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Beste lezer

Hoe kan een school nog meer in de binnenstad gelegen zijn dan de Frères? Geprangd tussen 
talrijke historische gebouwen, glijden onze ogen wel eens weg naar de Halletoren, het Concert-
gebouw, de Onze-Lieve-Vrouwekerk … We wijdden er zelfs een Concordianummer aan. Het lijkt 

op het eerste gezicht bizar om in dit Concordianummer jouw blik te willen vergroenen. En toch: willen 
we onze visie waarin ‘open blik’ en ‘kritische ingesteldheid’ benadrukt worden alle eer aandoen, dan is 
het onze plicht onze leerlingen te prikkelen met de principes van duurzame ontwikkeling. We associëren 
duurzaamheid met ‘groen’, de kleur die in dit nummer centraal staat.

De laatste jaren zetten we enkele gedurfde stappen rond duurzame ontwikkeling, en we wandelen 
rustig, maar vastberaden verder. De gesuikerde dranken maakten plaats voor het drinken van veel meer 
water, ook tussen de lessen door. Blikjes en brikjes verdwenen en werden vervangen door waterflesjes. 
Vanaf 1 januari aanvaarden we zelfs alleen nog duurzame flesjes waardoor we een volledig pmd-vrije 
school worden. Snoep, chips en popcorn zullen binnenkort niet meer binnen de schoolmuren te zien zijn 
en we hebben het discours geopend omtrent de desserts in het schoolrestaurant. Daarnaast genoten we 
in november van een ware biodag! Wist je trouwens dat onze vernieuwde Concordia steeds op ecolo-
gisch papier wordt gedrukt?

Duurzame ontwikkeling heeft niet enkel betrekking op afvalbeleid, natuurbehoud en gezonde voeding, 
maar ook op het opnemen van duurzame engagementen en aangaan van duurzame relaties.  Op diverse 
momenten in hun schoolloopbaan worden leerlingen hiertoe gestimuleerd. Deze Concordia was zelfs te 
kort om het te hebben over de Youcadag. Onze zesdes verkenden een dagje de arbeidsmarkt en werkten 
ten voordele van jongeren in Ecuador. Daarnaast kregen onze leerlingen onlangs de kans mee te doen 
aan de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. 

En ten slotte: als we aan ‘groen’ denken, denken we in de Frères als vanzelf aan Cercle Brugge dat  
ontstaan is in onze school. Ons Sirkeltheater verwijst er met een knipoog naar. 

We nemen je graag mee doorheen deze groene waaier aan artikels die de visie en ambitie van de Frères 
blootleggen en je misschien zelfs aanwakkeren om kritisch bij jouw eigen levensstijl stil te staan.

Hartelijke groeten

Lieslot Denoyette en Luc Janssens 
Adjunct-directeurs

Eline Sierens 
Directeur
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Thank God it’s Friday.

Tijdens alweer een super boeiende les stapt de di-
recteur mijn klas binnen omdat het vrijdag is en 
‘de puntenkaartenronde’ een echt woord is op onze 

school. De klas brult enthousiast dat alles goed gaat met 
hen en eentje legt haarfijn uit hoe de schoolraad werkt 
want dat was een vraag van de directeur geweest. Nog half 
onder de indruk van dat antwoord deelt de directeur mee 
dat vanaf heel binnenkort in alle gebouwen op alle scholen 
een algemeen rookverbod van kracht gaat. De klas schuifelt 
giechelend op de stoel, geamuseerd door het toeval, omdat 
we zonet voor de intrede van de directeur, precies dát als 
voorbeeld van ‘een recente formele normverschuiving’ had-
den besproken. Zoals ik al zei, een boeiende les. 

Ter vergelijking had ik getuigd over familie-uitjes op  
restaurant tijdens mijn tienerjaren. Niet-rokers zaten toen 
gewoon aan een tafeltje zonder asbak en werden van de ro-
kers gescheiden door een bloembak op hoogte. De prikkelen-
de nevel stond vooral voor ‘sfeer’. Andere tijden, weet u wel. 

Enfin, de directeur heeft nog meer revolutionairs in petto. 
Zo zal het vanaf januari ab-normaal zijn om binnen de  
muren van onze school iets uit een PMD recipiënt te  
drinken. Of het bezit van PMD op school ook strafbaar 
wordt, is niet meteen duidelijk maar hoe het ook zij: SFX  
is straks PMD vrij! “Ook suikerhoudende desserts  
worden verder gemarginaliseerd!”, is de directeur nu op 
dreef. Na de frisdranken gaan ook de candybars, de muffins, 
de donuts, de stroopwafels en de nunnebillen er op termijn 

onverbiddelijk uit. Nog niet zo gek lang geleden landden op 
de speelplaats nog dikkige meeuwen, groot als kleuters om 
na de pauze van 10 uur hompen suikerwafel te scoren en de 
wind blies de plastiek verpakkingen in stofduivels over de 
betonnen vlakte. “En de chips en de popcorn, mevrouw?” 
wanhoopt er eentje. “Zéker de chips en de popcorn!”, blaast 
de directeur een hele nieuwe wind. Puur vergif en bergen 
afval! De klas pruttelt een beetje tegen maar de directeur 
heeft het protest al snel in de smiezen en countert: “Tiens, 
de zesdes vonden dat nochtans allemaal de hoogste tijd 
hoor.” Lap, de zesdes vinden het goed. Daar heeft het klasje 
niet van terug. Met hangende pootjes en dalende suiker- 
spiegel ontvangen ze één voor één hun puntenkaart uit  
handen van de directeur. 

Na de les klop ik het stofvrije krijt uit mijn lokaal vervaar-
digde broek en gooi een volgeschreven A-4tje niet  
verfrommeld in de papiermand. Ik schakel de beamer snel 
in eco-modus en knip de LED verlichting uit. Ik ga voor het 
raam met dubbel glas en bovengemiddelde thermische iso- 
latiewaarde staan en tuur naar buiten: Ah, denk ik, ze zullen 
het snel gewoon zijn. Het was een prachtige herfstdag. Eind 
oktober. De zon scheen. Het werd 25 graden. 

 

 
— Pieter Blondeel

Column

 BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TORHOUT

BIOTECHNIEK 
bachelor in de agro- en biotechnologie 
GEZONDHEIDSZORG 
bachelor in de ergotherapie
bachelor in de logopedie en audiologie
bachelor in de verpleegkunde
bachelor in de voedings- en dieetkunde
bachelor in de vroedkunde
bachelor in de zorgtechnologie
HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE 
bachelor in het bedrijfsmanagement 
bachelor in het bedrijfsmanagement met tri-diplomering
bachelor of Business Management (English program)
bachelor in het hotelmanagement
bachelor in het office management  
bachelor in de toegepaste informatica 
bachelor in het toerisme en recreatiemanagement
bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE 
bachelor in de autotechnologie 
bachelor in de bouw 
bachelor in de ecotechnologie 
bachelor in de elektromechanica 
bachelor in de elektronica-ICT 
bachelor in de energietechnologie
bachelor in de luchtvaart
bachelor in de ontwerp- en productietechnologie
bachelor in de zorgtechnologie 
ONDERWIJS
bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 
bachelor in het onderwijs: lager onderwijs 
bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 
SOCIAAL-AGOGISCH WERK 
bachelor in de maatschappelijke veiligheid 
bachelor in de orthopedagogie        
bachelor in het sociaal werk 
bachelor in de toegepaste psychologie 

SUCCES MET DE 
EXAMENS EN  
GENIET VAN EEN 
GLORIERIJK
NIEUW JAAR!

SID-BEURS
XPO KORTRIJK
ZA. 26 JANUARI 
van 10 - 16 u.

OPEN CAMPUS
ZA. 16 MAART 
ZO. 17 MAART
van 13 - 17 u.

design your future
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U weet het natuurlijk al. Maar toch even voor alle zeker-
heid: ik heb enkele jaren geleden een boek gepubliceerd dat 
‘De file voorbij’ heet.

Die titel was niet mijn keuze, wel die van de uitgever. 
Allicht daardoor is het zo’n slimme titel. Want tot op 
vandaag misleidt hij op z’n eentje hele horden journalisten. 
De centrale stelling van mijn boek was dat de mobiliteits-
problemen reduceren tot een probleem van files de werke-
lijkheid geen recht doet. Al was het maar omdat we dan tot 
oplossingen komen die al die andere problemen alleen maar 
verergeren: de milieuverontreiniging, de vermindering van 
onze gezonde levensjaren, het ruimtebeslag, de parkeer-
druk, de versnippering, de mobiliteitsarmoede, de verkeer-
sonveiligheid, de roofbouw op schaarse grondstoffen, de 
verspilling van energie, de verandering van het klimaat - en 
ik vergeet er nog een paar.

Dat staat dus ook in de titel van mijn boek: ‘De file 
voorbij’. Maar omdat slechts een handvol journalisten de 
moeite hebben genomen (of de tijd hebben gekregen) om 
mijn boek te lezen, denken ze dus dat het boek vooral over 
de fileproblematiek gaat.

En daar handelen ze dan ook naar. Telkens als de actuali-
teit ertoe noopt (en dat is steeds vaker, heb ik de indruk) is 
het dus zo ver: dan bellen ze. Hoe dat nu zit met die files? 
Of het nog erger gaat worden? En hoe we ze kunnen oplos-
sen? In tien lijnen alstublieft.

Fijn voor mijn ego, dat ze bellen. Maar (mijn ego en ik, wij 

zijn met twee) eerlijk gezegd word ik er ook een beetje krib-
big van. Want ook al doe ik mijn best om er af en toe eens 
een originele twist aan te geven, op de duur hoor ik mezelf 
altijd hetzelfde zeggen.

Dat is ongeveer het volgende:

1. Fileleed. Laat ons nu eens ophouden met de ont-
waarding van het woord “leed” en het dus niet langer 
hebben over “fileleed”. File-ongemak, ja, dat bestaat. 
Maar fileleed? Toch niet voor mensen die in een lederen 
fauteuil zitten (al dan niet verwarmd, al dan niet met 
rugmassage), met hun favoriete muziek uit het stereo-
surround-system schallend en een handsfree gsm waar-
door heel de wereld onder ... euh ... handbereik is. Als 
er al zoiets bestaat als fileleed, dan aan het begin van 
de file: het ongeval dat doden of zwaargewonden eiste. 
Daar zijn geen kostbare minuten maar onbetaalbare 
mensenlevens verloren. 

2. Files zijn geen extern probleem. Wie het probleem 
ondervindt, is zelf deel van het probleem en niet van de 
oplossing. We staan niet in de file. We zijn de file.

3. De files oplossen is dus niet alleen een verantwoordelijk-
heid van de overheid, maar van ons allemaal.

1, 2 en 3 worden door journalisten zelden genoteerd. Daar-
voor zijn die journalisten zelf net iets te veel de file.

4. Het fileprobleem wordt momenteel altijd geformu-

leerd in termen van een tekort aan wegcapaciteit. Dat 
is fout, en wel om twee redenen. Eén: we zouden het 
capaciteitsprobleem ook kunnen formuleren in termen 
van mensen. Dan wordt plots zichtbaar dat er nog een 
capaciteitsoverschot is van meer dan 75%. Aangezien 
er in de spits gemiddeld maar 1,1 mensen in een auto 
zitten, zijn er telkens drie of vier plaatsen vrij. We 
vervoeren dus vooral lucht. Kijken we naar vrachtver-
keer, dan zien we dat 25 tot 30% van de trucks leeg is of 
bijna leeg. Dat brengt ons naadloos bij de tweede reden: 
het fileprobleem kan ook geformuleerd worden als een 
organisatorisch probleem. Om het bij de lege vrachtwa-
gens te houden: als we ervoor kunnen zorgen dat elke 
vrachtwagen ook een retourvracht heeft, dan sparen we 
al heel wat verkeer uit. Of m.a.w. we morsen vandaag 
ongelooflijk met onze mobiliteit.

5. Wordt het in de toekomst nog erger? Ja! Toch als we 
verder doen zoals we bezig zijn. Het autosysteem beukt 
tegen z’n grenzen aan (en niet alleen op het vlak van 
capaciteit). Dat maakt dat het steeds gevoeliger wordt 
voor ‘kleine’ incidenten: een ongeval, een fikse regenbui 
(wat sowieso almaar vaker zal gebeuren), een ladingver-
lies, wegenwerken ... Het vlindereffect, weet u wel. Klei-
ne oorzaken, grote gevolgen - soms tientallen kilometers 
verderop. Een andere journalist vatte dit onlangs aan 
de telefoon goed samen: abnormale toestanden zullen 
dus almaar normaler worden op de weg. 

6. Wat we eraan kunnen doen? Hier hoor ik de journalist 
altijd hopen op een vette kop voor de frontpagina, ja 
misschien zelfs op een extra editie van de krant: ‘DE 

OPLOSSING’. Maar ik stel hem/haar altijd teleur. Het 
is niet één ding wat we kunnen doen. Het zijn heel veel 
dingen. Sommige kunnen we zelf doen. Andere kunnen 
alleen overheden doen, of bedrijven, of ... En sommige 
van die dingen hebben onmiddellijk effect. Andere zul-
len dan weer pas effect hebben op langere termijn. 
 
Populaire maatregelen om te noemen zijn: rekeningrij-
den (onschadelijk, want wordt toch altijd uitgesteld 
door de regering(en)) en ruimtelijke ordening (lekker 
abstract). Slecht als ik ben, probeer ik een en ander dus 
altijd wat concreter te maken: schaf om te beginnen 
het gesubsidieerd rijden af (de fiscale gunstmaatregelen 
voor bedrijfswagens, waardoor het voor banken blijk-

Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen, is de baseline van “de andere Kris Peeters”. Deze politicoloog en antropoloog liet met 
zijn boeken, opiniebijdragen en columns een frisse wind waaien in ons denken over mobiliteit. Door het Nederlandse vakblad 
Verkeersnet werd hij in 2014 uitgeroepen tot “meest inspirerende verkeerskundige”. Dit is een update van een artikel dat eerder 
verscheen in De Standaard onder de titel “Fileleedverzachters”. — Tom Peeters

de file
Ik ben
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baar nog altijd interessanter is iemand een auto te 
geven dan wat meer geld in z’n loonzakje) en kondig 
conform de eigen beleidsnota’s een moratorium op 
shoppingcentra af. 
 
Minder populair om te zeggen: wandel meer, fiets 
meer, neem vaker het openbaar vervoer. (Gegaran-
deerd gaat het vervolgens om alle verplaatsingen 
waarvoor fiets of openbaar vervoer inderdaad geen 
oplossing zijn, maar dat was mijn punt dus niet: ik 
had het over al die verplaatsingen waarvoor ze wél 
een oplossing zijn.) 
 
Ook niet populair om te zeggen: we zouden veel inci-
dentfiles én zelfs structurele files kunnen voorkomen 
met systematische snelheidshandhaving (in plaats 
van de haast toevallige acties van vandaag, waar-
door controles nog altijd ‘groot nieuws’ zijn) en met  
proactieve snelheidsmaxima. De capaciteit van een 
weg is het grootst rond 80km/u. Maar liever dan de 
file uit te stellen of zelfs te voorkomen door pre-
ventief langzamer te rijden, rijden we 120km/u tot 
het netwerk verzadigd is en stilstaan ( = 0 km/u). 
Waarna we het vertikken om te gaan blokrijden en 
vrolijk accordeonfiletje spelen. Fileleed? Kom nou, 
het is een spelletje!

