niet in het 
water te tuimelen.  Na tal van leuke opdrachtjes op de kayaks, wisselden we om met de groep die net de golven getrotseerd 
had in een raftboot.  
Na een warme douche en een middagmaal was het onze beurt om iets te doen waar ik nog nooit van gehoord had: kickbike. 
Het is een soort grote 
step waarmee we dan de 
duinen van Westende 
verkend hebben. Of het 
aan de kickbike lag of 
aan de doorbrekende 
zon weet ik niet, maar 
iedereen kreeg het er 
warm van. 
We sloten de dag nog af 
met een paar strandspel-
letjes. De combinatie van 
eerst nat te zijn en dan 
rugby te spelen in het 
zand, was misschien niet 
de aangenaamste om 
dan terug op de bus te 
kruipen maar dat was 
wel verwaarloosbaar na 
zo’n topdag. 

Eline Vandamme 6MTWe 
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SPORT...SPORT…             SPORT...SPORT... 
Woensdagnamiddag 16/09/2015 cross te 
Izegem 

Miniemen A meisjes: Duboccage Emilie 3e plaats 

Cadetten A jongens:  Scheffers Lukas 7e plaats 

Cadetten B meisjes:  Ollivier Margot 5e plaats 

Scholieren B jongens: Deman Thibaut 1ste plaats 

Woensdagnamiddag 30/09/2015 cross te Meulebeke 

Miniemen B meisjes:  Malysse Depreiter Marie 9e plaats 
   Declercq Louise 10e plaats 

Cadetten A jongens:  Scheffers Lukas 2e plaats 

Cadetten B meisjes:  Ollivier Margot 5e plaats 

Scholieren B jongens: Deman Thibaut 1ste plaats 

Woensdagnamiddag  07/10/2014 cross te Roeselare 

Miniemen A meisjes: Duboccage Emilie 2e plaats 

Miniemen B meisjes:  Malysse Depreiter Marie 6e plaats 
   Declercq Louise 9e plaats    

Cadetten A jongens:  Scheffers Lukas 3e plaats 

Cadetten B meisjes:  Ollivier Margot 2e plaats 

Scholieren B jongens: Thibaut Deman 2e plaats 

Woensdagnamiddag 18/11/2015 VK te Sint-
Niklaas 

Scholieren B jongens: 
Thibaut Deman 7e 
plaats!!! 

 

Thibaut : Naar mijn aan-
voelen had ik gisteren 
een mindere dag en het was wel een tof parcours, 
maar mij niet op het lijf geschreven. T was een 
super snelle start en ik was goed mee (5e plaats). 
Daarna lukte het mij niet echt om dan in men goeie 
ritme te graken en nog te versnellen. Ik heb me 
dan een beetje geforceerd om toch nog te versnel-
len en aan te sluiten en daardoor zijn er in de laat-
ste ronde nog 2 (westvlamingen) die me konden 
voorbij steken. Ik ben dus 7e geëindigd (van de 30 
deelnemers). 
Ik wilde echt in die top 5 en ik ben er ook zeker 
van dat ik op een goeie dag (zoals op het Pk) die 2 
andere westvlamingen voor was geweest. Maar dat 
is hoe het gaat zeker? Kheb het dus al bij al niet 
slecht gedaan, maar ben zelf niet volledig tevreden, 
omdat ik van mezelf weet dat ik zeker nog veel 
beter kan. 

Woensdagnamiddag  
28/10/2015 te Pittem 

Cadetten A jongens:  Schef-
fers Lukas 3e plaats 

 

 

 

Cadetten B meisjes:  Ollivier 
Margot 1ste plaats 

 

 

 

 

Scholieren B jongens: Thi-
baut Deman 2e plaats 

 

 

Woensdagnamiddag 14/10/2014 PK te 
Roeselare 

Cadetten B meisjes:  Ollivier Margot 27e plaats 

Scholieren B jongens: Deman Thibaut 1ste plaats!!! 

