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In de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk geniet Guido Gezelle bij het ochtendgloren van de 
rust op het plein. Gauw verschijnen groepjes jongeren al keuvelend, lachend richting schoolpoort. 
Tegen 8.15 u. versnelt de pas. De witte poort sluit om 8.17 u. onverbiddelijk. Is de tijd hier blijven 

stilstaan?

Oorspronkelijk trok het secundair onderwijs van ‘de Frères’ verschillende nationaliteiten aan. Na de 
Tweede Wereldoorlog richtte hun onderwijs zich meer op de zelfstandigen van Brugge die hun zonen 
een economische opleiding wilden laten volgen. 

Tijden veranderden. Eind de jaren ’70 werd het onderwijslandschap door elkaar geschud met de op-
richting van het VSO. Meisjes deden hun intrede in ‘de Frères’. Het VSO bleek toch niet de verhoopte 
vruchten af te werpen en eind de jaren ’80 schakelde men geleidelijk aan over op de eenheidsstructuur.  
Nu zijn we klaar voor de veelbesproken nieuwe modernisering van het onderwijs. Hierbij wordt geop-
teerd voor een brede eerste graad: leerlingen proeven van verschillende disciplines vooraleer een meer 
bindende keuze te maken in de tweede graad.

Wij bieden vanaf september in de nieuwe onderwijsstructuur volgende keuzes aan: SEI (Socio-Econo-
mische Initiatie), STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en Klassieke Talen. Alle 
leerlingen krijgen in het eerste jaar één uur Engels. Het vak Mens & Samenleving doet zijn intrede. We 
zetten in op klasoverschrijdende differentiatie voor wiskunde, Nederlands en Frans. Zo kan elke leerling 
op eigen tempo leren, bijgewerkt worden of uitgedaagd worden.

In het voorjaar van 2020 zal de verbouwing van het klooster en Sirkeltheater gerealiseerd zijn waardoor 
we ten volle zullen kunnen inzetten op de nieuwste didactische methodes. 

We zijn er dus helemaal klaar voor …   
Toch zijn wij ervan overtuigd dat naast een mooie infrastructuur en het bereiken van de nieuwe eind-
termen meer nodig is om kwalitatief onderwijs aan te bieden.

De sleutel tot succesvol leren en leven hebben we op onze school reeds lang in handen. Concordia, res 
parvae crescunt. Het kleine groeit waar eendracht bloeit. Deze spreuk is de ziel van ’de Frères’ en kan 
zeker nog voor de volgende 175 jaar mee. Met respect, zorgzaamheid en verbondenheid groeien en 
bloeien jongeren. Hierbij maken het enthousiasme en de begeestering van de leerkracht het verschil. 
Daar kunnen geen 180 eindtermen tegenop.

Geniet van dit nummer en neem je tijd om dit nummer te lezen.

Hartelijke groeten
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Lof der Luiheid

Heb jij het ook zo druk-drukker-drukst:  snapstreaks 
uitdelen,  insta’s maken, je lijf fit trainen, je vrien-
den pleasen,  likes geven, een crazy scout zijn en de 

allerbeste spits? Een hippe chick/ coole gast wezen met dito 
looks en nog de week vóór de sperperiode overleven ook? 
Leuk, lief, attent zijn? Slechte cijfers kunnen wegmoffelen/
bonuspunten binnenrijven? Klimaatstaken?  We moeten zo 
veel. Al dat gejacht en gejaag. Pfff. Adem uit. 

De ratrace, de mallemolen, de strakke timing, de naderen-
de deadlines. Ze knijpen ons de keel toe. Het hoge aantal 
depressies, burn-outs en zelfdodingen in ons land is helaas 
maar al te lang gekend. Zucht. Adem in. 

Geluksgoeroes beloven op maat gesneden spiritualiteit. 
Yogacentra, mindfulness en klankschaaltherapieën zijn in. 
Diepe zucht.

Dan Buettner, schrijver van zelfhulpbestsellers, onderzocht 
hoe in het Japanse Okinawa en andere zogenoemde ‘blauwe 
zones’, de mensen bovengemiddeld lang leven. Ikigai is hun 
geheim. 

Ikigai is een nieuwe trend. Het is een Japanse zenleer, een 
zoektocht naar de zin van het leven. Als je jouw Ikigai vindt, 
wacht je een lang en gelukkig leven. 