7. En wegen aanleggen? In Nederland werkt dat toch? 
Ja, voorlopig werkt het in Nederland. Zoals voor-
speld door de tegenstanders. Er komt capaciteit bij 
en dus loopt het wat vlotter. Een tijdje. Want na 
verloop van tijd wordt de latente vraag zichtbaar. 
Of in gewone mensentaal: het aanbod doet de vraag 
groeien, de vrijgekomen ruimte wordt ingevuld met 
nieuw verkeer. Mensen die vroeger met de trein re-
den, gaan toch weer met de auto rijden omdat de file 
weg is. Of ze maken een verplaatsing die ze anders 
niet zouden hebben gemaakt. Resultaat op termijn: 
een ‘dikkere’ en soms zelfs een langere file dan voor 
de aanleg van de bijkomende rijstroken.

Excuus. Dit waren meer dan tien lijnen. Dus laat ik de 
meest controversiële (‘files kunnen ook positief zijn’, 
‘files zijn geproblematiseerde wachtrijen’) of moeilijke 
(‘files zijn inherent aan ons economisch systeem’) com-
mentaren even achterwege. Maar er zit vast al wel één 
bruikbare quote tussen.

En indien niet: lees “Weg van mobiliteit”. Het verscheen 
in 2014 en de files voor de boekenwinkels bleven geluk-
kig beperkt.

— Kris Peeters

Mooie theorieën maar hoe zit dat nu met het verkeer in Brugge? De fietser is toch 
heer en meester bij ons? Onderstaand beeldverhaal spreekt dit toch wel tegen.  
— Tom Peeters

De man in deze auto heeft de oplossing gevonden voor de on-
veiligheid van het verkeer: hij brengt zijn zoontje met de auto 
naar huis. Dat de onveiligheid voor het fietsertje verhoogt is 
een spijtige bijkomstigheid.

Win je echt veel tijd door met je wagen een vol kruispunt nog 
op te rijden?

Is het verstandig een parkeerplaats te behouden ook als er 
gewoonweg niet kan geparkeerd worden zonder de fietsers de 
weg op te sturen? Kan je je wagen echt zo fout parkeren en een 
dagje onbekommerd genieten van het mooie Brugge?



C O N C O R D I A  # 1  —  2 0 1 9 C O N C O R D I A  # 1  —  2 0 1 910 11

Mijn naam is Ellen Renders

Ik geef hier op school wiskunde, fysica en natuurwetenschappen in de derde graad en aardrijkskunde in de 
tweede graad.

Ik ben leerkracht omdat ik het een fantastisch gevoel vind om iemand iets bij te leren. Bovendien  
studeer ik zelf ontzettend graag (wetenschappen). En tenslotte vertoef ik graag in een gezellige, schoolse 
sfeer.

Mijn favoriete groene plek is een hutje hoog in de bergen omdat je moeite moet doen om er te raken en de 
uitzichten de mooiste beloning zijn.

Als ik een tuinkruid was, zou ik munt zijn omdat ik enthousiast woeker als je me niet op tijd intoomt: ik zie 
overal gelegenheden om te groeien. De situaties waarin ik zal belanden zijn ook niet mis: neem me maar 
mee in de mojito, als geurtje in bad, in het theetje in de zetel en in het lekkerste eten!

Nog een interessant weetje over mezelf: mijn West-Vlaams heb ik afgeleerd toen ik als tiener enkele jaren 
in Overijse (Vlaam-Brabant) woonde.

Mijn naam is Emily Verheecke

Ik geef hier op school economie.

Ik ben leerkracht omdat ik als kind enorm opkeek naar mijn leerkrachten en bijgevolg ook leerkracht wou worden. Als 
klein meisje speelde ik heel vaak ‘schooltje’ als er vriendinnen op bezoek waren. Het zat er al van kleins af in. Ik ben 
heel blij dat ik die droom heb kunnen realiseren. 

Mijn favoriete groene plek is mijn moestuin omdat ik tot rust kom als ik erin werk. Ik kan dan eventjes alles vergeten. Ik 
vind het zalig om dan met die groentjes uit mijn moestuin lekker te koken voor familie en vrienden. 

Als ik een tuinkruid was, zou ik een kruidentuiltje zijn omdat ik iemand ben die moeilijk kan kiezen ;-) en ten volle van 
alles wil genieten. 

Nog een interessant weetje over mezelf: Ik geef ook les bij de Jozefienen.

Groen
achter de oren

Mijn naam is Warre Maertens

Mijn taken bestaan vooral uit het bemannen van het leerlingensecretariaat. Ik hou toezicht tijdens de pauzes,  
doe administratief werk en begeleid de (vrije) studie.

Ik werk graag met jongeren omdat het motiverend is om jonge gasten iets bij te leren of hen te begeleiden in de zoek-
tocht naar hun plaatsje in de samenleving, door hen bijvoorbeeld kritisch te laten denken. Daarnaast is het aangenaam 
vertoeven in het jeugdig enthousiasme van de leerlingen. 

Mijn favoriete groene plek is het parkje aan het Godshuis Spanoghe in de Katelijnestraat omdat dit een aangenaam 
plaatsje is waar je een mooi uitzicht hebt op de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het water en het Oud Sint-Jan. Het is minder 
gekend door toeristen waardoor je even tot rust komt in het anders zo drukke Brugge.

Als ik een tuinkruid was, zou ik heermoes zijn omdat dit kruid staat voor overgave. Als ik mijn schouders onder een 
bepaald project zet, dan is dat met volle overgave. Zo heb ik jaren mijn steentje bijgedragen bij de jeugdbeweging Oran-
je Beernem, zet ik me nu in voor de jeugdraad en heb ik een caravan omgebouwd tot een radiostudio voor een nieuw 
project. 

Nog een interessant weetje over mezelf: reizen is een passie. Een liftwedstrijd in Europa, een fietstrektocht door Frank-
rijk, een reis op de motor doorheen Vietnam en zes maanden Erasmus in Zuid-Afrika heb ik al achter de kiezen. Een reis 
naar Zuid-Amerika is het volgende op mijn agenda!

— Lore Muse
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Mijn naam is Lore Muse

Ik geef hier op school geschiedenis en competentietraining

Ik ben leerkracht omdat mijn job een combinatie is van de twee dingen die ik het liefste doe. Ik wist in het tweede 
 middelbaar al dat ik later geschiedenis zou gaan studeren (mevrouw Van Den Berghe verdient hier trouwens een  
eervolle vermelding), en ik werk heel graag met jonge mensen. Zo gaf ik jarenlang leiding in de Chiro en was ik een tijdje 
volwassen begeleidster van de leidingsploeg. Dat sociaal engagement, gecombineerd met mijn passie voor geschiede-
nis en actualiteit, maakten de keuze voor een job in het onderwijs heel evident.

Mijn favoriete groene plek is Ryckevelde omdat ik daar altijd tot rust kom. Ik ga er vaak lopen of wandelen samen met 
mijn bobtail, Nana. 

Als ik een tuinkruid was, zou ik rozemarijn zijn omdat die plant volgens de oude Grieken het geheugen versterkt. Toch 
een serieuze troef in mijn vakgebied.

Nog een interessant weetje over mezelf: Ik heb naast de Belgische ook de Amerikaanse nationaliteit. Vooral zeer handig 
op de luchthaven, ik kan altijd de kortste rij kiezen bij de paspoortcontrole.

Mijn naam is Wim Timperman.

Ik geef hier op school esthetica. 

Ik ben leerkracht omdat ik het fijn vind mijn kennis en passie te delen met jonge mensen.

Mijn favoriete groene plek is mijn eigen tuin omdat ik die zelf heb aangelegd en er tot rust kan komen.

Als ik een tuinkruid was, zou ik basilicum zijn omdat ik hou van Italië en Italiaans eten.

Nog een interessant weetje over mezelf: Ik ben muzikant en speel een handvol instrumenten, gaande van dwarsfluit en 
saxofoon tot piano en gitaar.

Allemaal
MOS!

Als we denken aan mos zien we spontaan een plantje voor 
ons dat zich nestelt op de meest onmogelijke plaatsen: 
tussen stenen, rotsen … Mos slaagt erin om in bijzonde-
re omstandigheden het hoofd boven water te houden en 
hardnekkig verder te groeien. Maar eigenlijk wil ik het niet 
over dit soort mos hebben, wel over de werkgroep MOS op 
school.

MOS staat voor Milieu Op School en is een werkgroep die 
vier jaar geleden opgericht werd door enkele enthousiaste 
leerkrachten en leerlingen. Samen proberen we te werken 
aan een leefbare school met aandacht voor het milieu. Zo 
hebben we ons de voorbije jaren al gefocust op verschil-
lende zaken. Misschien kan je het je niet meer inbeelden, 
maar enkele jaren geleden werd er in de klas helemaal niet 
gesorteerd! Met MOS hebben we hier voor verandering ge-
zorgd. Vorig jaar ondernamen we actie om de pmd-berg te 
verminderen. Zo mag je vanaf januari enkel nog herbruik-
bare flessen meebrengen naar school, met andere woorden 
weg met pmd!

Daarnaast zorgden we ook voor een drastische verminde-
ring van de papierberg. Hoe we dat konden realiseren? Een 
groot deel van de communicatie gaat nu via de digitale 
weg, invulstrookjes verzamelen we met online formulieren, 
hand-outs staan beschikbaar op smartschool en drukken 
we niet zomaar af. Bovendien is het kladpapier dat jullie 
bij je examens krijgen nu echt kladpapier en geen nieuw 
gekleurd papier.

Ook op vlak van mobiliteit zaten we niet stil. MOS is voor-
stander om het gebruik van de wagen zoveel mogelijk te 
ontmoedigen. Positief gevolg: nu er niet meer mag gepar-

keerd worden op de speelplaats, komen meer ouders met de 
fiets naar het oudercontact. 

Gezondheid van leerlingen en leerkrachten vinden we be-
langrijk. Vorig jaar hebben we enkele initiatieven genomen 
om bewuster om te springen met suikergebruik. Als één 
van de eerste Brugse scholen schrapten we frisdrank uit het 
aanbod. Gelukkig volgden vele scholen ons in die keuze. 
We zijn fier om pionier te zijn op dit vlak. Met de ouder-
raad denken we ondertussen na over het beperkter aanbod 
van dessert in het restaurant. Met de kook-eetmiddag op 
school, lieten we leerlingen van elkaars zelfgemaakt vegeta-
risch gerecht proeven. Zeker voor herhaling vatbaar!

In het schoolrestaurant kun je bovendien elke dag kiezen 
voor een vegetarische maaltijd.

MOS droomt verder van een groene speelplaats, het ver-
minderen van de afvalberg in het restaurant, het verminde-
ren van afval op de speelplaats …

Zoals het plantje, is ook de werkgroep MOS iets dat zich 
op bijna onmogelijke plaatsen genesteld heeft. Het zorgt 
onbewust voor gedragsveranderingen. We werken graag 
samen verder aan een groene school met leerlingen die 
energiebewust in het leven staan!

 
 
 
 
 
— Inge De Kesel
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Oud-leerling Thomas Buffel voorstellen is even zinloos als over de bok springen in de les L.O., maar voor alles 
bestaat er nu eenmaal een publiek.  Springen dus! Deze voetballer was 35 keer Rode Duivel, beste jeugdspeler van 
Nederland, speler van het jaar bij Excelsior, Feyenoord, Glasgow Rangers en KRC Genk. Met zijn oogstrelende tech-
niek, zijn geweldig loopvermogen en briljante creativiteit veroverde hij de Schotse landstitel. Bij KRC Genk werd hij 
landskampioen en kaapte de Belgische beker weg. 

Lang geleden liep die voetbal-ster (nu het vrouwenvoetbal populairder wordt, is een liggend streepje nuttig) op de 
voetbalterreinen van de Frères in Sint-Michiels en verdedigde daar de kleuren van onze school. De coach van de 
schoolploeg was toen een zekere Tom Peeters, ook over hem zochten we info op Wikipedia maar we konden niet 
onmiddellijk iets vinden.

Thomas, hoe heb jij die scholencompetitie toen 
ervaren? Was dat echt puur amusement of was dat 
eerder een extra belasting in het drukke leven van 
een profvoetballertje in spe?
Ik zat toen in de richting economie-wiskunde. Het aantal 
trainingsuren in die tijd was veel minder dan wat dat nu is 
voor talentvolle jeugdspelers. Ik had maar drie trainingen 
per week en nooit op woensdag, dus dat schoolvoetbal kon 
er best wel bij. Ik volgde elke dag studie tot 18 uur en ging 
dan naar het werk van mijn mama (filiaalleidster bij C&A) 
die mij naar de training bracht.  Tegen 21 uur kon ik dan 
aan mijn avondmaal beginnen en meestal dook ik dan snel 
het bed in. Best  een pittige dagindeling maar ‘s morgens 
op de speelplaats stond ik alweer te voetballen voor het 
belsignaal. Als ik kon voetballen was ik gelukkig.

Op het oudercontact in het vierde jaar besprak  
ik je toekomst met je ouders en anders dan bij je 
medeleerlingen ging het dan niet over de keuze 
tussen economie-wiskunde of economie-moderne 
talen, maar werd er gesproken over Club Brugge  
of Feyenoord. Was het moeilijk kiezen?
Het moet in maart geweest zijn dat er plots een hele  
delegatie van Feyenoord voor de deur stond in Rudder-
voorde. Ik ben dan eens gaan kijken naar de Kuip in 
Rotterdam en ik was meteen verkocht. Andere clubs heb 
ik niet echt overwogen. Ik heb dan wel mijn jaar afgemaakt 
in de Frères. Frederik Boi zat toen in mijn klas en hij is de 

enige klasgenoot met wie ik nog contact heb, hoewel het 
nu ook weer een tijdje geleden is. Ik ben trouwens ook geen 
officiële oud-leerling omdat ik van school veranderde in het 
vierde jaar en daardoor ben ik ook nooit present op een 
reünie of zo. Ergens vind ik dat wel spijtig. Zo nu en dan 
zie ik nog wel eens iemand passeren via Facebook.

Plots word je gedropt in een vreemd gezin in  
Rotterdam, ver van de familie in Ruddervoorde. 
Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn voor dat  
zestienjarige jongetje?
Je moet weten dat ik eigenlijk heel verlegen was met  
meisjes of met onbekenden. Ooit heb ik zelfs een KSA-
kamp willen verlaten omdat ik heimwee had. Ik ben enig 
kind en kom uit een heel beschermend gezin. Maar de 
aantrekkingskracht van die droom was sterk genoeg om 
ervoor te zorgen dat ik eigenlijk nooit heb omgekeken. In 
die tijd was dat eigenlijk heel ongewoon. Ik was een beetje 
een marktbreker.
Op de Rotterdamse school was er een grotere keuze- 
vrijheid. Als je koos voor economie-wiskunde, dan had je 
een basispakket met die twee vakken en daarnaast kon je 
zelf beslissen of je nu één of twee uur aardrijkskunde deed 
of toch maar liever geschiedenis. Dat maakte dat je dan 
soms ook gewoon een uur vrij was overdag, net zoals je dat 
hebt aan de universiteit. Maar echt favoriete vakken had ik 
eigenlijk niet.

Heb je soms nog je vreemde talen nodig in  
je carrière? 
Dagelijks. Frans en Engels zijn de voertaal in de meeste 
ploegen. Als ik communiceer op het veld, dan is het vaak 
gewoon in het Frans want bij Zulte Waregem zijn best veel 
Franstaligen en het zijn toch telkens weer de Vlamingen 
die de anderen tegemoetkomen. Door het frequente  
gebruik heb ik die taal dan ook goed onder de knie. Na 
mijn periode in Glasgow is Engels ook geen probleem.  
Misschien begin ik ooit nog wel eens aan Spaans.  
Een goede talenkennis is altijd mooi meegenomen.

Kunstgras of puur natuur?
Ik speel meestal op een natuurlijke grasmat.  In de week 
voor een wedstrijd op Sint-Truiden spelen we op kunstgras 
omdat die ploeg zijn thuiswedstrijden daarop afwerkt en 
in de wintermaanden bij Genk konden we soms trainen in 
een indoorhall. Die afwisseling vind ik wel eens leuk, maar 
voor de gewrichten, zeker nu ik al wat ouder word [n.v.d.r. 
Thomas is 37], is dat zeker geen pretje en verkies ik het 
echte gras.