Woensdagnamiddag  21/10/2015 te Zwevezele 

Cadetten A jongens:  Scheffers Lukas 2e plaats 

Cadetten B meisjes:  Ollivier Margot 1ste plaats 

Scholieren B jongens: Thibaut Deman 2e plaats 
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SPORT...SPORT…             SPORT...SPORT... 
Woensdagnamiddag 30/09/2015 volleybal cadetten meisjes te Tor-
hout 

SIRE-BRDS : 0-3 (11-25,20-25,7-25)        1. BRDS  Roeselare  3p 

      2. SIRE   Torhout     0p 
Deelnemers: Hanne Blomme, Morgane Claeys, TanYa Deblaere, Lais Decruy, 
Emilia Cloet, Romy Degroote, Yael Seurinck 

Geplaatst voor de volgende ronde maar wegens teveel kwetsuren hebben we 
forfait moeten geven. 

Woensdagnamiddag 07/10/2015 volleybal scholieren meisjes te 
Ardooie 

BRDS-VMSR : 0-2 (25-14,25-12)   1. VILO Meulebeke 4p 

VMSR-VILO : 1-2 (8-25,25-16, 5-15)  2. VMSR Roeselare 4p 

BRDS-VILO : 1-2 (18-25, 25-23, 5-15)  3. BRDS Roeselare 1p 

We konden ons niet plaatsen voor de volgende ronde 

Deelnemers: Fien Dumortier, Amber Deceuninck, Hanne Declerck, Chiara 
Reynaert, Ellen Creus, Sara Verschaeve, Hanne Blomme 

Woensdagnamiddag 30/09/2015 veldvoetbal scholieren jongens te 
Torhout 

BRDS-SIRE: 0-5 

Deelnemers: Claeys Siemen, Verbrugghe Vic, Derez Jan, Ghyselen Emiel, 
Heinderson Emile-
Henry, Casteleyn 
Bavo, Cappelle Davy, 
Allary Casper, Van-
hooren Dries, Torrez 
Brecht, Vanoosthuyse 
Emiel, Tempelaere 
Tibo, Six Axel, Doise 
Gaultier. 

Woensdagnamiddag 25/11/2015 volleybal miniemen meisjes 

BRDS-VMSR : 2-1 (17-25, 25-21, 15-9)  1. BRDS Roeselare 4p 
VMSR-BARN : 2-0 (25-17 en 25-14)   2. VMSR Roeselare 4p 
BRDS-BARN : 2-1 (25-10, 19-25, 15-12)  3. BARN Roeselare 1p 
 
Deelnemers: Janne Vanthomme, Helena Van Mullem, Yaël Seurinck, Kato 
Deseure, Lune Vandeverre, Rhune Claeys, Amber Herreman, Sara 
Vanthournhout, Emilie Duboccage 

Volgende ronde 06/01 

Ook onze cadetten jongens en miniemen jongens spelen nog in het tweede 
trimester 

Woensdagnamiddag 07/10/2015 veld-
voetbal miniemen jongens te Roeselare 

BRDS – VMSR: 0-4 

BRDS – VTI: 1-4 

BRDS – KSRO: 0-4 

Deelnemers : Reif Mulier, Luca Verlinde, Guil-
laume Mahieu, Thomas Gheysen, Jannes De-
keyzer, Jasper Dedecker, Sporidis Nikolaos, 
Nuytten Robbe, Rune Verheyen, Matice De-
jonckheere, Jort Malfait, Monteyne Pascal, 
Emiel Danneels, Matthias Carlisle, Heytens 

Warre 
(niet op 
de foto) 

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! 

Woensdagnamiddag 18/11/2015 volley-
bal scholieren jongens te Roeselare 

BRDS-VMSR : 2-1 (16-25, 25-22, 15-12)  
VMSR—KSRO : 2-0 (25-20, 26-24)   
BRDS-KSRO : 1-2 (25-21, 26-28, 14-16) 
1. VMSR Roeselare 4p 
2. BRDS Roeselare 3p  
3. KSRO Roeselare 1p 
Gaan door naar de halve finales eind januari 
2016. Deelnemers: Devarrewaere Josse, Van-
devijvere Julian, Vanthournhout Jonas, De-
groote Romy, Ellen Creus,  Deblaere Tanya, 
Verschaeve Sara 

Woensdagnamiddag 21/10/2015 veld-
voetbal scholieren jongens te Rumbeke 

BRDS-VILO: 0-17 

Deelnemers: Claeys Siemen, Verbrugghe Vic, 
Derez Jan, Ghyselen Emiel, Heinderson Emile-
Henry, Casteleyn Bavo, Cappelle Davy, Allary 
Casper, Vanhooren Dries, Torrez Brecht, Sin-
nesael Alex, Tempelaere Tibo, Six Axel, Doise 
Gaultier. 
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Maandag 2 november  
Bolero in Café Moustache 