Volgens filosoof Johan Braeckman is luiheid dan weer het 
geheim voor een goed leven. Het is volgens de christelijke 

traditie dan wel een hoofdzonde, volgens echte kenners een 
deugd. In zijn Lof der Luiheid pleit hij dan ook voor het 
heerlijk zinloze en doelloze Niets.

Laten we deze zomer dit ‘dolce far niente’ tot ons adagium 
verheffen: slaap lang, hang rond, staar wat, lees lekker, ver-
veel je, wandel een beetje, laat de tijd passeren, drink en eet 
op het gemak, maak een praatje, droom … Doe vooral niet te 
veel en doe het traag. Ban haast en spoed.

Ik ga naar Okinawa, maar wel te voet. 

 
— Annelien Van Den Berghe

 
Ik leefde op een donzen bed 
Om dag en nacht te slapen –  
De klokken had ik stilgezet,  
Voor Gemak was ik geschapen. 

Uit: Lied van de luiheid, Gerrit Komrij

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 

design your future

SMUL VAN EEN 
WELVERDIENDE 
VAKANTIE!

INFODAGEN
ZA. 29 JUNI 
van 10 - 17 u.

VR. 30 AUGUSTUS 
van 16 - 21 u.
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Waarom timemanagement een ‘hot topic’ is …
Als je aan tien mensen vraagt hoe het met hen gaat, krijg 
je steevast negen keer het antwoord: druk, druk, druk! 
Los van het feit dat het sociaal wellicht wenselijk is dat 
we aangeven hoe druk we het wel hebben, is er ook wel de 
objectieve vaststelling dat we inderdaad minder ‘vrije’ tijd 
over hebben. De dagelijkse files, het af- en aanrijden met de 
kroost op de achterbank op woensdagmiddag of zaterdag, 
het feit dat we blijkbaar ook nog zoveel ‘moeten’ ... We 
moeten absoluut nog die film gaan bekijken of die musical 
gaan zien, we moeten nog gaan tennissen of wie weet trai-
nen voor een marathon, het zorgt allemaal voor een flinke 
portie stress. We leven dan ook duidelijk in een nieuwe 
wereld met nieuwe eisen. 

Voorheen had je vooral ‘werk aan de lopende band’. En dan 
denk je wellicht spontaan aan Charlie Chaplins Modern 
Times, maar ook wie een kantoorjob had, voerde veel meer 
routinetaken uit. Taken en resultaten waren afgebakend 
en ook al hadden mensen een veel lagere levenskwaliteit, 
ze hadden duidelijk minder stress. Vandaag de dag gaat 
het over ‘kenniswerk’, met als kenmerk dat het eigenlijk 
nooit af is, alles kan beter, we werken aan projecten zonder 
scherpe grenzen, evalueren en sturen bij. Qua comfort 
beleven we gouden tijden en toch hadden mensen wellicht 
nog nooit zoveel stress? 

En zo zijn er nog een paar kenmerken te benoemen van 
deze nieuwe eisen … Had je voorheen de ‘job voor je leven’ 
dan worden we vandaag steeds meer geconfronteerd met 
wisselende functie-inhouden. Jonge generaties die nu op 

de arbeidsmarkt komen, zullen wellicht drie, vier verschil-
lende jobs uitoefenen in hun carrière. Organisaties waren 
vroeger vrij statisch en evolueerden traag, terwijl vandaag 
fusiegolven en herstructureringen elkaar opvolgen. En nog 
zo eentje: als mensen vroeger aangaven dat ze problemen 
hadden met informatie, bedoelden ze dat er te weinig was. 
Vandaag is het precies omgekeerd, je geeft een zoekterm 
in en Google tovert binnen een fractie van een seconde 3 
miljoen hits! Wie vindt daar zijn weg nog in terug? Waar 
vroeger sprake was van een ‘informatiestroom’, mogen we 
op vandaag gerust spreken van een ‘informatiestorm’.  Wist 
je dat een gemiddelde weekendeditie van The New York 
Times (en inderdaad, die is iets groter dan Het Belang van 
Limburg), meer geschreven informatie bevat dan wat een 
gemiddelde middeleeuwer in heel zijn leven tegenkwam?