Stadsmens of natuurmens?
In de loop der jaren is dat wel wat geëvolueerd. Een jonge 
gast heeft genoeg aan de stad, die vindt er alles wat hij 
nodig heeft, maar in een later stadium van het leven is het 

toch wel prettig om ook eens wat rust en ruimte te hebben. 
Een wandeling op het strand of in het bos met de kinderen 
en de labrador, dat kan me wel bekoren. Brugge en Hasselt 
hebben een goed evenwicht wat dat betreft, de voordelen 
van een stad zonder de nadelen van de grootstad.

Is je hart na je opleiding bij Cercle toch altijd 
groen gebleven of is dat evenzeer gekleurd door  
al die andere ploegen?
Weet je, in iedere levensfase was er een club die voor mij op 
het hoogste schavotje stond. Cercle was de opleiding, Fey-
enoord de doorbraak, Glasgow Rangers de internationale 
ervaring en in Genk heb ik toch negen seizoenen gespeeld. 
Elke ploeg waar ik ooit gespeeld heb, draag ik een warm 
hart toe, maar als je het verschil kan maken en prijzen kan 
pakken, dan zijn dat toch speciale momenten. Zo bijvoor-
beeld de enorme ontlading bij Glasgow Rangers toen wij in 
de laatste minuten van de competitie de kampioensbeker 
afsnoepten van grote concurrent Celtic Glasgow. 

Een vast toekomstplan voor na de carrière heeft 
Thomas nog niet. Hij heeft wel al een A- en B- 
diploma maar de licentie om in eerste klasse te 
trainen heeft hij nog niet. Hij zal die ook maar  
halen als er concrete plannen zijn want die  
opleiding is naar verluidt echt geen lachertje.  
De nadelen van een trainerscarrière zijn dezelfde 
als die van een spelerscarrière. Ook daar word je 
geleefd en heb je erg weinig tijd voor een familiaal 
leven. De wedstrijd gaat altijd voor. 

Voetbalcommentator of analist misschien? Dat 
soort werk heeft hij al gedaan en recent heeft hij 
nog een fulltime in die sector afgewezen. Dus,  
wie weet ...

Wil je meer weten over een voetbalcarrière in het 
algemeen en die van Thomas Buffel in het bijzon-
der? Lees dan het interessante boek van Philip De 
Hollogne, ‘Entourage’.

 
— Tom Peeters

Van groen-zwart 
tot rood-groen
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Op vrijdag 19 oktober kregen alle leerlingen en ouders een bericht van het schoolbestuur waarin we het volgende 
lazen: ‘Directeur Eline Sierens heeft recent bij het schoolbestuur de wens uitgedrukt om vanaf januari 2019 een half-
time functie te kunnen opnemen (omwille van de combinatie met haar gezinsleven, mede in het kader van de  
professionele taakverruiming van haar echtgenoot).’ 
We willen hier graag iets meer over weten. Tijd dus om aan mevrouw Sierens een paar vragen te stellen. 

Hoe zullen je dagen er uitzien vanaf januari? Waar 
hoop je vooral tijd voor vrij te kunnen maken?
Ik zal in de eerste plaats meer tijd nemen voor mijn  
kinderen en zorgende taken van mijn man overnemen.  
Net als ik werkt mijn man hard en we hebben ervoor geko-
zen dat ik professioneel een stapje terugzet om meer voor 
onze kinderen te kunnen zorgen. Ik wil er meer zijn voor 
hen, o.a. na schooltijd, en genieten van hun opgroeien. Ik 
denk er ook aan om eventueel in de ouderraad te gaan van 
de basisschool van mijn kinderen zodat ik wat meer  
betrokken ben en mij kan engageren. Daarnaast zal ik  
zeker ook tijd maken om te werken in onze tuin. Ik hou 
ervan om een perfecte tuin te zien.
En natuurlijk zal ik ook nog steeds halftijds werken.  
Vermoedelijk zal ik drie dagen werken en op die dagen wil 
ik mij volledig blijven geven. Ik ben erg blij dat de Raad 
van Bestuur mij gevraagd heeft om aan boord te blijven 
van de vzw Karel de Goede waartoe de Frères behoort. Ik 
werk heel graag in deze organisatie en ben opgetogen dat  
ik verder kan bouwen aan de toekomst hier.

Als je terugblikt op een periode van bijna 5 jaar 
directeur in de Frères, waar ben je dan vooral heel 
erg trots op?
Het eerste wat bij me opkomt, is ons zeer sterk studie-
aanbod. We hebben de voorbije jaren erg hard ingezet op 
talenten bij leerlingen. Al van in het eerste jaar kunnen 
leerlingen keuzes maken en het aantal keuzes neemt toe 
met de jaren. Zo zijn er in de derde graad maar liefst 24 
keuzemogelijkheden. In de eerste graad hebben we SEI 
en STEM ingevoerd als keuzeopties binnen de moderne 
wetenschappen. Het vak STEM hebben we uitgerold  
tot en met de derde graad binnen de richtingen weten- 
schappen – wiskunde. We hebben CLIL mogelijk gemaakt 
in alle studierichtingen van de derde graad. CLIL staat 
voor Content and Language Integrated Learning.  
Het betekent dat vakken als geschiedenis en esthetica in 
het Engels of het Frans worden aangeboden. In de  
derde graad hebben we binnen economie-moderne talen en 

binnen Latijn-wiskunde (6) twee verdiepingsmogelijkheden 
doorgevoerd. Vanaf dit schooljaar is in het tweede en derde 
jaar Latijn-STEM mogelijk geworden en we trekken dat  
volgend schooljaar door naar het vierde jaar. Wie doet het 
ons na?
Een alom bekende sterkte van de Frères is de authentieke 
zorg om leerlingen. Ook onze leerlingenbeleiding hebben 
we daarom nog versterkt, o.a. door trajecten uit te werken 
voor snellerenden o.l.v. een coach en door nog meer aan 
binnenklasdifferentiatie te doen. Daarnaast evolueerden we 
naar een systeem waarbij zoveel mogelijk leerlingen in hun 
thuisklas examens afleggen, ook al is dat met behulp van 
een pc. Op die manier wordt onze zorg meer en meer  
geïntegreerd in het gewone onderwijsleergebeuren. Onlangs 
zei een papa van een nieuwe leerling mij: “Jullie betrokken-
heid op jullie leerlingen is nog veel groter dan de zorg waar 
jullie om bekend staan!”
Ook op het gebied van infrastructuur hebben we grote 
stappen gezet en zijn we nog volop bezig. Het Sirkeltheater 
wordt gerenoveerd. Binnenkort starten we met de renova-
tie van het klooster waardoor we kunnen uitbreiden. We 
hebben gloednieuwe STEM-lokalen en fietsenstallingen en 
werken momenteel aan onze eerste activerende leerruimte 
waar leerlingen op een innoverende wijze les zullen kunnen 
krijgen.
Daarnaast ben ik ook trots op de vele activiteiten die 
worden georganiseerd op school en getuigen van zoveel 
engagement. Leerlingen, ouders en personeelsleden zetten 
zich belangeloos in voor middagactiviteiten, bezinningen, 
ontmoetingen met OKAN-leerlingen, reizen, Frères  
for Life … Leerkrachten trekken geregeld letterlijk en  
figuurlijk de schoolpoorten open om er met leerlingen op 
uit te trekken of interessante workshops binnen te halen 
rond verkeersveiligheid, sociale (e-)vaardigheden en alcohol 
en andere drugs. Het is bovendien fijn en voelt warm aan 
om hierbij vaak te kunnen rekenen op de steun en  
initiatieven van de ouderraad. Hun acties op het vlak van 
zichtbaarheid in het verkeerd bijvoorbeeld zijn ondertussen 
zeer bekend en gewaardeerd. Graag vermeld ik ook onze 

oud-leerlingenvereniging die de band tussen de school en 
onze afgestudeerden behoudt. Laten wij ook niet de Speel-
schaar vergeten die SFX zichtbaar maakt door te  
concerteren en te marcheren door straten en over pleinen.
En ik ben nog het meest trots op de manier waarop we dit 
alles verwezenlijken: steeds in nauw overleg met de peda-
gogische raad, de ouderraad, het leerlingenparlement en de 
schoolraad. Vooraleer iets wordt doorgevoerd, wordt dat 
grondig op de diverse overlegorganen besproken waardoor 
we naar gedragen beslissingen evolueren.

Welke verwezenlijking zul je door jouw vertrek niet 
meer kunnen realiseren?
Wij hebben een strategisch instellingsplan met onze  
doelen tot 2020. Ik had dat natuurlijk graag afgewerkt.  
We hebben daaruit het meeste reeds gerealiseerd, maar nog 
niet alles. Bovendien borrelen bij mij al ideeën voor een 
nieuw strategisch instellingsplan. Ook dit had ik graag nog 
uitgewerkt.

Als je binnen 10 jaar de Frères binnenstapt,  
wat hoop je dan vooral te zien?
Ik hoop de renovaties waarmee we nu volop bezig zijn te 
kunnen aanschouwen en tevreden te mogen zijn over het 
prachtige resultaat. Met de vernieuwing van het klooster 
zetten we volop in op activerende leerruimtes. Ik hoop dat 
ze volop zullen benut worden en optimaal uitgerust zullen 
zijn.
Ik hoop de geest van de Frères nog steeds te zullen voelen 
met onze kernwaarden: zorgzaamheid, respect en  
verbondenheid. De school mag een plek blijven waar de 
zorg voor elkaar dagelijks voelbaar blijft en waar ieders 
engagement van de Frères echt de Frères maakt.
Verder hoop ik dat het studieaanbod nog even sterk en uit-
gebreid zal zijn en dat de modernisering van het secundair 
onderwijs op krachtdadige wijze zal doorgevoerd zijn in een 
goede samenwerking met andere sterke scholen.
Uiteraard zal het geen 10 jaar duren, gelukkig, vooraleer ik 
hier terug binnen stap. Ik zal nog regelmatig te zien zijn op 
school, zeker in het begin wanneer ik de nieuwe directeur 
zal ondersteunen.

Vanaf januari 2019 zal je een halftijdse opdracht 
als stafmedewerker innovatie en kwaliteit opnemen 
in de scholengroep Karel de Goede. Hoe zie je dat 
concreet?
De Raad van Bestuur heeft mij gevraagd om in het begin 
de nieuwe directeur te ondersteunen en de continuïteit op 
school te bewerkstelligen. Geleidelijk aan zal ik ook voor 
en in de andere scholen van Karel de Goede aan de slag 
gaan rond kwaliteitsontwikkeling en innovatie. Door het 
nieuw referentiekader onderwijskwaliteit en de vernieuwde 
werking van de inspectie worden de scholen uitgedaagd 
om hun kwaliteitsontwikkeling volledig in eigen handen te 
nemen. Ik word gevraagd om dit proces te ondersteunen. 

Parallel met kwaliteitsontwikkeling in de scholen vindt 
natuurlijk de hervorming plaats. Ik zal de scholen onder-
steunen bij de implementatie en waar gewenst ook andere 
vernieuwingen mogelijk maken. Op die manier kiest onze 
Raad van Bestuur resoluut voor sterk en toekomstgericht 
onderwijs.

Wat zal je missen?
In de eerste plaats: de leerlingen! Op vrijdag ga ik steevast 
op puntenkaartronde en ik geniet van de intense contacten 
die ik heb met de leerlingen. Daarnaast vind ik het altijd 
fijn om tussen leerlingen te lopen in het restaurant, op de 
speelplaats, op het Guido Gezelleplein … Door je  
aanwezigheid creëer je een band en voelen de leerlingen  
dat je oprecht om hen geeft.
Ik ga zeker ook de overlegmomenten met de collega’s 
missen. Ik hou ervan om samen met hen na te denken over 
vernieuwingen, verbeterde structuren, gedragen afspraken 
enzoverder. Gelukkig zal ik het niet volledig achter mij 
moeten laten.

Wat wens je de leerlingen en de personeelsleden 
nog toe?
De Frères is een sterke school met een uitgesproken  
identiteit en toekomstgerichtheid. Ik wens alle leerlingen 
en personeelsleden toe dat ze de goede naam van de school 
waar zorg en kwaliteit geïntegreerd zijn, blijven uitdragen. 
Ik zou niets liever hebben dan dat iedereen blijft zorgen 
voor elkaar en elkaar positief uitdaagt zodat iedereen ook 
buiten de school bijdraagt aan een samenleving waar het 
goed is om te leven.

Hartelijk dank voor dit verrijkend interview,  
mevrouw Sierens.

— Lieslot Denoyette

Tot Sie(re)ns!

imac
Notitie
Concordia #1 – 2019
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#wastewarriors
#dalailama

India, waar denkt u aan bij het horen van dit land? Mooie gebergten, moessonregens, curry of 
misschien zelfs darmklachten? Op 1 juli vertrekken achttien leerlingen, onder begeleiding van 
mevr. Lavens en mevr. Coghe, naar India om te ontdekken of ons beeld over dit land klopt.

1 juli, klokslag 5 uur, station Brugge. We staan met knik-
kende knieën, en met al dan niet huilende ouders, klaar om 
dit grootse avontuur te starten. Na een vlucht van 10 uur, 
een tussenstop, talloze films en spelletjes ‘2048’, komen we 
om 23 uur aan in de verschroeiend warme metropool. Op 
weg naar ons hotel lijkt het wel alsof alle 26 miljoen  
inwoners van Delhi ook de weg op moeten. Wat een drukte!

2 juli. Na een hazenslaapje van 3 uur, sporen we naar 
Amritsar. Alles lijkt nieuw: de chai, Indische thee, de locals 
en het toilet … (een gat in de vloer waardoor je de sporen 
kan zien!) En van wc-papier geen spoor te bekennen …  
Acht uur later arriveren we in Amritsar, de politieke en 
religieuze hoofdstad van de provincie Punjab. ‘s Avonds 
proeven we een thali, een typisch Indische schotel. Met een 
goedgevulde maag trekken we naar de Gouden Tempel, 
de belangrijkste plaats binnen het sikhisme. We hebben er 
waardevolle ontmoetingen met een priester en enkele  
bezoekers. Waw, de sikhs zijn zonder twijfel de  
aangenaamste mensen die onze planeet rijk is!

3 juli. Als trotse Belgen worden we wakker, want die nacht 
verslaan we Japan met 3-2. Niet enkel onze voetballers, 
maar ook de moessonregens hebben die nacht enorm hun 
best gedaan! Bijgevolg waden we door de straten, opnieuw 
naar de Gouden Tempel. We helpen er mee in de grootste 
keuken ter wereld, waar gratis eten wordt bereid voor al 
wie het nodig heeft. Gemiddeld worden 100.000 (!) mensen 
per dag bediend.

4 juli. Een belangrijke dag: onze inwijding in het hindoe-
isme. We gaan naar de Jawali Ji Temple, waar een eeuwig 
brandend vuur uit een ondergronds meer ontspringt. Hier 

worden we d.m.v. allerlei rituelen ingezegend. We zetten 
onze reis verder richting Dharamsala, de stad van de dalai 
lama, waar mensen ook gelukkig worden van recycleren ;).

5 juli. Een nieuwe dag, nieuwe ontmoetingen. We bezoeken 
er o.a. het paleis van de dalai lama, die in verbanning leeft 
in India sinds de Chinese invasie in Tibet. Later die dag 
durven enkelen het aan zich de haren te laten knippen, 
scheren en masseren bij een Indische kapper. Dit alles voor 
slechts 200 roepies of 2,5 euro!