G ino Dehullu, Laurens Seys, Inge Loones, Arne Cools, Vincent Parmentier, Jo-
hannes De koster, Ernie Clue en Leen Steel vormen het hart van onze oud-
leerlingenbond.   
We konden opnieuw rekenen op oud-leerling Peter Desmet om zijn café 

“Moustache” exclusief open te stellen voor oud-leerlingen.  Ook voor onze vergaderingen 
zijn we welkom in Café Moustache. Reeds voor de derde keer was het een gezellige 
bijeenkomst in een sfeer zoals we die nog kennen van onze schooltijd. Als in een echte 
Jazzclub speelden oud-leerlingen naar hartenlust op de piano en de gitaar,  vaak ook 
vocaal bijgestaan.  We kijken nu al uit naar de 1ste maandag van de krokusvakantie! 

OUD-
LEERLINGEN 

 

Op elke activiteit kan je een lidkaart ko-
pen. Deze is geldig voor het leven en kost 
slechts 5 euro. De kaart levert op elke acti-
viteit een voordeel op. Goedkoper inkom, 
gratis drankje,… De opbrengst wordt geïn-
vesteerd in activiteiten voor oud-leerlingen. 

Kalender BOLERO 

15 januari 2016: 100 dagen 
( show om 14u30—bar na 16u) 

5 februari 2016: Braat en 
spelen: vanaf 19u 

21 mei 2016: schoolfeest:  
cavabar voor oud-leerlingen 

Begin juli: minivoetbaltornooi 
+ BBQ 

Andere belangrijke data 

15 april 2016: info-avond 
voor 12-jarigen 
29 april 2016:  Festival met 
leerlingen/oud-leerlingen 
groepjes 

 

We hoorden Viktor Puype aan het werk met zijn gitaar, soms bijgestaan door zijn broer Emiel. Daarnaast ging Hendrik Deneir 
vaak solo. Zijn prachtige pianospel  verraadde zijn ambitie in de muziekwereld. Hier horen we nog van! In de late uurtjes werd hij 
spontaan bijgestaan door Jan Degryse. Het leverde ontroerende, maar ook hilarische momenten op. Zeker toen “Sister” van  
Sergio plots de revue passeerde, was het ambiance ten top. 
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LOGISCHE LOGO-QUIZ 
Neem telkens de laatste letter en vorm 2 nieuwe woorden van 5 letters. 

How how how … 

1.       6.   

 

 

 

 

 

2.          7.  

 

 

 

 

 

3.      8.  

 

 

 

 

 

 

4.  9.  

 

 

 

 

 

5.      10.  

Antwoord :    . . . . . . . . . . 
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B este Jos, Rebekka en Jonatan, 
beste familie, vrienden en ken-
nissen van Michel, 

Een groot deel van Michels 
goed gevulde leven heeft zich afge-
speeld in de Broederschool.  

Op het internet las ik deze week toeval-
lig een Afrikaans gezegde: “Als hier een 
ouderling sterft, dan gaat een hele bibli-
otheek in de vlammen op.” Ik moest aan 
dit gezegde denken toen ik dit getuige-
nis begon te schrijven. Met Michel ver-
dwijnt een schat aan verhalen over de 
Broederschool. Michel was, ook na zijn 
pensionering, een man die de identiteit 
van de school belichaamde, uitademde, 
een gezicht gaf. 

Ik heb Michel leren kennen nog voor ik 
naar de Broederschool ging. Dat gebeur-
de via mijn ouders. Wijlen mijn vader, 
Daniël Lefevere, was turnleerkracht in 
de lagere school van de Broeders en 
stichter van de turnclub Flink en Fris, die 
toen z’n trainingen hield in de gymzaal 
van de school. Het gebeurde vaak dat ik 
als kind met hem mee mocht naar de 
Mandellaan. En dan liepen we vaak die 
kleurrijke, bijzondere man tegen het lijf. 
Mijn vader sprak steevast over hem als 
‘Broeder Michel’, ook al was hij dat al 
een tijd niet meer. Zo vernam ik dat 
Michel een poosje penningmeester van 
de turnclub was geweest. Een taak die 
Michel helaas niet echt lag. Mijn vader 
vertelde me ook hoe Michels collega’s 
voor hem in de bres sprongen toen hij 
niet langer broeder was en dreigde de 
school te moeten verlaten. 