Help! Timemanagement ‘oude vorm’ werkt niet meer 
…
Vandaar dat oldschool timemanagement niet meer werkt. 
Hierbij leerde men managers tijdens legendarische week-
ends in de Ardennen over brandende kolen lopen en ‘neen’ 
zeggen. Het was voor een tijd waarin het takenpakket van 
veel medewerkers bestond uit afgeronde, duidelijk omlijnde 
taken. 

Wat is het probleem? 

We komen uit een tijdperk waarin vaste werkpatronen 
bestonden (mensen leefden en werkten op het ritme van 
de natuur, de seizoenen). Tot op een dag de factor ‘tijd’ 
belangrijk werd. Het tijdperk van de agenda was geboren 

(weken en dagen). Daarna vond men (terecht) dat het be-
langrijk is dat medewerkers zelf over de vrijheid beschikken 
om prioriteiten te stellen. Op slag werden uren en taak-
volgorde belangrijk én rezen ‘to-dolijstjes’ als paddenstoe-
len uit de grond. Vandaag zijn we echter een nieuw tijdperk 
ingetreden. Het tijdperk van het immer bereikbaar zijn, de 
‘full service’- gedachte, het onmiddellijk kunnen voldoen 
aan behoeften (Ik bestel op zaterdagavond voor midder-
nacht online een pc en die wordt door de koerier op zon-
dagmorgen bij mij thuis geleverd). Maar de vraag is ‘wat 
nu?’. Hoe gaan we om met die continue bereikbaarheid, het 
er steeds zijn voor het werk, de klant, de opdrachtgever? 

Werken aan een andere stijl van timemanagement
We geloven niet in een cursus ‘gedragsverandering’. Men-
sen zijn immers niet zomaar te veranderen. Voorts leert de 

praktijk ons dat eens je op de mallemolen hebt plaatsgeno-
men, je rondjes blijft draaien. Wat volgt is dan ook eerder 
een reeks praktische, haalbare voorstellen en enkele kleine 
hulpmiddelen om uw persoonlijke effectiviteit te verhogen. 

Van ‘Things Not Yet Done’ naar ‘Getting Things Done’
We verliezen ongelooflijk veel tijd met onproductief bezig 
zijn met zaken die nog niet ‘in control’ zijn. ‘Things not 
yet done’ dus. David Allen, een goeroe op het vlak van 
timemanagement, noemt zijn methode niet voor niets: 
‘getting things done’. Inderdaad: zaken kunnen afwerken, 
schrappen van ons to-dolijstje geeft een boost aan onze 
productiviteit en onze motivatie. Vragen waar de moderne 
mens immers mee leeft zijn: ‘Help, waarom heeft een dag 
maar 24 uur?’, ‘ik heb meer bandbreedte nodig’. En ook 
nog: ‘Waar is de resetknop?’. 

Hoe jouw persoonlijke effectiviteit verhogen? 
Drie items kunnen je hierbij vlot helpen:

1. Maak je hoofd leeg

2. Werk doelgericht/actiegericht

3. Werk met geheugensteuntjes om je acties op te volgen 

‘Maak je hoofd leeg’
Het basisprincipe is helder: je vermogen om productief te 
zijn is recht evenredig met je vermogen om te ontspannen. 
Alleen als je hoofd ‘leeg’ is en jouw ideeën georganiseerd 
zijn, kan je vrij van stress productief zijn en jouw creativi-
teit laten werken!

Hoe pak je dit aan? 

Alle zaken die moeten gebeuren (belangrijk of niet, nu, la-
ter of ooit, voor het werk of privé) dien je onder te brengen 
in een logisch en vertrouwd systeem (buiten uw hoofd!). 

Een droom … Stel je voor dat je de situatie altijd op elk 
niveau onder controle zou hebben of dat je altijd 100 % 
aandacht zou kunnen geven aan de prioriteiten van dat 
moment. Wat ’n droom! Deze luxe kunnen we je niet ga-
randeren, maar onderstaande kan wel helpen.

 manage yourself!
Don’t manage time,

Timemanagement en/of het verhogen van 
uw persoonlijke effectiviteit

Johan De Langhe 

• oud-leerling retorica 1984
• voorzitter Koninklijke Oud-leerlingenvereniging SFX
• directeur studiegebied  

handelswetenschappen en bedrijfskunde 
• VIVES hogeschool
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Werk actiegericht! 
We omschrijven het graag als ‘management van open 
lussen’. Alles wat er niet hoort te zijn op de manier dat het 
er is en dat jouw aandacht opeist, is een open lus die om 
aandacht vraagt (en je bezighoudt). 