6 juli. In alle vroegte vertrekken we naar Srinagar, de 
hoofdstad van de provincie Kashmir. We bezoeken er het 
oude centrum, de Pir Dastgir Sahib moskee en Chaai Jaai, 
een theehuis in Brits koloniale stijl.  Algauw voelen wij 
echter de gespannen sfeer waarin de provincie gehuld is. De 
lokale bevolking was immers doorheen de jaren slachtoffer 
van de Indo-Pakistaanse oorlogen en religieuze onderdruk-
king. Die avond verslaat België Brazilië met 2-1. :)

7 juli. Tijdens deze avontuurlijke dag beklimmen we een 
berg te voet, te paard of per quad. Nadien rusten we uit op 
onze woonboot in het Dalmeer en sluiten we de dag af met 
een idyllische rondvaart.

8 juli. 4u30. Terwijl de zon piept over de toppen van de 
Himalaya, varen wij naar een speciale markt, namelijk een 
drijvende markt! Ideaal voor lokale delicatessen en sou-
venirs. Onderweg bezoeken wij Nishat en Shalimar Bagh, 
twee mooie tuinen, herinnerend aan de grandeur van de 
mogolkeizers. Daarna rijden we de Himalaya in en maken 
we in Sonamarg een stevige bergwandeling.

9 juli. Na een lange rit over hobbelige bergpassen, komen 
wij aan bij het Kargil War Memorial. Dit voelt nogal 
ongemakkelijk aan, want de Indiërs verheerlijken immers 
de oorlog en vernederen hierbij de vijand. Dit bevestigt nog 
maar eens hoe de afkeer tussen India en Pakistan in het 
collectief geheugen van de bewoners wordt geramd.  
Die avond bivakkeren wij in een Tibetaans tentenkamp.

10 juli. We bezoeken Mulbekh Chamba en Lamayuru, 
boeddhistische kloosters en tempels, en zingen er liedjes 
met de kinderen in het plaatselijke schooltje. 

11 juli. We worden wakker met een (voetbal)kater, want 
we zijn niet meer in de running voor de wereldtitel … Maar 
de goede luim keert terug wanneer we aankomen in het 
klooster van Phyang, waar momenteel één van de bekend-
ste religieuze festivals van Ladakh doorgaat. Muziek, dans 
en rituelen fleuren ons op. Wat een geluk getuige te mogen 
zijn van dit festival! Later die dag bezoeken we Thiksay 
Monastery, veelal ‘het mooiste klooster ter wereld’  
genoemd. Vanop het dak hebben we een prachtig uitzicht 
op de Himalaya.

12 juli. 4 uur: tijd om te vertrekken. Na vijf uur rijden over 
‘s werelds meest miserabele “wegen”, bereiken we het 134 
km lange meer Pangong Tso op 4250 m hoogte. Het is de 
rit meer dan waard! Een surrealistisch beeld wacht ons 
immers op: het felblauwe, frisse en brakke water omgeven 
door de Himalaya. Een onvergetelijke ervaring!

13 juli. Nog maar eens een hoogtepunt, letterlijk dan deze 
keer. In twee busjes trotseren we de Khardung La pass, de 
hoogste begaanbare weg ter wereld. Op de top (5359 m) 
wordt alles wat licht in je hoofd. Maar dat vergeet je snel 
van zodra je beseft waar je staat en het magnifieke  
uitzicht voor je ziet! De afdaling brengt ons naar Diskit, 
een klooster met een 30 m hoog Boeddhabeeld. Dit heilig-
dom bevindt zich bij de ingang van de Nubravallei:  
een toverachtige, groene oase midden in de Himalaya.

14 juli. In Turtuk, een klein ruraal dorpje, bezoeken we 
schooltjes, delen we ons meegebrachte schoolmateriaal uit 
en geven sommigen zelfs wat les. Van hieruit zien we de op 
één na hoogste berg ter wereld: K2 (8611 m). Die avond 
genieten we van een gezellig kampvuur in ons tentenkamp.

15 juli. In Leh bezoeken we nog enkele monumenten en 
rusten we wat uit met het oog op onze terugvlucht naar 
Delhi de volgende dag.

16 juli. Climax of anticlimax: dat is persoonlijk. Maar wat 
wel zeker is, is dat Delhi een hele belevenis belooft te  

worden. Het is er door de moesson nog redelijk fris ( 36°C) 
én het regent zonder ophouden. Uitgeregend en tot de 
knieën in het sop, bezoeken we Raj Gat, de laatste rust-
plaats van de Indiase Mahatma Gandhi Ji. Delhi: wat een 
chaos, maar absoluut een waardige afsluiter!

— Charles Creton 6E3 en Jan Buffel 6A3
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‘Welke hoogte?’  Neen, dat is niet de eerste reactie van de 
leerlingen.

‘Yes, excursie! Een volledige dag?! Oh jammer, een halve … 
Maar dat betekent geen les, geen banken om mezelf achter 
te plooien. ‘ 

Tja, denken dat ze er naartoe gaan om zichzelf te ontplooi-
en op ervaringsgericht vlak … Dat lijkt me ook een utopie.

Enfin, ze hebben er zin in en daar maak ik gebruik van.  
Ik leg mijn enthousiasme hoog en vertel dat we naar een 
open vlakte gaan, gelegen naast Ryckevelde bos.  Dat we 
er schapen zullen tegenkomen en heel veel soorten planten.  
Het enthousiasme daalt.  Ik trek er mij niets van aan en ga 
door met een paar vragen:  Waarom groeit de brandnetel 
graag bij een eikenboom of in de buurt van een schapen-
stal?  Wie maakte de kleine gaatjes in het spoor van het 
schaap?  Leeuwentand en muizenoortje, het lijken wel 
namen van kabouters en elfjes, maar wat zijn ze werkelijk?

Na een fietstochtje van 15 minuten trekken onze vierde-
jaars het terrein op met een bundel in de handen. Vol vra-
gen.  Vragen waarmee ik hun kritische blik wil verruimen.  
Vragen waarbij waarneming van groot belang is. 

Ze zoeken de eerste zonnestralen op en nemen de geluiden, 
geuren en kleuren waar.

Sommigen kunnen na een reeks waarnemingen reeds ant-
woorden op de moeilijkste vraag van een ecoloog: waarom?  
Waarom groeit de struikheide op de open vlakte op een 
arme zandbodem en niet onder de bomen waar de humus-
laag elk jaar dikker wordt? 

Het meten van de abiotische factoren valt echt wel mee. De 
eenheid zoeken op het toestel daarentegen blijkt moeilijker 
dan de waarde aflezen op de thermometer en vochtigheids-
meter.

Voor de zuurtegraad gaan de leerlingen aan de slag met 
een filtreerpapiertje, trechter en reageerbuisje.  Ze doen het 
goed en graag!

Onze biologen-in-spe voeren wetenschappelijk onderzoek 
uit om zo de grootte van de biodiversiteit te bepalen.  
Planten omringen hen en namen waar ze nog nooit van 
gehoord hebben worden netjes genoteerd op het blad.  
Leeuwentand en muizenoortje worden gespot.  Ah! Geen 
kabouters en elfjes, maar kruidachtige planten die een 
bloem dragen, lijkend op de paardenbloem.

Wie ze niet gezien heeft, is vergeten om even door de knie-
en te gaan.  Wat is de mens groot en tegelijk klein in deze 
massa groen.

— Florence Maet

In september staat onze jaarlijkse uitstap naar het natuur-
reservaat ‘de Warandeputten’ in Oostkamp op het pro-
gramma. Bij een bevraging op het einde van het schooljaar 
wordt die meestal aangestipt als één van de hoogtepunten 
van het eerste jaar.

De bus neemt ons mee tot aan het reservaat en iedereen 
trekt zijn/haar waterdicht schoeisel aan. De klas wordt in 
tweeën gesplitst. De ene helft schept, onder leiding van een 
ervaren natuurgids, naar allerlei fascinerende waterdiertjes. 
Hun namen alleen al doen ons weer wegdromen : post-
hoornslak, ruggenzwemmer, geelgerande watertor … 

De andere helft trekt met mij door het reservaat. Wij 
doen allerlei proeven om te begrijpen waarom hier zoveel 

soorten planten en dieren voorkomen. De leerlingen zelf 
meten daartoe de diepte van het water, de hoeveelheid 
licht, de temperatuur. Uiteindelijk snappen ze de slogan 
voor deze uitstap: ‘Afwisseling brengt rijkdom!’ Hierbij 
krijgen ze de kans om te genieten van het uitzicht vanuit 
een vogelkijkhut. Ze mogen ook eens een kikkertje vangen, 
als ze dat durven. Het proeven van de beruchte, droognat-
te sleedoornpruimpjes (straffere ‘muletrekkers’ maken ze 
niet) is ook altijd een topact.

Op de bus naar school zijn de leerlingen (nog niet) moe 
maar voldaan.

 
— Paul Decoene

NAAR DE Afwisseling
brengt rijkdomSchobbejakshoogte
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Ik ben opgegroeid in Vivenkapelle, in een heel landelijke 
omgeving. Hoewel ik als kind altijd door natuur omringd 
geweest ben, wilde ik aanvankelijk verpleegster worden. 
Tot ik in het Sint-Andreaslyceum biologie kreeg van me-
vrouw Dehaene. Zij vroeg me of ik weleens universitaire 
studies overwogen had. Als ik zo graag verpleegster wou 
worden, moest ik maar eens stage lopen in een zieken-
huis. Om te weten te komen of ik eigenlijk wel voeling 
had met dat beroep, aldus mevrouw Dehaene. Zo gezegd, 
zo gedaan. Ik liep mee met een verpleegster op de dienst 
geriatrie. Nog voor mijn stage goed en wel was begonnen, 
was er al een patiënt overleden. Verschrikkelijk. Ik besefte 
na één week in het ziekenhuis dat verpleegkunde eigenlijk 
toch niets voor mij was. Daarom besloot ik een bezoekje 
te brengen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ik was 
meteen verkocht, maar mijn ouders, die moesten over-
tuigd worden. Ze begrepen niet waarom hun dochter met 
alle geweld biologie wilde gaan studeren. Het waren toen 
andere tijden … Ik heb er echt voor moeten knokken. Ze 
gingen uiteindelijk akkoord en ik startte met veel enthou-
siasme mijn opleiding, wel al met het idee om leerkracht te 
worden.

In 1980 studeerde ik af en in 1983 kwam ik in de Frères 
terecht. Ik heb altijd genoten van het lesgeven, al vraagt 
het ook veel energie. Steevast trok ik met de wetenschap-
pers het bos, de natuur in. Mijn schooljaar was geslaagd 
als leerlingen in de klas oprecht interesse toonden, en als 

ze mij vertrouwden. Je kan pas iets bereiken in je les als 
leerlingen vragen durven stellen. Ik ben altijd al een zorg-
zaam persoon geweest, en dat zorgde ervoor dat leerlingen 
vaak naar mij toe kwamen als ze een probleem hadden. 
Leerlingenbegeleiding bestond in de jaren tachtig nog 
niet, maar eigenlijk kwam het daar wel op neer. Ik gaf ook 
jarenlang relationele vorming op school. Dat zijn trouwens 
mijn leukste herinneringen, de sekslessen! Als ik vandaag 
oud-leerlingen tegenkom, is dat vaak ook het eerste waar ze 
over beginnen. ‘Weet je nog, mevrouw!’ Terwijl ze destijds 
met rode kaakjes in de klas zaten, moet je weten.  

Toen ik op excursies begon te merken dat mijn praktische 
kennis wat achteruit gegaan was, volgde ik een opleiding 
tot natuurgids bij Natuurpunt. Ik ben van plan dat nu 
opnieuw op te pikken. Ze hebben momenteel een heel in-
teressante cursus over paddenstoelen, maar die valt helaas 
samen met mijn kookles … Je ziet, ook al ben ik met pensi-
oen, ik heb soms nog tijd te kort. Op school heb ik ook een 
tijdlang bloemschikken gegeven, als seminarie. Ik moest me 
toen aan een beperkt budget houden en bracht daarom van 
alles mee uit de natuur. Ook dat blijf ik doen, elke maand 
maak ik een bloemstuk. Mijn passie voor de natuur pro-
beer ik nu een beetje door te geven aan mijn kleinkinderen. 
Ze zijn met vijf ondertussen, vijf jongens! En er is er zeker 
al eentje die ook de groene kriebels te pakken heeft.

— Lore Muse

Ik ben in Sint-Niklaas terechtgekomen door mijn echtge-
note. Zelf ben ik Bruggeling, ik heb trouwens heel mijn 
middelbaar bij de Frères gezeten. Daarna heb ik wiskunde 
gestudeerd, en tijdens mijn studies leerde ik haar kennen. 
In die tijd moest je als jongeling nog verplicht je leger-
dienst vervullen. Daar was ik niet zo happig op. Ik had een 
grootser avontuur in gedachten: lesgeven in het buitenland. 
Ik klopte aan bij een christelijke organisatie voor ontwik-
kelingssamenwerking en mocht op gesprek komen. In die 
tijd had ik nogal linkse ideeën. Ik probeerde die tijdens 
dat gesprek weliswaar zorgvuldig weg te moffelen, maar 
werd toch te socialistisch bevonden. Mijn profiel paste 
niet binnen hun organisatie, zo werd mij verteld. Maar ik 
gaf de hoop niet op. Ik sprak andere organisaties aan en 
uiteindelijk mocht ik toch naar Afrika vertrekken. Ik kwam 
in Swaziland terecht. Voor het land in 1968 onafhankelijk 
werd, gingen zeer weinig mensen naar school. Daar moest 
verandering in komen. Om al die nieuwe leerlingen op te 
vangen waren natuurlijk veel leraren nodig, maar er waren 
er toen nog niet voldoende opgeleid. Daarom ging men in 
het buitenland op zoek naar onderwijzend personeel en ik 
was één van de gelukkigen die mocht komen. Ik heb er een 
paar jaar lesgegeven in de derde graad van een middelba-
re school. Een fantastische tijd. Maar mijn vrouw en ik, 
wij hadden daardoor dus een latrelatie. In tijden zonder 
internet kan dat behoorlijk tellen. Toen ik terugkwam, zei 
ze: ‘Nu is het genoeg, nu blijf je in Sint-Niklaas.’ En aldus 
geschiedde.

Ik kwam solliciteren in de Frères in 1985. Carlos Knockae-
rt was net adjunct-directeur geworden en er kwamen dus 

uren wiskunde vrij. Mijn vader was hier onderwijzer en 
broeder Demon zag mij als oud-leerling graag komen. Het 
eerste jaar heb ik verzwegen dat ik zo ver woonde, in die 
tijd was dat namelijk nogal atypisch. Ik deed alsof ik nog 
bij mijn ouders in Brugge woonde. Toen ik het uiteindelijk 
toch opbiechtte, zei broeder Demon dat het niet erg was. 
‘Maar geen eisen stellen wat je uurrooster betreft. Daar 
kunnen we geen rekening mee houden hoor, Herman.’ Tja, 
andere tijden.

Ik heb het wel overwogen, om dichter bij huis te gaan 
werken. Ik solliciteerde af en toe, maar er waren in die tijd 
niet veel vacatures. Met de auto komen was toen ook niet 
mogelijk. Die had mijn vrouw nodig, zij ging ermee werken 
en bracht de kinderen naar school. Dus bleef er maar één 
optie over: de trein. Ik heb dat eigenlijk altijd als bijzon-
der aangenaam ervaren. ’s Morgens las ik de krant, op de 
terugweg deed ik een dutje. In het begin nam ik de trein 
om 7u in Sint-Niklaas. Ik kwam om 8u aan in Brugge, las 
in het station nog snel mijn lessen na en repte mij naar de 
Frères. Doorheen de jaren werden die treinen naar Brugge 
steeds vroeger ingeroosterd. Op het einde van mijn carrière 
moest ik maar liefst om 5.35 uur opstaan en om 6.15 uur 
naar het station fietsen, om daar om 6.35 uur de trein naar 
Brugge te nemen. Hierdoor was ik meestal veel te vroeg op 
school. Soms had ik wel wat compagnie op de trein, colle-
ga’s die in het Gentse woonden bijvoorbeeld. Maar dat was 
kortstondig gezelschap, niemand houdt dertig jaar treinen 
vol, hé. Behalve ik dan, natuurlijk ...