En toen brak de periode aan dat ik zelf 
leerling werd van de middelbare afdeling 

van de Broederschool. Ik kreeg van 
Michel drie jaar lang het vak biologie. 
In het geheugen van een leerling zijn 
er slechts enkele leraars die blijven 
‘plakken’. Michel was daar één van. 
Omwille van zijn lessen, waarin hij ons 
vooral de verwondering om de natuur 
bij bracht. Maar ook omwille van zijn 
hele persoonlijkheid en de verhalen die 
hij vertelde. 

Uiteraard leerde ik Michel nog beter 
kennen én waarderen toen we collega’s 
werden. Gaandeweg voelde ik zelfs een 
zielsverwantschap met hem. Net als ik 
was Michel een zoekende mens, op 
zoek naar schoonheid, op zoek naar 
inzicht in de mens, in het mysterie van 
de natuur, in de kern van de dingen, in 
God. Net als ik had hij moeite met 
structuren die menen de waarheid in 
pacht te hebben. Ik herinner me nog 
levendig onze lange filosofische ge-
sprekken in de auto, op weg van of 
naar een studiedag in Groot-
Bijgaarden.  

Het waren prikkelende momenten van 
inspiratie die ik nog steeds koester en 
met me meedraag: Michel, in zijn unie-
ke stijl, op zoek naar de juiste woorden 
om uiting te geven aan zijn, vaak 
hoogst persoonlijke, mening. Michel 
sprak geen boekentaal, hoewel hij erg 
belezen was. De kennis die 
hij lezend en denkend ver-
gaarde, kwam in zijn geest 
tot een origineel geheel 
samen. En dat is nu net 
wat hem zo bijzonder 
maakte. Hij was uniek, op 
vele vlakken, en dat was 
geen pose. Michels eigen-
zinnigheid was eerlijk en 
authentiek. Zijn opmerkelij-
ke verschijning, zijn uit-
straling, zijn heel eigen 
wijze van communiceren 
waren oprecht en geen 

bestudeerde keuze. Zo was hij gewoon. 

Zo heb ik Michel gekend en graag ge-
zien. En dat was niet moeilijk. Michel 
was een mens om graag te zien omdat 
hij zelf ook zo gul en liefdevol was.  

Jan Schaubroeck herinnert zich Michels 
bulderende lach en zijn eigen manier om 
zich uit te drukken: zijn woordgebruik, 
zijn mime, beeldhouwwerken, manier 
van dansen, manier van zich te kleden, 
zijn soms felle reactie, vaak gevolgd 
door een zalvende houding wanneer hij 
zag dat je geraakt was door zijn uit-
spraak. Jan schrijft ook over hoe Michel 
genoot van de dagen waarop de pasto-
rale werkers buiten school samen kwa-
men en hoe de familieleden dan op het 
einde van de dag aansloten bij de geza-
menlijke maaltijd. Hij schrijft over zijn 
liefde voor de natuur, zijn ecologische 
levensstijl, zijn handigheid, hoe hij van 
Broeder Victor de knepen van de hout-
bewerking leerde, en die toepaste op de 
bouw van het podium in de studiezaal 
en de tribune in ‘zijn’ biologielokaal. 
Het ga je goed, Michel. Bedankt voor 
alles. 

Rik  Lefevere 

Afscheid van oud-leraar Michel Lyssens 

M ichel Lyssens was oud-
leraar van de Broeder-
school. Maar Michel was 
meer dan dat: een charis-

matische, boeiende, zachte man, die de 
waarden van het evangelie belichaam-
de. Leerkracht Rik Lefevere bracht 
hem hulde tijdens de afscheidsviering. 