Hoe kan je omgaan met ‘open lussen’? Hou vooreerst 
je geest vrij (breng dus alles wat niet af is onder in een 
vertrouwd systeem buiten je hoofd). Werk daarnaast 
actiegericht! Dit bereik je door voor jezelf (of in team bij 
groepsopdrachten) duidelijk vooraf te stellen wat de ge-
wenste uitkomst is. Hoe kan je immers productief aan iets 
werken als het niet duidelijk is waar je naartoe wil? Een 
vaak voorkomende fout: we maken geen afspraken over de 
‘Gewenste Uitkomst’ en modderen maar wat aan. 

Daarna komt het erop aan de eerstvolgende acties vast te 
leggen. Eens je weet waarheen je wil, bepaal je voor jezelf 
of  het team wat de eerstvolgende stap is (en daarna de vol-
gende, en de volgende). Een verhaal dus van GU’s en EA’s: 
van ‘Gewenste Uitkomst(en)’ en ‘Eerstvolgende Actie(s)’?

Gebruik geheugensteuntjes om je acties op te volgen
Als er één iets duidelijk is om onze productiviteit te ver-
hogen - en dus ons timemanagement te verbeteren - dan 
is het dat we ons brein moeten gebruiken om ‘over’ dingen 
na te denken en niet ‘aan’. Van RAM- geheugen naar harde 
schijf om het in computertermen uit te drukken. 

Ons brein is een fantastische machine maar je moet het 
gebruiken waarvoor het dient. Om taken of afspraken te 
onthouden gebruik je beter andere middelen. 

Download de app ‘braintoss’. Je kan er op 
een heel eenvoudige manier berichten in-
spreken, een foto nemen of notities maken. 
Deze worden meteen automatisch naar je 
mailbox gestuurd. Lekker handig om daar-
na op te volgen en er voor de rest niet meer 
aan te hoeven denken.

Don’t manage time, manage yourself! 
Hoe beginnen we eraan? 
Vooraf moet je het juiste kader scheppen. 

1. Durf tijd en middelen te investeren in het (her)organi-
seren van jouw werkruimte. Je richt die best in volgens 
het model van een vliegtuigcockpit. Wat je (heel) vaak 
nodig hebt, staat heel dicht bij je op je bureau, andere 
zaken kunnen gerust wat verder in een kast bewaard 
worden. En oh ja, een clean desk helpt wel degelijk!

2. Maak werk van een efficiënt archiveringssysteem (op 
papier maar vandaag natuurlijk vooral ook digitaal).

3. Organiseer minimum één jaarlijkse dumpdag in jouw 
organisatie (en thuis). Je kan je niet voorstellen wat 
mensen in één jaar tijd allemaal verzamelen van zaken 
die ze nooit meer nodig zullen hebben. 

4. Doorloop onderstaande vijf stadia om jouw werkstroom 
te managen.

Het verhaal van de schakels en de ketting
Om je productiviteit op peil te houden, raden we je aan om 
jouw werkstroom te managen in vijf stadia. Dit systeem 
is zoals steeds uiteraard (maar) even sterk als de zwakste 
schakel in deze ketting, alle items zijn dan ook belangrijk. 
Durf deze stadia ook tijdens een werkdag/werkweek van 
elkaar te onderscheiden. Het klinkt bijna bijbels, zo wegge-
plukt uit het boek Prediker: ‘Er is een tijd van verzamelen, 
verwerken, organiseren, doen en evalueren’.

1. Verzamelen
Verzamelen gebeurt altijd en overal. Terwijl je dit nu leest, 
ontvang je mails, stopt de postbode zaken in je brievenbus, 
krijg je misschien een telefoontje van een collega. Werk 
consequent met een ‘in-bakje’ (zowel op papier als digitaal) 
en plaats de ‘open lussen’ in je verzamelsysteem in plaats 
van ze bij te houden in je hoofd. 

2. Verwerken
Tijdens de verwerkingsfase maak je het in-bakje leeg (het 
fysiek bakje op je bureau maar dus ook je mailbox). Hierbij 
gelden drie gulden regels: pas het FIFO-principe toe (first 
in, first out), verwerk één item tegelijk en vooral: doe nooit 
iets terug naar je in-vakje!