— Lore Muse

Een groen Concordianummer is niet compleet zonder ‘mevrouw Sneppe van biologie’. Vijfender-
tig  jaar lang gaf Carine met hart en ziel les in de Frères. Sinds dit schooljaar is ze met pensi-
oen, maar het groene blijft prominent aanwezig in haar leven. ‘Maar niet in het extreme hoor’, 
lacht ze. Ik word bij haar thuis hartelijk ontvangen. Terwijl we slurpen van een heerlijk pom-
poensoepje, genietend van de herfstzon, vertelt ze me alles over haar passie voor de natuur. 

Meneer Verplancke, een bijzonder groene jongen zonder dat hij het zelf heel goed beseft. Maar 
liefst dertig jaar lang pendelde hij tussen Sint-Niklaas en Brugge. Klimaatopwarming? Daar 
heeft Herman alvast niets mee te maken.

Hoe zou het nog zijn met … Hoe zou het nog zijn met … 

Carine Sneppe? Herman Verplancke?
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Hetzelfde overkwam mij toen ik de woonkamer van onze 
eigen kleurenkenner, kunstschilder en kledingontwerpster 
Kathleen Goethals betrad op een witgrijze namiddag in 
september. Warme en zomerse tinten kwamen mij  
tegemoet en deden mij het druilerige weertje van buiten 
vergeten. Toen ik dit opmerkte, vertelde Kathleen me over 
een kunstminnend koppel dat hun dochter een cadeau liet 
kiezen voor haar huwelijk: “Onze dochter is getrouwd, en 
ze koos jouw schilderij, maar nu zitten wij hier zonder onze 
zon in huis, zeiden ze. Dàt is wat ik wil bereiken met mijn 
werk, dat ‘hé’-gevoel”, verklaart Kathleen. 

Toen ik haar vroeg waarom kleur voor haar belangrijk is, 
vertrouwde ze me toe: “Voor mij is kleur allesbepalend 
om in een goeie stemming te zijn. Je moet trachten de zon 
in huis te halen, het sprankelende, het pittige. Daarom 
denk ik altijd na over hoe ik mijn werk nog meer kan doen 
knallen, zodat de vonken ervan af spetteren. Ik maak graag 
schilderijen die door hun aanwezigheid de sfeer verbeteren. 
Ze moeten optimisme voortbrengen.” 

Dezelfde vraag legde ik voor aan kleur- en stijlconsulente 
Annick Goethals. Met ‘Styling Yaelle’ biedt zij kleuren- 
analyses, waardoor je een heldere kijk krijgt op de tinten 
die jou doen stralen. Ze legt het accent op de natuurlijke 
schoonheid van haar klanten en probeert die te accentue-
ren: “De juiste kleuren zorgen ervoor dat iedereen er goed 
uit kan zien. Wanneer ik met iemand praat, kijk ik welke 

kleuren die persoon combineert. Vaak drukken de kleuren 
die mensen kiezen iets uit over hun gevoel: Willen ze zich 
verstoppen? Voelen ze zich goed in hun vel? Net zoals 
Kathleen focus ik me wel steeds op het positieve. Mijn 
doel is vrouwen te doen stralen, zodat ze zelfverzekerd in 
de spiegel kijken. Het heeft minder te maken met de ideale 
maten dan men soms denkt. Veel meer is het een kwestie 
van weten welke kleur jou doet stralen. Eens je dat weet, is 
het uitkiezen en combineren van kledingstukken helemaal 
niet meer zo ingewikkeld.”

Een leuke sfeer creëren in een interieur is volgens Kathleen 
ook niet zo moeilijk. Alleen moet je het allemaal niet te 
serieus maken. “Ga lekker snuisteren op rommelmarkten 
en op vintagebeurzen! Ik heb veel respect voor prakti-
sche, betaalbare meubels van grote ketens, maar door van 
massaproductie af te stappen, kan je een interieur pas echt 
karakter geven. Wanneer ik een markt of beurs bezoek, 
speur ik ook naar voorwerpen met een geschiedenis, naar 
objecten van een nobele materie, die vakmanschap of kun-
stenaarschap uitstralen. Zo heb ik een zwak voor vintage-
meubels, koop ik kristallen glazen, zilveren bestek, borden 
in verschillende maten en motieven, enzovoort. Ik dek de 
tafel elke dag alsof er een feest is. Door de kleuren van 
bijvoorbeeld de kussens, het tafellinnen of de bloemen aan 
te passen, kan je een wisselende sfeer scheppen.” 

Toch is er een ‘maar’ aan al dat mixen en matchen, volgens 

Wat ik altijd zeer intrigerend gevonden heb aan kleur is haar onmiskenbare relatie met het gevoel. Net zoals je 
nooit helemaal precies weet hoe een ander zich voelt - hoewel je je er natuurlijk wel iets bij kan voorstellen - is 
de waarneming van kleur ook zeer persoonlijk. We vullen ‘groen’ in de opmerking “Mijn lievelingskleur is groen” 
allemaal wellicht net ietsje anders in. Bovendien voelen we niet allemaal hetzelfde bij eenzelfde kleur. Blauw 
is een koele, horizontale kleur, wat concreet betekent dat het een gevoel van rust en ruimte kan creëren in een 
interieur, maar evengoed wekt het bij sommige mensen eenzaamheid op. De link tussen kleur en gevoel wordt 
nog duidelijker wanneer we kleur willen omschrijven. Traditionele kleurbeschrijvingen grijpen immers al snel terug 
naar gevoelens: groen maakt je rustig en daarom trekken veel mensen de natuur in om zich te ontspannen; geel 
maakt mensen dan weer vrolijk of zoals J.W. Goethe het beschreef in zijn ‘Kleurenleer’ uit 1810: “Kijk maar eens 
op een grijze winterdag door een geel glas naar een landschap. Het oog wordt verblijd, het hart wordt verruimd, 
het gemoed opgevrolijkt; op slag schijnt warmte ons toe te waaien.” 

Kathleen: “Het maakt niet uit welke smaak je hebt, het 
magische woord is ‘groeperen’. Maak groepjes die overeen-
komen qua kleur, materie, functie of vorm. Zo kan je een 
diverse collectie turquoise objecten samenbrengen in de 
ruimte. Plaats een kistje van malachiet op een tafeltje van 
dezelfde steensoort. Je kan tevens groeperen per thema; 
denk aan mijn groepje beeldjes van vogels uit Burundi, 
Italië en één die ik zelf maakte uit plastic flessen. Onze 
hersenen zien de dingen in samenhang, dus creëert het zien 
van een harmonie in deze groepjes rust.”  

Ook Annick gaat voor haar klanten op zoek naar een 
harmonieuzer beeld en doet dit door kleur toe te voegen 
of weg te nemen. Voor die harmonie gaat ze vooral te rade 
bij de natuur en meer bepaald de seizoenen: “Kleuren-
combinaties die voorkomen in de natuur zorgen voor een 
rustgevend effect”, zegt Annick Goethals, zich aansluitend 
bij de visie van verschillende ontwerpers zoals Sibella Court 
en stromingen zoals Feng Shui. “Elk seizoen zorgt voor 
een ander sfeerbeeld. Bij het kiezen van kledij voor dames 
wordt hun seizoenstype bepaald door natuurlijke ken- 
merken. De teint van de huid, de kleur van de ogen, de tint 
van het haar: ze zijn van nature in balans. Die harmonie 
tracht ik door te trekken naar de kleuren van een outfit. 
Vanuit het bijpassende seizoen kijk ik hoe ik de gewenste 
uitstraling kan bereiken bij mijn klant. Uiteraard hou ik 
daarbij steeds rekening met haar persoonlijkheid.” 

Op de vraag of Annick de lezers van Concordia een tip 
kan geven, zegt ze volmondig: “Ja! Dùrf kleur te dragen! 
Mijn smaak gaat uit naar koele, zachte, gedempte tinten, 
zoals zachtroze en blauwgroen, omdat die rust uitstralen. 
Ik moet mijn persoonlijke voorkeur echter loskoppelen van 
wat past bij mijn klant. Zij kan een volledig ander  
seizoenstype zijn of een totaal andere persoonlijkheid  
hebben, waardoor ze beter staat met andere tinten.”

Kathleen heeft nog een andere suggestie voor ons: “Bij 
twijfel, kies dan niet voor een zuivere, maar voor een afge-
zwakte kleur. De zuivere hoofdkleuren zijn de enige kleuren 
die ik doorgaans tracht te vermijden, niet omdat ik ze niet 

mooi vind, maar omdat ze moeilijker te combineren zijn. 
Start bij een nieuw interieur eens omgekeerd. Wat is straks 
het kunstwerk of de eyecatcher die je in jouw interieur wil 
plaatsen? Kies daarna een kleur die daarin voorkomt als 
accentkleur. Hou vooral de duurdere, minder veranderlijke 
stukken neutraal, maar wel in harmonie met de gekozen 
stijl.”

Ontelbaar zijn ze, de visies en kleursystemen die ons een 
verklaring proberen te geven over de invloed van kleuren 
en hoe je ze dus het beste kunt toepassen in een ruimte, je 
make-up en je kledij. 

Volgens de Zwitserse kunstschilder Johannes Itten zou-
den kleuren slechts intuïtief benaderd kunnen worden. En 
is dàt niet wat stylisten doen? Ook Kathleen en Annick 
volgen de regeltjes niet té strikt op. Net het speelse van de 
natuur vormt voor hen een bron van inspiratie. Daarnaast 
grijpt Annick terug naar de reclamewereld en Kathleen 
naar objecten uit plaatsen waar ze kortere of langere tijd 
heeft vertoefd. Zo vond het blauw uit Griekenland z’n weg 
naar de badkamer en vind je het baksteenrood uit Marok-
ko terug in haar ‘rode living’, compleet met Marokkaanse 
ingang. Florence bracht niet alleen de naam van haar  
dochter voort, maar eveneens de mediterrane look in  
de keuken. 
 
— Lindsay Dewaele

Goed nieuws voor de kleurleken onder ons: door je af te vragen welke kleuren jou blij maken en je te verdiepen in allerlei 
kleursystemen, kan je je kleurintuïtie stimuleren. Maar trek je ook weer niet te veel aan van die wetten en regeltjes, want 
uiteindelijk weet jij het best van welke kleur je blij wordt en is kiezen voor kleur eigenlijk vooral een kwestie van durf. 
Kies, zoals Kathleen, in je slaapkamer voor dezelfde kleuren als in een van je lievelingsschilderijen of schilder je woon-
kamer in dat Provençaals geel van die heerlijke, zomerse herinnering: why not?! 

Stel jezelf net als Annick de vraag: welke kleur verwerk ik in mijn outfits of smeer ik op mijn snoet? 

Met andere woorden: welke kleur kleurt mijn persoonlijkheid?

Bron: WESSELING, A., Kleur kiezen, In: Happi Home: living with soul & style, WPG Media - Happinez, Amsterdam, 2016, blz. 108-116.

“Je moet trachten de zon  
in huis te halen, het  
sprankelende, het pittige.”

GOETHALS EN GOETHALS 
En hoe kleur hun leven kleur geeft



C O N C O R D I A  # 1  —  2 0 1 926 C O N C O R D I A  # 1  —  2 0 1 9 27

IN BEELD

De zon maakt alles kleurrijker, niet? We stuurden onze vijfdes het bos in voor een frisse neus en met 
een duidelijk doel: samen sporten, teamwork en genieten van de (misschien wel laatste?) zonnestralen 
die de eerste tekenen van de herfst oplichten
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“Een leerkracht werkt gemiddeld 41,5 uur per week” kop-
pen de kranten.  Een grootschalig onderzoek van de VUB 
wijst uit dat zelfs tijdens vakantieperiodes 17 uur per week 
wordt gepresteerd. Wanneer dit op 20 september op de 
HLN-nieuwssite verscheen, werd het weer smullen van de 
bijhorende Facebook commentaren. Ik kan het niet laten u 
te trakteren op een bloemlezing:

“Godverdomme. Stop nu is met zo zielig te doen. Iedereen 
moet hard werken!!!!!!Iedereen is moe en neemt zijn werk mee 
naar huis. En niet iedereen heeft de kans om zoveel verlof te 
hebben en zoveel geld te verdienen als leerkrachten. Dus stop 
ermee om de zielepoot uit te hangen!!!!!” (Sic)

“ma ze moeten wel die etterbakken opvoeden doordat de ouders 
het meestal nalaten” (Sic)

“Er is precies maar 1 beroep hier in België ... mss eens een 
studie maken van andere beroepen ook ... En stop met zagen 
en ga anders in de privé werken. Ge zult rap terug naar uw 
klas smeken ...” (Sic)

“Is dit een onderzoek? Vraag eens aan een zwartwerker hoeveel 
uren hij/zij in het zwart werkt? Vraag eens aan een automo-
bilist hoeveel keer hij/zij door rood rijdt? Vraag eens aan een 
politieker hoeveel keer hij/zij onwaarheid spreekt? Crevits: ga 
ganzen zoeken!” (Sic)

U ziet, beste Concordialezer, werk aan de winkel voor leer-
krachten Nederlands!

Toen mevrouw Sierens me vroeg of ik samen met colle-
ga Annick Goethals tijdens de herfstvakantie een groep 
leerlingen wou begeleiden naar New York, zag ik niet alleen 

mijn persoonlijke statistieken - wat werkuren betreft – 
maar vooral mijn adrenalinepeil de hoogte in schieten. 

De concordiaredactie vroeg me of ik een artikel over NY 
- ‘thema groen graag’- wou schrijven voor hun blad: 2 
bladzijden aub, ongeveer 7000* tekens. Tsjakka, tal van 
uren komen meteen bovenop mijn reeds hoge gemiddelde - 
nachtelijk denkwerk incluis. 

De jaarlijkse uitwisseling – dit jaar voor de 14de keer 
georganiseerd door mevrouw Muylaert - met onze broeder-
school ‘Xaverian Highschool’ in Brooklyn is een gelukzalig 
hoogtepunt in het schoolleven van  20 leerlingen uit het 
5de jaar. Ze worden 10 dagen lang ondergedompeld in het 
leven van hun New Yorkse gastgezin. Ongemeen boeiend 
en uitermate verrijkend! Het ene gezin heeft het vanzelf-
sprekend minder breed dan het andere. Toch toont elke  
familie zijn gastvrijheid, want zo zijn New Yorkers,  
hartelijk en gul. 

Wij dus naar New York.  Liters kerosine. Oeps, thema 
groen. 

New York is groen. Het uitgestrekte Central Park is uiter-
aard een must-see! Surreëel hoe middenin de miljoenenstad 
tussen de eindeloze wolkenkrabbers een oase van rust en 
verwondering je inpakt. Vanuit het beroemde Empire State 
Building hebben we zicht op het kilometerslange park. 
Fietsers, lopers, skeelers en yogi halen er hun hart op.  Of 
wat dacht je van de prikkelende en inspirerende High Line? 
Wat ooit een verloederd spoorwegviaduct was, is nu een 
uniek park met fantastisch wilde plantenperken en unieke 
architecturale parels. 

New York is (not so) gezond. Fast healthy food is dé 
gastronomisch trend van het moment – naar verluidt. Wij 
zagen vooral Mc Do, Dunkin Donut en gigapizza op elke 
hoek. New Yorkers houden van afhaal, van snel en veel. Zo 
ook onze leerlingen … En toch, Clarisse en Julie gaan in het 
schoolrestaurant op zoek naar goed verstopte fruitsla. Voor 
anderen is een kroketje met ketchup om 10 u. onweerstaan-
baar!