“Als er een ouderling sterft, dan gaat een 
hele bibliotheek in de vlammen op.”  
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Geboorten 
 
15/07/2015 Léonie D’Haene, kleindochter van Hans Vandromme (opvoeder-econoom) 

10/08/2015 Susanne, dochter van Laurens Seys (leerkracht) en Lien Bral 

12/09/2015 Jacob Jan De Cock, zoon van Dries en Mireille Van de Goor (oud-leerkracht) 

09/11/2015 Ida Samyn, dochter van Koen Samyn en Lieselot Laperre (leerkracht) 

 

 

Huwelijken 
 
08/08/2015 Eline Demeyere (oud-leerling) en Dries Segaert (oud-leerling), zoon van Bernadette Catteeuw (leerkracht)  

 

 

Overlijden 
 

18/07/2015 Ludwina Degryse (75j), grootmoeder van Victor Beuselinck (oud-leerling) en Emile Beuselinck (oud-leerling) 

23/07/2015 Robertine Tanghe (91j), grootmoeder van Grietje Dewulf (leerkracht) 

19/08/2015 Frans Caes (85j), grootvader van Roy Caes (oud-leerling) 

29/08/2015 Michel Lyssens (74j), oud-leerkracht, vader van Rebekka Lyssens (oud-leerling) en Jonathan Lyssens (oud-leerling) 

17/09/2015 Maria Corneillie (95j), grootmoeder van Katrien Ingelbeen (oud-leerling), overgrootmoeder van Nomie Vandena- 
  weele (2MWb) 

24/09/2015 Karel Devroe (75j), grootvader van Shane Dutoit (1Ad) 

24/09/2015 Joseph Descheemaeker (90j), schoonvader van Ludo Camerlynck (oud-directeur) 

18/10/2015 Caroline Callebert (59j), tante van Sarah Callebert (5EMTb) en Jonas Callebert (oud-leerling) 

08/11/2015 Joris Vandromme (88j), vader van Hans Vandromme (econoom) en Jan Vandromme (oud-leerkracht), grootvader 
  van Merijn Vandromme (oud-leerling) en Korneel Vandromme (oud-leerling) 

11/11/2015 Gerry Vandenbussche (78j), oud-leerkracht 

12/11/2015 Jerry Deneweth (72j), grootvader van Yanni Deneweth (oud-leerling) en Chenaya Deneweth (5EMTa) 

24/11/2015 Mariette Vandenberghe (84j), overgrootmoeder van Cheyenne Lapiere (2MWd) 

25/11/2015 Karin Verbrugge (55j), moeder van Stefanie Deruyter (6EMT) 

04/12/2015    Joanna Verbrugge (91j), overgrootmoeder van Gilles Godin (2MWb) 

Familienieuws 

O p 25 november overleed Ka-
rin Verbrugge, de (stief-)
moeder van Stefanie Deruy-
ter van 6 emt.  Mevrouw 

Verbrugge kwam om bij een tragisch 
verkeersongeluk, toen de bus die ze 
bestuurde klem raakte op een overweg, 
en geraakt werd door een trein. 

Ondanks het gevaar voor zichzelf, dacht 
ze eerst aan de passagiers in de bus, en 
zorgde ze ervoor dat zij allen veilig en 

wel van de bus geraakten, voor ze zich-
zelf in veiligheid wou brengen. Helaas 
was het dan al te laat voor haar. 

Karin Verbrugge was een goedlachse en 
zorgzame vrouw, die er was voor ande-
ren, en voor haar partner als voor haar 
kinderen was ze een grote steun.  

Ze zal gemist worden, en onze gedach-
ten zijn bij haar en bij allen die haar 
dierbaar waren. 
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   ANTWOORDEN LOGISCHE LOGO-QUIZ  

1. PRINGLES 

2. NASA 

3. AMAZON 

4. RENAULT 

5. FILA 

6. CHELSEA FC 

7. DIESEL 

8. WIKIPEDIA 

9. MALIBU 

10. SCHWEPPES                                  WOORD :    SANTA CLAUS 

De Mandelaar is het schooltijdschrift van het Instituut O.L.V. van Vreugde, de Broederschool, van Roeselare. Het verschijnt 
twee keer per jaar, met bijdragen van leerlingen en van leerkrachten.  Redactie en lay-out: Annelies Samyn en Bart George. 
Publiciteit en familienieuws: Johan Buyse.  Verantwoordelijke uitgever is Kristof Degryse, p/a Mandellaan 170, 8800 Roeselare.  
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Zaterdag 21 mei 

2016 

Schoolfeest! 

Vrijdag 15 april  

2016 

Infoavond voor 

toekomstige  

eerstejaars 

Niet  
vergeten: 
Naar de  

BRDRSCHL!!! 