Bij het verwerken (zie schema) stel je volgende vragen: 
Waar gaat het om? Is er actie nodig? Indien niet, dan is 
het misschien ‘rommel’? Gooi het meteen weg! Of iets 
wat je later ooit kan nodig hebben? Dan is dit voor de 
‘maandmap’, daar komen we straks nog op terug. Of is het 

documentatie? Archiveer dit op een ordentelijke manier. Je 
botst op interessante artikels op websites en wil die archi-
veren (en daarna makkelijk terugvinden)? Installeer de app 
‘Pocket’ (werkt enkel op Google Chrome) en je krijgt het 
meest gebruiksvriendelijke digitaal archief dat je je maar 
kan inbeelden!

Is er wel een actie nodig? Dan is de volgende vraag: duurt 
ze minder dan twee minuten? Indien ja, dan is het devies: 
doe het nu! Vergt het meer tijd, dan plan je het beter in op 
een later tijdstip We bevinden ons immers in de verwer-
kingsfase, niet in de doe-fase). 

3. Organiseren
Bij het organiseren hebben we de vier musketiers nodig: (1) 
een agenda (analoog of digitaal, hangt af van je persoonlij-
ke voorkeur). (2) Een maandplanner (telt 12 vakken). (3) 
Een dagplanner (31 vakken) en (4) to-dolijsten. Ontvang je 
iets op papier dat voor een aantal maanden later bestemd 
is (bijvoorbeeld 14 oktober), dan stop je dit in de maand-
map vak 10 (oktober = 10de maand). Op 1 oktober ver-
huist alles van vak ‘10’ naar de dagplanner op de bewuste 
datum (in ons voorbeeld de 14de). 

4. Doen
Uiteraard de meest cruciale fase: werk actiegericht, volg op 
met geheugensteuntjes!

5. Evalueren of je systeem draaiende houden
Je brein moet op jouw systeem kunnen blijven vertrouwen, 
anders werkt het niet. Daarom is het goed om wekelijks een 
stil uurtje in te lassen om de voorbije week te overlopen, je 
planning waar nodig bij te sturen en ervoor te zorgen dat 
jouw ketting met vijf stadia verder gesmeerd kan lopen. 

Apps die uw productiviteit kunnen verhogen 
Tot slot sommen we nog een reeks mooie apps op, die je 
kunnen helpen om de productiviteit te verhogen. Zeker het 
bekijken waard. 

• Evernote (digitaal noteblock, cloud toepassing, synchroni-
seert tussen al jouw devices)

• Paper (om eenvoudig en snel notities te maken op iPhone 
of tablet, enkel iOS)

• Goodreader (aantekeningen maken in pdf-documenten)
• Onenote (alternatief voor Evernote)
• Remember the milk (app om to-dolijstjes en checklists aan 

te maken)
• Any.do (idem, to-dolijstjes)
• En dan een aantal zogenaamde Chrome-extensies. Surf in 

je Chrome internetbrowser eens naar ‘chrome extensions’ 
en er gaat een nieuwe wereld open! 
 » Apps die je helpen om te focussen: Momentum (hier kan 

je de doelstelling van de dag invullen), Dayboard (vijf 
taken in te vullen en te focussen op de belangrijkste), Be 
Limitless (cf. vorige twee maar houdt ook de tijd bij die 
je op bepaalde sites doorbracht)

 » AdBlock Plus (Chrome-extensie): schakelt reclame uit 
op de sites die je bezoekt

 » StayFocused (Chrome-extensie): zorgt ervoor dat je 
maar een bepaald aantal minuten per dag aan tijdroven-
de sites kunt besteden (en blokkeert deze dan voor de 
rest van de dag)

 » Freedom (blokkeert bepaalde sites als Facebook, Insta-
gram, Twitter), niet populair dus bij jongeren ☺

• F.lux: vermindert het blauwe licht van uw pc-scherm in de 
avonduren (veel blauw licht is nefast voor je lichaam om de 
slaap te vatten)

• En last but not least een prachtige toepassing van artificiële 
intelligentie: het vertaalprogramma deepl.com (bereikt een 
bijzonder hoge kwaliteit bij vertalingen).