Tot zover dus het obligate ‘thema groen” in the Big Apple. 
De New Yorker is namelijk niet zo ecologisch. Volgens 
Peter Singer, professor bio-ethiek en toonaangevend kli-
maatexpert moeten we er vooral voor zorgen dat er minder 
Amerikanen bijkomen, willen we de opwarming van de 
aarde een halt toeroepen. In een Humo-interview staat te 
lezen dat de bevolking deze eeuw in de VS met zo’n 120 
miljoen mensen zal groeien. Opmerkelijk dat zij veel meer 
broeikasgassen zullen uitstoten dan de 600 miljoen Nigeri-
anen die er nog bij zullen komen. 

Opvallend is dan ook het gebruik van het vele wegwerp-
materiaal: bekertjes, bestek en bordjes, muffinhouders en 
plastic flesjes … Vaak waaien ze even later als stoepvuil 
langs de lange lanen van Manhattan. Helaas komen ze even 
vaak ook in de oceaan (lees liever: ‘plastic soup’) terecht. 

New York is overweldigend. Moma, Metropolitan, Natural 
History, Empire State, Wax museum en 9/11 Memorial: 
onze leerlingen lieten het zich welgevallen. Wat een weelde 
aan culturele bagage krijgen ze mee! Al is een zeldzame 
keer de wifi belangrijker dan Picasso’s ‘Les Demoiselles 
d’Avignon’.

New Yorkers zijn vroege vogels. In de Xaverian Highschool 
gonst het  om 7 u. ’s morgens al van de bedrijvigheid. De 
muziekklas repeteert, de cheerleaders dansen en het bas-
ketteam traint alvorens de lessen starten. Na de lestijden 
wordt er opnieuw ten volle gesport op school. Ronduit 
boeiend te mogen beleven hoe het Amerikaanse schoolsys-
teem in elkaar zit. 

New Yorkers zijn vrijgevig en ook wat gek. Carol-Jane 
kreeg een grote fluogele lama. Ze zal het pluche beest koes-
teren, net als de herinneringen aan deze once-in-a-lifetime 
experience. Julie werd een Victoria Secret ‘bodymist’ ge-
schonken, alsook een NY-pyjama en wat snoepgoed. Maxi-
ne werd getrakteerd op een uitje naar ‘Candytopia’ en nam 
er zowaar een heus marshmellowbad. Mevrouw Goethals 
en ikzelf werden verrast met een toegangsticket voor Billy 
Joel in een uitgelaten Madison Square. We beleefden onze 
‘New York state of mind’ live. Onvergetelijk. 

New Yorkers zijn feestbeesten: House- en pizzaparty’s, 
Halloween en bowlingfeestjes … Henri, Ilias, Arthur, Yumi , 
Aurélie en Clara kunnen uitgebreid getuigen. 

 “New York is bigger than life” volgens VRT-correspon-
dent Bjorn Soenens en die kan het weten. “Stad van hard 
en zacht, van million dollar men en tramps, van 24/7 en 
eindeloze mogelijkheden.” I quote:

 “New York is alles wat je erover hebt gehoord. Het is gek, 
het is vreselijk, het is fantastisch, het is prachtig. Na New 
York zal alles saai lijken. In New York word je verliefd. Op 
New York word je verliefd. De stad is groter dan het leven. 
Bigger than life. Het is de hoofdstad van de wereld. Het is 
de hoofdstad van cool. Onafhankelijk, rebels. In deze stad 
maakt je hart voortdurend sprongetjes. Je verdriet ver-
dwijnt in de menigte. New York is je ticket naar de maan.”

* Noot aan de eindverantwoordelijke van Concordia: het 
werden zesduizend vijfhonderd en negen tekens. De extra 
werkuren tegen de deadline nam ik er voor de lieve lezers 
van uw blad graag bij. Laat gerust weten wanneer ik nog 
eens een schoolreis van dat kaliber dien te begeleiden. Ik 
schrijf dan het artikel wel, deal?

— Annelien Van Den Berghe

imac
Notitie
Paginacijfer en Concordia #1 – 2019 toevoegen
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spatie voor komma verwijderen
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Diversiteit op school? Zeg niet zomaar een fiets tegen een fiets! De overvolle fietsengarage voor de leerkrachten 
krijgt stilletjesaan de allures van een fietsmuseum.

— Frank Bosschaert

Een groen korps?!
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I 
will tell you a story about a cheeky boy who was terribly afraid of 
the dark. It all started when Mr and Mrs Skilly were watching a 
frightening news topic on television about a terrible electricity crisis 

which was yet to come. As soon as they realised what was going on, 
they immediately unplugged the television. The only light source that 
remained, came out of the corridor. They rushed through the door that 
gave out to an awfully long hall. At the end of the hallway the door of 
their son Miles’s room was wide open. Miles had had a hard day at 
school. It was late October and school looked like it had been turned 
into a huge Halloween party. They had learned about monsters that 
come out at night. He had never liked the night. Now, his dislike for the 
dark had suddenly become a gigantic fear.

Mrs Skilly
Why aren’t you asleep yet? 

Mr Skilly
Haven’t you heard about the electricity crisis? Turn off your 
damn light!

Miles
It’s too dark to sleep! I’m afraid of monsters. I don’t want to be 
eaten.

Mrs skilly
We need to think about the environment, sweety. The monsters 
might be afraid of the dark too. I’m sure you’re big enough to 
understand the situation.

Miles knew he couldn’t persuade his parents so he lied for his own 
good.

Miles
I get it, mom. I will try to get through the night, without any 
light.

Mr. and Mrs. Skilly smiled and went to their room to sleep. 

Miles couldn’t bear staying in the dark any longer. Happily, he heard 
their door shut. He rushed out of bed and ripped the curtains from his 
windows. He quietly walked to his parents’ room and stuffed all the 
fabric in the gap underneath the door. He even stuffed the keyhole. 
His parents were now completely isolated. They couldn’t see or hear 
anything anymore. Miles ran to the nearest switch and switched on 
the light of the corridor. He ran to his room and switched on that light 

as well. But that still was not enough. He collected all the lamps of 
every room in the house, except from those that were in his parents’ 
bedroom of course. 

Miles lay in his bed surrounded by at least forty lights. He smiled 
for the first time that night, but he wasn’t the only one who did. Two 
monsters named Wrosor en Sworro were wandering through the night. 
They were desperately in search of some light. The entire village was 
perfectly informed of the electricity crisis, everyone except for Miles. 
He didn’t only have a lot of light, he also didn’t have curtains left to 
mask it. His room was visible from miles ahead. 

Wrosor
Look Sorrow, look... light!

Sworro
Excellent… We’re saved!

…

Miles was right, there was indeed a great danger of being attacked by 
monsters. His mother was unfortunately right as well. They are truly 
afraid of the dark.

Miles

Miles’s screaming wasn’t of any use. His parents couldn’t hear a thing. 
It wouldn’t be until dawn that his parents discovered their son was 
gone. 

— Jan Buffel 6A3

Dat we met zijn allen aardig op weg zijn om onze planeet volledig de vernieling in te helpen, daar zijn we ondertussen van overtuigd. De groene 
jongens en meisjes stellen zich dan ook vaak de schuldvraag: ‘Wat is mijn aandeel hierin?’, of positiever: ‘Hoe help ik die catastrofe uit te  
stellen?’. Wij deden een kleine steekproef om de ecologische voetafdruk van onze leeftijdsgenoten in kaart te brengen. We vroegen de  
leerlingen van het derde jaar om een enquête in te vullen die hun ecologische voetafdruk berekende. En wat bleek? De resultaten van het  
derde jaar zijn de helft lager dan die van de gemiddelde Belg!

Uit de steekproef kwamen bovenstaande (lay-out grafiek) resultaten, 
en daarin merken we een positieve tendens. Vrijwel iedere dag wordt 
ons gezegd dat we milieubewuster moeten worden, maar blijkbaar zijn 
we in het derde jaar best goed bezig! 

Heel wat elementen die een invloed hebben op onze voetafdruk worden 
bepaald door onze ouders. Bijvoorbeeld: Als onze ouders vegetarisch 
zijn, zijn wij dat waarschijnlijk ook. Ze kiezen misschien ook voor 
groene energie, om zo hun voetafdruk te verlagen, of om geen papieren 
reclame meer te ontvangen. Al deze grote of kleine ingrepen zorgen 
ervoor dat we toch een klein beetje meehelpen aan een eerlijkere aarde.

Conclusie: onze ouders zijn goed bezig! Waarom is onze afdruk dan 
kleiner? Onze ouders zijn voornamelijk bezig met het voorgaande. 
Sommige ouders vinden dat al genoeg om hun afdruk te verkleinen. 
Maar wij letten dan weer meestal op kleinere zaken zoals het licht 
uitdoen, zuinig zijn met water, geen afval op straat gooien, of soms ook 
bewuster omgaan met voeding. Dergelijke gewoonten zorgen ervoor 
dat onze voetafdruk kleiner is dan die van de gemiddelde Belg. 

Toch zijn er nog steeds meer dan twee wereldbollen nodig als wij onze 
levensstijl willen aanhouden. Ons grootste werkpunt is ons reisgedrag. 
Veel mensen reizen per vliegtuig, want dit is snel en handig. Dit is 
echter slopend voor het milieu. Ook willen velen andere delen van de 
wereld zien dan enkel Europa, dus reizen ze naar Azië of Amerika.  
Dit betekent meer uitstoot, dus ook een grotere impact op de lucht- 
kwaliteit. 

De tendens is dus positief, maar er is nog werk aan de winkel! Ga je 
komende kerstvakantie met het vliegtuig naar de zon? Overweeg voor 
de zomervakantie dan misschien eens een treinreis binnen Europa.  
Alleen als we ons bewust blijven van onze impact, helpen we de  
planeet vooruit!

— Emma Saey & Jaz Elle Rammant 3D1

Scaredy Monsters

Mom, dad! ...
Help! Heeeeelllllp!!!

Onze ecologische voetafdruk:
toch kleiner dan we dachten A morality tale about energy wasting habits

zetten we hier nog een beeld bij? 
zo ja, welk lhet liefst uit de map?

33Leerlingenredactie
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Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen nodigde de school een aantal belangrijke Brugse kandidaten uit voor een debat. Het publiek 
bestond uit alle zesdejaars. Zij mochten na het debat ook hun stem uitbrengen, zodat we niet enkel zicht kregen op wie de sterkste debaters 
waren, maar ook wat de politieke tendenzen zijn bij onze jongvolwassenen.

Een opvallende vaststelling was dat Groen het op onze school niet 
zo goed deed. Open VLD kwam met 33 procent van de stemmen als 
grote winnaar uit de bus. Bij de echte verkiezingen deed Groen het wel 
bijzonder goed. Ze haalden dan misschien geen monsterscore, maar 
slaagden er toch in om in Brugge 10 procent te halen. Dat is knap voor 
de amper twintigjarige lijsttrekker Raf Reuse, die zich voor het eerst 
kandidaat stelde. Ook nationaal gezien deed Groen het bijzonder goed. 
In Antwerpen werden ze zelfs de op één na grootste partij.

Waarom haalde de partij slechts 6 procent op onze school? De ver-
tegenwoordiger van Groen, Andries Neirynck, bleek niet bepaald een 
retorisch talent, terwijl zijn tegenstanders van de N-VA en Open VLD 
(respectievelijk Pol Van Den Driessche en Jasper Pillen) wel sterk voor 
de dag kwamen. Mensen zijn meer geïnteresseerd in de spreker als 
hij op een aantrekkelijke manier zijn standpunten verdedigt. De vraag 
is echter of men hierdoor ook niet minder aandacht schenkt aan de 
inhoud dan aan de vorm. Het zal wellicht een rol gespeeld hebben dat 
Groen zich niet liet vertegenwoordigen door Raf Reuse, die door zijn 
leeftijd veel dichter bij de leerlingen staat en misschien meer op hun 
leefwereld had kunnen inspelen.

Uiteraard spelen ook de specifieke standpunten van de partij in onze 
stad een rol. Groen heeft zich weinig populair gemaakt met hun klacht 
bij de Raad van State die de bouw van het voetbalstadion aan  
Chartreuse moest tegenhouden om de aldaar residerende vleermuizen 
te beschermen. Zulke standpunten scoren uitermate slecht.  
Vleermuizen mogen geen reden zijn om zo’n project te annuleren. 

Een positieve vaststelling bij de verkiezingen op onze school was dan 
weer wel dat extreemrechts slechts 4 procent haalde. Dit in tegenstel-
ling tot de echte gemeenteraadsverkiezingen waarin Vlaams Belang 
het helemaal niet zo slecht deed.

Hoewel een deel van het oude kiespubliek in Groen het links van  
morgen ontdekte, bleef de Groene golf uit in De Frères. De jonge  
Bruggeling lijkt overtuigd van een centrumrechts beleid. Benieuwd  
wat dat betekent voor de toekomst!

 
 
— Jaron Sys 6D2

nature, safety, aliens, or vegetables 
that’s what ‘green’ resembles 
blood, urgency, the devil, or love 
that’s what ‘red’ makes us think of

 
where I come from, choosing green is terrible 
using it would be unacceptable  
while red means you’re in charge  
you’re approved by authorities above

 
both colours fought for years  
lots of murders and tears 
all for opposite opinions 

 
however both sides lost as it appears 
they left us nothing but fears, 
and divided everyone into millions 

— Jawhara Mousa Bacha (Joey) 6A2

KOPSTUKKENDEBAT:  
Geen groene golf in De Frères

COLOURS  
CAN CAUSE  
WARS TOO

imac
Notitie
Concordia #2 – 2018 hier verwijderen?
Ofwel Concordia #1 - 2019 ook toevoegen aan drie voorgaande pagina's?
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Aandacht…  Aandacht...
— Johan Yde

Een bejaard koppel viert zijn 50ste huwelijksverjaardag. Ze besluiten om er met de fiets op uit te trekken. Uiteraard kan dit niet 
op maandag want het weekend zit erop …

Dinsdag vertrekken ze met hun e-bike in het pittoreske Avelgem voor een deugddoende fietstocht. Daags voordien heeft het 
hard geregend en de wegen en velden liggen er drassig bij. Zoals je meestal ziet, rijdt de man 20 meter voorop en de dame 
volgt.

Plots hoort de man achter zijn rug een lawaai … De vrouw rijdt pardoes de gracht in en gaat kopje onder in de modderige brij. 
De man echter rijdt zonder achterom te kijken richting huis, zet zijn fiets in de stalling en neemt rustig plaats in de sofa. Een 
kwartiertje later komt de vrouw binnen, haar haar tussen haar tanden en volledig beslijkt. 

“Awel,” zegt ze verbolgen, “had je het niet gezien en was het te veel gevraagd om mij te komen helpen misschien?”  De man 
antwoordt heel rustig: “Toen we huwden hadden we toch afgesproken om geen oude koeien uit de gracht te halen …”

Evarist komt Baziel tegen in de wachtzaal van de diëtiste. 

E: En vind je het ook zo moeilijk om je dieet vol te hou-
den?

B: Och … ik volg al jaren hetzelfde dieet en ik hou dit moei-
teloos vol.

E: Welk dieet is dat dan wel ?

B: Het kiwi-dieet!

E: Het wat ? Het kiwi-dieet, nog nooit van gehoord.

B: Je mag alles eten wat je wil, behalve kiwi ...

E: Dat ga ik ook proberen …

B: Alleen … ik ben nog geen sikkepit vermagerd.

Een Nederlandse opa kuiert samen met zijn kleinzoon op 
het strand van Westende. Plots ziet de zoon iets op het 
water.

Kleinzoon: Opa, wat is dat daar?

Opa: Nou … dit is een boot.

Kleinzoon: Hoe schrijf je dat … boot?