De Broeder-

school wenst u 

een Zalige Kerst 

en een super 

gelukkig 2016! 
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join us: www.pocoloco.be/jobs

ALLE BINNEN- EN 
BUITENSCHRIJNWERK

PLAATSEN VAN PVC, ALU
EN HOUTEN RAMEN

KONINGSSTRAAT 7A
8800 RUMBEKE
email info@ag-intex.be
www.ag-intex.be

GEREGISTREERD AANNEMER
0475 518 619 voor SCHRIJNWERK
0479 283 631 voor SCHILDERWERK

BTW BE 0860.400.292
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 ISO 9001  Preventie Ad Interim 
 ISO 18001  Risicoanalyses 
 BRC  Audits 
 VCA  … 
 
 
 

Stefaan Ghyselen 
Onesta Consultancy bvba 
+32 (0)471/77.54.78 
info@onesta.be 
www.onesta.be 

                 Groepspraktijk  

                Vande Moortel 
                                Nancy 
   Izegemseaardeweg 11 
8800 Beveren-Roeselare 

051/20.21.00 

www.kine-beveren-roeselare.be 
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Wens je ook volledig geïnformeerd te  

worden omtrent het nut van  

zonnepanelen, dan kan je geheel  

vrijblijvend contact openemen.  

We helpen je graag heel wat  
besparen op uw energiefactuur.

Contacteer ons geheel vrijblijvend.

Ingenieur Geert Van Pottelberghe

Veldmolenstraat 8 | Rumbeke

Tel. 0474 85 08 61 | info@energyathome.eu

www.energyathome.eu

Zonnepanelen...
Uw slimste investering!
Energy@home is een jong en dynamisch bedrijf. 

Alle onze medewerkers kunnen bogen op een lange, 

individuele expertise in de installatie van zonnepa-

nelen, zowel bij industriële als particuliere toepas-

singen, in nieuwbouw én renovatie. De bundeling van 

zoveel kennis is zeldzaam in de sector en biedt ons 

heel wat competitieve voordelen.

Wij bekijken elk project afzonderlijk en kiezen de 

meest geschikte oplossing voor uw situatie. Hierbij 

staat steeds de klant centraal en wordt er gekeken 

naar het bereiken van een zo’n optimaal mogelijke 

investering.

- totaalaanpak, van studie tot eindafwerking
- heel betaalbaar
- geen voorschotfacturen
- bewezen rendement

 

advertentie 190x135.indd   1 26/11/2015   17:34:1743
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Kleuren en verf traphallen blok F:

VERHAEST DANNY
www.interieurrestauratie.be

Geef smaak aan je merk!
corporate identity • strategie • reclame • mediaplanning

Adfundum Reclamebureau • St Blasiusstraat 11A1 • 8800 Rumbeke • T. +32 51 24 00 24 • info@adfun.be • www.adfun.be
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Verbraeken Davy en Ilse
Rotsestraat 3; 8800 Roeselare

Tel. 051/24.13.05

verbraeken.davy@aveve.be

TUIN - DIER - BAKPLEZIER

www.reizensercu.be

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

VERG. A1239

Wij staan steed
s

tot uw dienst!

ReisbuReau bvba

OOK ALLE
COURANTE BIEREN
EN FRISDRANKEN

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

Yves
Streekbieren 800 

Belgische 

streekbier
en

Beversesteenweg 581C - 8800 Roeselare

GRUYAERT Stefaan

051/74.61.22   0486/92.38.88
gruyaert.stefaan@telenet.be

Electriciteit - Sanitair - Verwarming
(Nieuwbouw & Verbouwingen)

Tuincentrum
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Keukens Verhaeghe BVBA 
Koolskampstraat 20 a – Gits 

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

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE:  www.keukensverhaeghe.be                  
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Aan- en verkoop van fietsen, 
bromfietsen, moto’s en quads

Herstelling van fietsen, 
bromfietsen, moto’s en quads

Officieel dealer van 
Sherco, Sym, Derbi, 

Bikkel, Skyteam en Razzo

Tel. & Fax 051 69 55 92
GSM 0477 93 55 90

BTW BE 0795 049 810

Ardooisesteenweg 280, 8800 Roeselare
info@andymotors.be
www.andymotors.be

ANDY VERLINDE

met oog voor detail interieur • exterieur • gordijnen

Kristof Leterme • Brouckhof-oost 6 • 8980 Passendale • 0477/21.20.26

info@decoratie-leterme.be • www.decoratie-leterme.be

SchiLder- en decoratiewerKen
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