 
Succes met je timemanagement en onthou: ‘De enige 
manier om vandaag succesvol te zijn is door productiever, 
efficiënter en effectiever te werken, en dus niet alleen har-
der.’ (Jeffrey Mayer)

‘Angst (en dus stress) wordt  
veroorzaakt door gebrek  
aan controle, organisatie,  
voorbereiding en actie’  
(David Kekich)
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De dag van vandaag leven we op het snelle ritme van de tijd en zoeken we naar rustmomenten om even gas terug 
te nemen. 
De Romeinse dichter Horatius wist het al. Hij noemde de tijd jaloers en spoorde aan tot ‘Carpe diem’. Grijp het  
moment vooraleer de tijd het je afpakt. 
De Grieken deden nog beter. De Griekse taal heeft twee woorden voor ‘tijd’: χρονος (‘chronos’: de meetbare tijd)  
en καιρος (‘kairos’: het moment, de gelegenheid). 
Tijd om onze nieuwe directeur, Sophie Van Hulle, een paar vragen te stellen. Benieuwd hoe zij haar tijd benut(te)?

Waar en met wie ben je opgegroeid?
Ik ben geboren in Brugge. Samen met mijn ouders woonde 
ik eerst in Sint-Andries en daarna in de Brugse binnenstad. 

Ik heb geen broers of zussen, maar heb me nooit alleen  
gevoeld. Mijn ouders zijn warme, fijne mensen en ik had 
heel wat goede vriendinnen met wie ik optrok.

Waaraan denk je meteen als je terugblikt op je 
jeugdjaren?
Vooral aan de talrijke activiteiten in mijn vrije tijd. Ik zat 
bij de landscouts van Sint-Leo en heb daar enorm leuke 
jaren beleefd als kind en als leidster. Ik hou van musiceren, 
zingen, toneelspelen en dansen. Ik volgde lessen in het  
conservatorium en in dansschool Rose de Leyn. Ik heb  
ook in competitie badminton gespeeld. Verder sprak ik  
heel vaak af met mijn vriendinnen.

Waarin blonk je uit op school?
Ik was een goede leerling met een brede interesse. Ik ben 
naar school gegaan in Hemelsdaele en heb tot aan mijn 
zesde jaar de Grieks-Latijnse richting gevolgd. Die klas-
sieke talen zijn altijd mijn eerste liefde gebleven. Ik wou 
zelfs klassieke filologie studeren aan de universiteit. Mijn 
mama stond ook in het onderwijs en volgde toen kritisch 
de hervormingen die op til waren. In die nieuwe onderwijs-
structuur zouden de uren Latijn en Grieks teruggeschroefd 
worden. Ze raadde me dus af die studies te volgen uit vrees 
dat er geen werkgelegenheid zou zijn. 
Ook de vakken wiskunde, fysica en scheikunde boeiden mij. 
Na mijn middelbaar heb ik dan gekozen voor een master in 
de biowetenschappen. Ik heb hard moeten werken tijdens 
mijn eerste jaar hogere studies om de achterstand in de 
wiskunde en de wetenschappen op te halen, maar het is  
me gelukt!

Kan je kort samenvatten wat je na je studies zoal 
op je palmares hebt geschreven?
Ik startte in 1991 met lesgeven in het Klein-Seminarie in 
Roeselare. Mijn lesopdracht bestond uit technische vakken, 
wiskunde, fysica en chemie. Na één jaar nam ik de uit-
daging aan om deze job aan te vullen met een job in het 
hoger onderwijs, de toenmalige Katho, in Roeselare. Daar 
gaf ik de vakken chemie, voedingsmiddelentechnologie, eco-
nomie en milieu aan de bachelors agro- en biotechnologie.
In het jaar 2000 besloot ik om voltijds te werken in het 
hoger onderwijs. Ik startte de nieuwe richting voedings-
middelentechnologie op. Het leiden van vergaderingen en 
het komen tot een consensus lagen me wel. Maar ik miste 
het pedagogische luik en geleidelijk aan groeide de ambitie 
naar een directiefunctie in het secundair onderwijs. 
In 2011 kreeg ik de kans om directeur te worden in het  
LTI in Oedelem.