Met zijn Nederlands accent antwoordt opa:  B….O….O….T

Enkele minuten later merkt de pientere kleinzoon weer 
iets op het water.

Kleinzoon: En opa, wat is dat nu weer? 

Opa: Dit is een hovercraft. 

Kleinzoon: Hoe schrijf je dat ?

Opa aarzelt ietwat en antwoordt: Euh … bij nader inzien is 
dit toch een boot.
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Geen gebakken lucht, geen geitenwollen sokken, geen welig 
tierend okselhaar.

Integendeel. We ontmoeten een moderne, gedreven, 
intelligente jonge vrouw die ongedwongen praat over haar 
overtuigingen met een open en kritische geest. Zou het feit 
dat ze jarenlang gekneed en gevormd is bij ons in de Frères 
daar voor iets tussen zitten? We willen het graag geloven.

Marieke Wyns is de vrouw achter ‘Chez Mariette’. Voor 
haar is veganisme niet zomaar een hippe hype, maar een  
levenswijze. Ze ademt vegan, ze eet vegan, ze bakt vegan. 
We vragen ons af of dit altijd al haar filosofie geweest is.

Haar liefde voor dieren zit er van jongs af aan ingebakken. 
Als jonge twintiger zag ze de documentairefilm ‘Earth-
lings’. De makers verzamelden gedurende een periode van 
vijf jaar beeldmateriaal met als doel de afhankelijkheid van 
de mens van dieren voor voedsel, kleding, medicijnen en 
entertainment aan te kaarten. De acteur en dierenrechten-
activist Joaquin Phoenix vertelt het verhaal bij de beelden. 
Een schokkende ‘eyeopener’. Marieke nam een drastische 
beslissing. Ze wil haar leven leiden zonder nog enig dierlijk 
product te gebruiken.

Natuurlijk kan dit niet van de ene dag op de andere. Gelei-
delijk aan ontdek je hoeveel de mens eigenlijk afhankelijk is 
van een dier. De term speciesisme valt. Wij, mensen, voe-
len ons als soort verheven boven de andere soorten. Deze 
vorm van discriminatie is in se even ingrijpend als andere, 
zoals racisme of homofobie. Ook dieren hebben emoties en 

voelen situaties aan.  

Marieke blikt even terug op haar militante begin- 
periode. Eventjes merk je het rebelse in haar ogen wanneer 
ze vertelt over de protestacties bij het Boudewijnpark of 
de slachthuizen. Toch wat emotioneel denkt ze terug aan 
de rijen trucks met krijsende varkens die onder een verzen-
gende hitte aanschoven. Ze kon dit niet aanhoren en is op 
de vrachtwagens geklommen met water. Nooit zal ze de 
angstige blik in de ogen van die beestjes vergeten.

Zelf beseft ze nu dat het niet zoveel zin heeft om mensen 
op een rebelse manier te overtuigen van het veganisme. 
Integendeel, vaak bereik je juist het omgekeerde. Eigenlijk 
is ‘Chez Mariette’ haar manier om veganisme op de kaart 
te zetten. Vegan koken valt heel goed mee. Het enige wat 
ze aanvankelijk miste, waren lekkere gebakjes, heerlijke 
taarten of desserts. Zelf aan de slag dus!

What the cake?! Bakken zonder een vers eitje, zonder echte 
boerenboter, zonder voedzame koemelk? Menig grootmoe-
der draait zich om in haar graf. En toch, het kan! Tijdens 
ons gesprek is Marieke druk in de weer met het voorberei-
den van deeg voor haar scones. Ondertussen rijzen haar 
frangipanetaarten, carrot cakes, rum chocolate cakes … 
in de oven. De amandelgele, vruchtenrode en chocolade-
bruine geuren lokken af en toe een nieuwsgierige bezoeker 
van de Republiek naar haar bakruimte. Alles gebeurt hier 
artisanaal en past perfect bij deze locatie en de bakster. Ze 
straalt zoveel warmte uit dat een oven bijna niet nodig is. 

Een geïnteresseerde man vraagt of het veganisme vol-
doende vleesvervangende ingrediënten heeft voor onze 
gezondheid. Zonder aarzelen noemt Marieke het tekort aan 
vitamine B12, die ze als supplement moet innemen. Voer 
voor critici natuurlijk. Onmiddellijk repliceert ze dat deze 
vitamine plant-based is. Het zit in het mos en gras dat 
de koeien grazen. Tegenwoordig nemen de koeien minder 
vitamine B12 op omdat ze op andere manieren gevoederd 
worden. Ironisch dus, want deze vitamine wordt ook toege-
voegd aan het vlees dat wij kopen.

Jaja, Marieke weet waarover ze praat. Een madam met 
inhoud die bakt met inhoud. Als je nieuwsgierig bent naar 
meer kunnen we je alvast op weg helpen. Bezoek ‘Chez Ma-
riette’ op Facebook en volg Marieke op Instagram. Je vindt 
er de plekjes in Brugge en Gent waar je haar overheerlijke 
baksels kan proeven. Als dierenleed ook jou raakt, raden 
we je de documentaire ‘Earthlings’ aan. Ook ‘Dominion’ 
is een aanrader, maar niet voor gevoelige kijkers. Marieke 
kijkt alvast niet!

— Lore Muse en Greet Van de Cappelle

Chez  
Mariette 

#vegan #whatthecake

Bakken zonder een vers  
eitje, zonder echte boeren-
boter, zonder voedzame 
koemelk? Menig groot- 
moeder draait zich om in 
haar graf.
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21 oktober 2018. Een zondagnamiddag en mooi weer. Het 
gras moet gemaaid in de tuin en misschien is dat voor het 
laatst dit jaar. Maar ja, het is zondag ... Niet dat ik ervoor 
terugdeins omdat het de buren zou storen, want de motor 
zoemt zacht, het gras kermt nauwelijks en de blaffende 
honden verderop in de straat overstemmen toch alles. Nee, 
hij zit als een zandkorrel in mijn schoen, de uitspraak van 
mijn papa ooit in de jaren zestig: “Op zondag wordt niet 
gewerkt. Alleen voor mensen in nood maak ik een uitzon-
dering.” Uitspraken van vaders in de jaren zestig waren nog 
van graniet. Zo werd ik zalig besmet met ‘Heilig de dag  
des Heren’.

Er zijn nog wel van die besmettingen die ik bij mijn papa 
heb opgedaan. Er zit er een bij die even groen en hoog 
opgeschoten is als het gras in onze tuin. De Cercle. Ja, het 
gazon laat ik deze namiddag echt wel voor wat het is, want 
de ploeg van mijn hart - rijmt op groen-zwart - treedt aan 
tegen Anderlecht. En zo te zien is de incubatieperiode van 
de besmetting nog niet voorbij, want mijn zonen zitten 
gekluisterd voor het scherm. De oudste houdt het ene oog 
gericht op de televisie en het andere op zijn gsm omdat hij 
niet houdt van stilstaande fases. Zijn jong temperament 
kan het haperen van onze videostreaming maar matig 
waarderen. De tweede zoon verbijt zijn teleurstelling om-
dat wij hem weigerden op verplaatsing mee te gaan, zwaait 
ter compensatie wild met een Brugse vlag en zingt alsof 
ons salon vak 213 is. Ik versta hem. Nee, niet de tekst van 

de liederen, die heb ik nog nooit begrepen. Ik bedoel dat ik 
zijn teleurstelling versta. En mijn derde is bij een school-
kameraad ‘een groepswerk gaan voorbereiden’, maar die 
twee zitten gegarandeerd ook voor het scherm. Er zijn nog 
zekerheden.

Zelf kan ik maar matig geboeid worden door een match 
op tv. De geur van versgemaaid gras, daar had ik nog zelf 
kunnen voor zorgen. Maar het lange ritueel ontbreekt. 
Abonnement in de portefeuille. Sjaal om de hals. Het zich 
vervoegen in de sliert fietsers onderweg naar Sint-Andries 
(let op het relatief gewicht van het woord ‘sliert’ - alles 
met mate want het is maar de Cercle - “Zwicht je voor de 
massa!” waarschuwde Gerard Vermeersch ooit in een van 
zijn conferences). Ter hoogte van de Rijselstraat groet 
ik steevast de gebouwen van ‘de gemeenteschool’ waar 
mijn bewust schoolleven begon. Het is de enige plaats 
waar mijn groene kinderziel ooit op de proef gesteld 
werd: ik bewonderde de balgoochelaar in mijn klasgenoot 
Jean-Marie Paternoster zo hard dat ik bijna fan werd van 
de ploeg waarvoor hij supporterde, het Club van Pierre 
Carteus en Johny Thio. Maar goed, ik bleef op het rechte 
pad. Het ritueel dus. Voorbij de Expresweg wordt mijn 
verlangen gevoed door de stadionlichten in de verte en bij 
de Doornstraat volgt een laatste bevoorrading door de 
langzaam aanzwellende muziek. Ik parkeer mijn fiets en de 
firma Verkindere parkeert in mijn neusgaten. De stadion-
omroeper debiteert de ploegopstelling: “In het doel …”.

Mooi toch dat, nog vóór de match begint, eerst het doel in 
herinnering gebracht wordt. Wat zou het doel geweest zijn 
van François Soetaert way back in 1891 om met school-
voetbal te beginnen? Was het een pr-stunt om de Frères op 
de kaart van het Brugse onderwijs een prominente plaats 
te geven? Ik denk het niet. De kans is veel groter dat hij 
inging op de vraag van de leerlingen, de Engelse leerlingen 
met name, om ook in Brugge te kunnen voetballen. Een 
persoonlijk traject avant la lettre. En wellicht waren Frère 
François en later Brother Bernard gewoon zelf gebeten 
door het spelletje. 

We moeten dringend terug naar het salon. De vlag wordt 
nog wilder in het rond gezwaaid, want Cercle is aan het 
doen waar het zich jarenlang in bekwaamd heeft: verliezen. 
Met argusogen volgen mijn zonen de beslissingen van de 
scheids. En terecht. Veel meer dan het domein van vraag 
en aanbod, van kapitaal en rendement, van beursgang en 
korting zou voetbal het speelveld moeten gebleven zijn van 
de schoonheid en het humane. Zwijmelt u ook bij de curve 
of de spin van een effectbal? De zweefvlucht van de keeper 
staat op uw netvlies? De lichte tred van de rechtsback 
uit Gabon zet er u toe aan uw loopschoenen weer aan te 
trekken?  Krijgt u ook koude rillingen bij de staande ovatie 
voor de tegenstrever die verdiend gewonnen heeft? Een 
spelletje? Ja, maar ook: wat een leerschool voor lichaam en 
ziel! Alleen al het vermogen te kunnen verdragen dat we 
verliezen, rechtvaardigt de kreet ‘Lange leve Cercle!’  Dat 

we bovendien het kopje niet laten hangen maar integendeel 
de rug rechten en niet opgeven, is een andere pluim op de 
groene voetbalhoed.

Nog één keer terug naar de live uitzending. Een mira-
kel voltrekt zich bijna: in ons salon worden twee groene 
tegendoelpunten bejubeld en twee bijna-doelpunten ook. 
Uiteindelijk verliezen we wel maar de hoofdprijs is bin-
nen: er is alweer niet gevochten. Jammer van de tientallen 
opgevorderde agenten en de heli die (zich) verveelt in de 
lucht. Wat een verspilling! Met die duizenden euro was 
misschien beter een of andere jeugdwerking ondersteund 
van een Frère François bruxellois. En ja, ik ben naïef. Ik 
ben van mening dat het nog kan zoals in 1891: gewoon 
plezier hebben in het spelen van het spelletje en in het 
kijken naar het spelletje. Daarmee ben ik besmet toen ik 
als kind in het Edgard De Smedtstadion (besmetstadion?) 
langs de Magdalenastraat Julien Verriest, Carlos de Steur, 
Zdenko Vukasovic en ‘Poep’ Hanon aan het werk zag en de 
besmetting is hardnekkig. Ik ben de Broeders ontzettend 
dankbaar om dit cadeau en we mogen oprecht fier zijn dat 
in onze school de wieg stond van de Vereniging. Lang leve 
Cercle! En lang is nog steeds het gras in mijn tuin...  

— Guido V
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een goedaardige
besmetting

Met Robin en Simon - twee trouwe Cerclefans - op de thuismatch tegen Waasland Beveren
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old school

Waar is de tijd? Onze leerlingen liepen voor hun lessen L.O. naar de speelpleinen in de Xaverianenstraat te Sint-Mi-
chiels. Na deze fijne opwarming kregen ze sportles op onze voetbalvelden, het tennisveld of het grasplein. Bij regen-
weer konden ze beschut sporten in het ‘recreatiegebouw’. 
De speelpleinen werden verkocht. Het recreatiegebouw en de tennisvelden moesten plaats maken voor een sober 
administratief gebouw. 
De hogeschool Vives wist een mooie architectuur neer te zetten op de voetbalvelden van onze school. 
Naast het vroegere landhuis en de tuinen van de Broeders Xaverianen komt een nieuwe openbare sportinfrastruc-
tuur. We zijn fier... Het zal de naam ‘Xaverianen’ dragen. We doen het straatnaambordje nog steeds eer aan. 
— Frank Bosschaert



C O N C O R D I A  # 1  —  2 0 1 9 C O N C O R D I A  # 1  —  2 0 1 944 45

“Zoveel talen iemand spreekt, zoveel malen is hij mens”, zei de Gentenaar Keizer Karel. Onder onze leerlingen 
zijn er dan toch veel dubbele inschrijvingen want hieronder vind je een (onvolledig) overzicht van de thuistalen 
van onze leerlingen.  In de rechterkolom vind je de vertaling van het thema van dit Concordianummer.  
We maakten er een quizje van.

Difficile? With deze tips wordt het molto einfach!Ta(a)ling in ‘t groen 

Land Taal Thema van dit nummer

Albanië Albanees

Portugees

Armenië Armeens  
[kanach’]

Bulgarije Bulgaars  
[zelen]

Frans Vert

China Chinees  
[Lùsè]

Duitsland Duits

Tagalog Berde

Georgië Georgisch  
[mts’vane]

Italië Italiaans

Japan Japans

Nepal Nepalees  
[hariyō]

Pakistan Urdu

Roemenië Roemeens

Rusland Russisch  
[zelenyy]

Spanje Spaans

Syrië Arabisch  
['akhdir]

Tsjechië Tsjechisch

Turkije Turks

USA Engels green

Vietnam Vietnamees  
[xanh]

Met deze woorden maak je het plaatje compleet: 
kolom 1 (land): Filipijnen, Burkina Faso, Angola 
kolom 3 (thema): zelená,          [hara], grün, gjelbër, verde, verde, verde, verde,        [midori]

Oplossingen (telkens van boven naar onder): kolom 1 (land): Angola, Burkina Faso, Filippijnen | kolom 3 (thema): gjelbër, 
verde, grün, verde,       [midori],          [hara], verde, verde, zelená

1. Het Tsjechisch is een broertje van het Bulgaars en 
het Russisch.

2. Italiaans, Roemeens, Spaans en Portugees zijn sterk op 
elkaar lijkende zusjes.

3. Het Urdu en het Nepalees 
zijn neefjes. 

4. Het Albanees is een taalfamilie op zich.

5. Het Japans is een taal die je 
schrijft met één teken per woord. 

6. Angola was ooit een kolonie van Portugal.

7. De Filipijnen waren ruim 300 jaar lang 
in Spaanse handen.
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… die leerlingen die zich in het schooljaar 2017-2018 veilig 
in het verkeer hebben begeven.

Sinds enkele jaren zet de ouderraad zich in de donkerste 
periode van het jaar (tussen de herfst- en de paasvakantie) 
in om leerlingen aan te sporen zich zichtbaar op te stellen 
in het verkeer.   Op zowel aangekondigde als onaange-
kondigde momenten wordt elke leerling die ’s morgens de 
school betreedt gecheckt op het dragen van de fluoresce-
rende rugzak- of boekentascover die door de school werd 
aangeboden.  

De leerlingen van de klassen die “het meest licht gaven” 
kregen een leuke attentie of maakten kans een leuke prijs 
te winnen.   Per jaar werd ook nauwkeurig bijgehouden hoe 
“lichtgevend” een klas is, t.o.v. de andere klassen van het 
jaar. (zie bijgevoegde grafiek)  Zo hebben we bijvoorbeeld 
in het eerste jaar vastgesteld dat 1F de winnende klas was.

De school bood aan alle winnende klassen op het einde van 
deze “veilige competitie” een klaspicknick aan, die letterlijk 
en figuurlijk goed werd gesmaakt. 

In het schooljaar 2018-2019 zet de ouderraad zich verder 
in om van alle leerlingen van de Frères winnaars te maken:  
elk verkeersslachtoffer is er immers één te veel. Als wij met 
beperkte inzet onze jongeren kunnen behoeden voor onge-
vallen en hen door onze volgehouden acties kunnen laten 

inzien dat fluo écht wel noodzakelijk is in het donker, dan 
voelen wij ons als ouderraad nuttiger dan ooit.

— Rik D’Hondt

En de winnaars zijn...

“Vorig jaar ging 1F lunchen in het park aan Oud Sint-Jan. Het was een 
zeer mooie zonnige dag, gezellig rond een doos broodjes, in de scha-
duw van een boom.” (Klasleerkracht Benny Claeys)

“Klas 6D was door het dolle heen met de picknick aangeboden door 
de ouderraad. We spraken af in het Astridpark en beleefden een heel 
gezellige middagpauze. We vulden aan met lekkers vooraf en nadien, 
en genoten van de tijd samen. Dank je wel voor het initiatief, beste ou-
derraad! Dank je wel ook, beste fluo-dragers van de klas!”  (Klasleer-
kracht Katrien Van Zele)

“Wij zijn met klas 2E naar het Oud Sint-Jan geweest. Leuke, zonnige 
middagpauze beleefd daar, een geslaagde afsluiter van het jaar voor 
een superklas!” (Klasleerkracht Angie Ackerman)

Leerlingen van 5D: “Wij winnen dat wel, mevrouw!”
Mevrouw Dewaele: “Jamaja! Ik reken er op, hé! Iedereen in fluo voor de 
schoolpoort! 5D wint de competitie!”
Leerlingen: “Zie je?!” 
Mevrouw Dewaele: “Mooi zo, jongens! Jullie hebben de beloning ver-
diend! We gaan op klaspicknick! Ontspanning na inspanning!”
Tevreden liepen we naar het Oud Sint-Jan met een rugzak vol broodjes 
en een bergje stressy verhalen over het nakende examen Nederlands 
dat volgens de leerlingen toch wel uitzonderlijk moeilijk zal zijn? 
Fjoew, eindelijk een momentje van rust. Nu zijn die broodjes nóg 
lekkerder. Volgend jaar weer met z’n allen flashy voor de schoolpoort! 
(Klasleerkracht Lindsay Dewaele)

“Zonnige dag: check! Ovenverse broodjes: check! Drank, aperitief 
en dessertjes naar keuze: check! Gezellige picknickplaats aka het 
Astridpark: check! Fijne klas 4F: check! Trouwe floverdragers en dus 
verdiende winnaars floveractie: dubbel check! ”  
(Klasleerkracht Veerle Vercruysse)

“Beste mevrouw,

Ik vond de klaspicknick vorig jaar zeer tof, leuk om eens alleen met de 
klas te gaan eten. Ik vond alleen dat het wel een beetje langer mocht 
duren. 

Groeten 
Aurélie Depreeuw (leerling uit klas 2E)”

Het PaletHet Palet
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hires beelden?
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Op 20 oktober 2018 organiseerden de Oud-leerlingenvereniging 
SFX en de school de Frères haar jaarlijkse de Frèresreünie en 
het Praatcafé.

Het afstudeerjaar 1968 had haar wagonnetje aan deze trein 
gehangen en de jaarmakkers schreven zich met hun partner in 
op deze ontmoetingsdag.

SFX 1968 is het retoricajaar van oud-directeur Carlos Knoc-
kaert, van oud-adjunct Flor Will en van Pascal De Wulf, 
ondervoorzitter-secretaris van de oud-leerlingenvereniging.

Wat is dan meer passend dan een samenkomst op school, in 
goed gezelschap in de oude (toch ook hier en daar minder) 
vertrouwde gebouwen? Elkaar weerzien in onze oude school, 
erin rondlopen en langs de trappen op en af dwalen, roept 
herinneringen aan lang vervlogen dagen op, de ene leutig en 
blij, de andere weemoedig naar hetgeen niet meer is. Bedankt 
mevrouw Lieslot Denoyette en mijnheer Luc Janssens, ad-
junct-directeurs, jullie zijn goede gidsen.

Flor Will heeft het In Memoriam uitgesproken. Reeds elf jaar-
genoten zijn overleden. Ook zij verdienden onze aandacht. Zijn 
voordracht was sereen en oprecht. Hartelijk dank.

Met sprekend gemak vloeide de oude schoolgeest weer over 
ons uit en omarmde ons met haar oude gewoontes. De eenvoud 
waarmee we elkaar weergezien hebben, het terugvallen op 
aanspreek- of koosnamen, de anekdotische vertellingen … het 
was indrukwekkend.

De groepsfoto is een aandenken, maar elkaar opnieuw spreken, 
elkaar beleven, elkaar ontmoeten, is het ware kenmerk gewor-
den van deze reünie. We zijn allen jong van hart gebleven, wij 
zijn alleen ouder in jaren geworden.

De school heeft de Koffietafel aangeboden, de bestuursleden 
van de vereniging hebben zich dubbel geplooid en leden van 
het oudercomité hebben meegewerkt aan deze heerlijke ont-
moetingsdag. Het was aangenaam, het was deugddoend.

Mevrouw Eline Sierens, directeur, heeft iedere aanwezige aan-
gesproken en ondergedompeld in de oude geest. Haar charme 
en flair, haar belangstelling en haar inlevingscapaciteit zijn de 
Xaveriaanse geest meer dan waardig. Een dikke merci.

Het weerzien na 25 of 50 jaar is een blijde gebeurtenis ge-
worden. Aandringen heeft zin, de stuwgroep SFX 1968 heeft 
schitterend werk verricht. Bedankt iedereen.

— Pascal De Wulf

SFX 1968 
Ondervoorzitter-secretaris 
Oud-leerlingenvereniging SFX

20 oktober 2018

Goede vrienden 
Geachte dames 
Heren leerkrachten

 In juni 1968 zijn wij hier afgestudeerd met 72 leerlingen uit drie klassen: zoveel leerlingen tellen wij op de klasfoto. We staan 
hier nu nog eens samen, ruim vijftig jaar later. 
We zijn niet voltallig, want een aantal gewezen medeleerlingen zijn vandaag verhinderd, of geven er de voorkeur aan om hier 
niet aanwezig te zijn. In een halve eeuw kunnen er vele dingen gebeuren en dat zijn niet enkel goede zaken, dat weten wij 
allemaal. En dat de tijd niet alle wonden heelt… 
Laten we daarom in de eerste plaats verheugd zijn om het feit dat we hier uiteindelijk toch talrijk aanwezig mogen zijn, te 
gast in een omgeving die vooral aan de binnenzijde van de gebouwen heel erg veranderd is. 
Voor het eerst in haar bestaan zal de school zelfstandig haar eigen weg moeten uitstippelen, in de ware geest van de Frères, 
maar zonder hun voelbare aanwezigheid en steun. en probeert te wennen aan de fysieke afwezigheid van de broeders Xaveri-
anen, aan wie zij alles te danken heeft. 
Dát we vandaag weer samen zijn, is voor een groot deel het gevolg van de grote inzet van een stuurgroepje ad hoc, waarin 
Pascal De Wulf de stuwende kracht is geweest. Graag wil ik hem namens ons allemaal van harte bedanken voor zijn niet 
aflatende inzet! 
Er zijn helaas ook medeleerlingen die hier vandaag niet meer aanwezig kúnnen zijn. Elf van onze medeleerlingen hebben ons 
vroeg, veel te vroeg, verlaten. 
Wij gedenken hen, want:

Hun stem klinkt niet meer in ons midden, maar toch spreken ze nog in ons hart … 
Hun ogen zien ons niet meer, maar wij zien hen soms nog vóór ons … 
Hun hartverwarmende aanwezigheid missen we node, maar toch voelen we soms hun steun … 
Hun namen worden steeds minder genoemd, maar vandaag zijn ze eventjes weer bij ons, wij noemen hen bij naam:

 Yvan Aers 
Jacques Bleyaert 
Diederik Claeys 
Rony Compernolle 
Eric Desplenter 
Serge Gheyle 
Jacques Kets 
Marc Sevenhant 
Paul Van Hulle 
Marc Verkruysse 
Paul Verstraete 

Laten we hun namen niet vergeten,  
laten we hen niet doodzwijgen. 
Zij, die wij graag gezien hebben,  
blijven leven, over de dood heen … 

Dank u wel!

— Flor Will

 Gouden 
weerzien
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Op zondag 11 november werd in heel de wereld het einde 
van de Groote Oorlog in 1918 herdacht. Dat was ook in 
Brugge het geval, met de traditionele medewerking van de 
Speelschaar. Daarna vond de even traditionele uitreiking 
van de eretekens plaats en gaf voorzitter Idès Bonte een 
overzicht van de geleverde prestaties. Hoogtepunten waren 
het eerste optreden in de paardenprocessie te Hakendover, 
de bloemencorso’s te Blankenberge en te Dendermonde, 
het Vuurwerkfestival in Sint-Kruis en enkele weken geleden 
nog het herfstconcert in de Magdalenazaal.  De voorzitter 
dankte zijn zoon Christoph, de erg jonge nieuwe dirigent 
van de Speelschaar, voor zijn enorme gedrevenheid. Ook 
Paul De Blieck, leider van de klaroenengroep, en Laurens 
Batsleer, instructeur van de drumband, kregen woorden 
van lof en dank. Christoph en Laurens proberen bovendien 
jongeren enthousiast te maken voor muziek tijdens  
initiatielessen.

De voorzitter bracht ook aangename en droevige momen-
ten in herinnering. Het al te vroege afscheid van de trouwe 
leden Martin De Jonghe (31 jaar lid) en Gilbert Willems 
(56 jaar lid) waren erg pijnlijke ervaringen. Anderzijds was 
2018 ook het jaar van de grote verhuizing van Nieuwstraat 

6 te Brugge naar de Xaverianenstraat te Sint-Michiels. In 
januari had, na 67 jaar, de eerste repetitie op de nieuwe  
locatie plaats. Intussen voelt de Speelschaar zich al  
helemaal thuis in het vroegere landhuis van de Broeders  
Xaverianen. Ze is het stadsbestuur van Brugge, de  
Amerikaanse Broeders Xaverianen, de raad van bestuur 
en de directies van de Katholieke Hogeschool Vives en het 
Brugse Xaveriusinstituut dan ook bijzonder dankbaar voor 
hun diverse vormen van steun en medewerking!  
Uiteraard gingen ook woorden van dank uit naar de 
bestuursleden en de ruim 30 leden die geholpen hebben 
tijdens de verhuizing. 

Ten slotte blikte de voorzitter ook even vooruit, naar 2019 
uiteraard, maar ook al naar 2020, het jaar waarin de school 
haar 175-jarig bestaan viert én het jaar waarin de  
Speelschaar zelf 70 jaar zal bestaan.

Concordia wenst Idès Bonte en alle leden van de Speel-
schaar alleszins mooie, uitdagende muzikale tijden toe!!!

 
— Flor Will

F A M I L I E N I E U W S
 Overlijdens
Mevrouw Dorine Eekeloo, echtgenote van Geert Rotsaert, 23.12.2017
De heer Walter Rammelaere, overgrootvader van David Elian, 01.05.2018
Mevrouw Gabrielle Callebaut, grootmoeder van Maïlys, Amaury, Capucine, Guilhem en Océane Bollé, 12.05.2018
De heer Yvo Van Haelen, grootvader van Niels Van Haelen, 22.05.2018
Mevrouw Agnes Sanders, grootmoeder van Emma en Judith Demeyer, 24.05.2018
Mevrouw Anne-Marie Ameloot, grootmoeder van Charlotte Lamaire, 29.05.2018
Mevrouw Marie-Thérèse Vaeye, grootmoeder van Aurélie, Laetitia, Nikita en Mikhael Hernalsteen, 30.05.2018
Mevrouw Solange Tamsin, grootmoeder van Lieze en Madelief Lingier, 10.06.2018
De heer Albert Van de Walle, grootvader van Ine Van de Walle, 17.06.2018
Mevrouw Vera Willems, grootmoeder van Bruno en Brecht Beuls, 07.07.2018
De heer Raoul Beuls, grootvader van Bruno en Brecht Beuls, 12.08.2018
De heer Adrien De Grande, overgrootvader van Günay Kusdemir, 28.08.2018
Elyse, Fabrice en Arthur, kleinkinderen van Pascale Muylaert, kinderen van Bieke Waes en Nicolas Moens, 29.08.2018 
De heer Hubert Lauwers, oud-leerling, 12.09.2018
Mevrouw Celina Claeys, grootmoeder van Matisse en Célestine Bostyn, 14.09.2018
Broeder Adriën (Andries Vulsteke), C.F.X., 17.09.2018
Mevrouw Henriette Konings, grootmoeder van Yari Floryn, 20.09.2018
Mevrouw Irène Rumes, schoonmoeder van Herman Verplancke, 20.09.2018
De heer Antoon Vanooteghem, grootvader van Ella en Zoë Vanooteghem, 21.09.2018
Mevrouw Lieve Koevoets, tante van Marcia Dehaene, groottante van Jean-Tobie en Jean-Lou Toulabor, 04.10.2018
De heer Walter Demeyer, overgrootvader van Fiebe Demeyer, 16.10.2018
De heer Roland Rotty, grootvader van Isabelle Rotty, 01.11.2018
De heer Jacques Van Hyfte, schoonvader van Annemie Desticker, 01.11.2018

 Geboortes
Chloé, zus van Owen Henneman, 21.05.2018
Arthur, zoon van Bieke Waes en Nicolas Moens, kleinzoon van Pascale Muylaert, 07.06.2018
Léa, dochter van Michèle Van Houtryve en Jonathan Nowakowski, zus van Manu, 18.07.2018
Fara, dochter van Richie Ackaert en Stefanie De Clercq, zus van Luz, 06.08.2018
César, zoon van Margriet Pintelon en Ian Peeters, broer van Eloïse, kleinzoon van Luc Pintelon, 31.08.2018
Nore, dochter van Sanne Dupont en Robin Meersseman, 27.09.2018

 Huwelijken
Wouter Bogaert en Nele Boudrez, 29.06.2018
Jolien Osselaere en Freek Verlynde, 21.09.2018

Deze lijst is samengesteld op basis van de berichten die ons tussen 01.05.2018 en 01.11.2018 bereikten.

KONINKLIJKE SPEELSCHAAR S.F.X.
HEEFT EEN DRUK JAAR ACHTER DE RUG



infoavond voor leerlingen uit het 
zesde leerjaar en hun ouders

donderdag 7 februari 2019 om 19 uur
donderdag 25 april 2019 om 19 uur

infoavond over de tweede graad
maandag 11 februari 2019 om 19 uur

infoavond over de derde graad
donderdag 21 februari 2019 om 19 uur

Open Dag
zaterdag 27 april 2019 van 10 uur tot 17.30 uur

Van harte welkom op onze
infoavonden en Open Dag: 

Wees welkom!