 
Wat heeft je ertoe gedreven te solliciteren voor de 
directeursfunctie op onze school?
Goh, eigenlijk meerdere redenen. Het leiden van een ASO-
school trekt me aan omwille van de andere insteek. Tot nu 
toe ken ik vooral de werking van het TSO en de BSO-oplei-

dingen en ik wil graag mijn ervaring uitbreiden.
Ik geniet ook van cultureel gerelateerde activiteiten en heb 
dit al kunnen proeven tijdens het schooltoneel, de Klassie-
ke dag en de 100 dagen. 
Hier wordt Latijn gegeven en zo kan ik mijn eerste liefde 
toch een beetje herbeleven.
De Frères heeft een heel goede naam in het Brugse en staat 
gekend voor de warme sfeer tussen de leerlingen en de leer-
krachten. Nu, in het LTI ging het er ook heel gemoedelijk 
aan toe, hoor.

 
Wat vind je tot nu toe het boeiendste in  
de functie?
De job zelf ken ik al. Maar ik besef dat de invalshoek totaal 
anders is dan in het landbouwonderwijs. Hier werk ik 
samen met een ander type leerkrachten en leerlingen. In 
BSO-richtingen heb je vaak te maken met leerlingen die 
schoolmoe zijn, bij wie het welbevinden op school moet 

Heeft u even tijd?

Ik geniet ook van cultureel  
gerelateerde activiteiten en heb 
dit al kunnen proeven tijdens 
het schooltoneel, de Klassieke 
dag en de 100 dagen.
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aangepakt worden en die klaargestoomd moeten worden 
voor de arbeidsmarkt. In de Frères willen we de leerlingen 
op alle vlakken voorbereiden om vlot door te stromen naar 
het hoger onderwijs.
Ik vind het interessant om kennis te maken met de leerlin-
gen en de leerkrachten en een aantal zaken in goede banen 
te leiden. Het is een uitdaging die boeiend is, maar ook 
soms heel veel energie vraagt. 

Waar heb je het wat moeilijk mee in de functie?
Ik ben halverwege het schooljaar erin gesmeten en ja, je 
kan niet anders dan zwemmen, hé? De weken voor de  
krokusvakantie waren echt heftig. Ik kan echter zeggen  
dat ik nu wel al mijn draai heb gevonden.

Heb je nog ambities als directeur?
Mijn grootste uitdaging is het differentiëren. Ik wil dat 
ALLE leerlingen aan bod komen. De snellerende moet 
kunnen uitblinken. De leerling die een bepaalde zorg nodig 
heeft, moet in de mate van het mogelijke de zorg krijgen 
die hij of zij verdient. De onopvallende leerling die het goed 
doet, moet de motivatie blijven vinden en zich goed voelen. 
Hierbij wil ik het onderwijsniveau bewaken om onze leerlin-
gen goed voorbereid te laten doorstromen naar het hoger 
onderwijs en de universiteit.
De vernieuwende infrastructuur in het oude klooster- 
gebouw zal sterk inspelen op de nieuwe werkvormen die 
ons te wachten staan zoals ‘flipping the classroom’ of 
‘co-teaching’.
Mijn grote wens is dat onze leerlingen sterk begeleid en 
voorbereid worden op ijkingstoetsen of de toelatingsproef 
geneeskunde, om zo de slaagcijfers op te trekken.
Ik ambieer om met onze school een voortrekker te zijn in 
Brugge bij het uitvoeren van de onderwijshervorming die 
vanaf volgend schooljaar start.

Lukt het om je drukke job te combineren met je 
thuis?

Dat lukt goed! Mijn dochter is afgestudeerd als master 
in de farmaceutische wetenschappen en studeert nog een 
jaartje bij aan de Vlerick Business School. Mijn man heeft 
een enorm drukke internationale job en reist dus vaak naar 
het buitenland, o.a. Japan.
Tijdens de werkweek zijn avondvergaderingen voor mij dus 
niet echt een probleem. Het weekend daarentegen is heilig! 
(lacht)

Zou je jezelf kunnen typeren in drie  
omschrijvingen?
Euhm, ik ben heel erg gedreven! Ik heb een doel voor ogen 
en ga er volledig voor. Ik kan luisteren naar andere  
meningen, maar probeer hierbij mijn doel niet uit het oog 
te verliezen. Ik twijfel niet snel en kan knopen doorhakken. 
Ik ben ook empathisch en zorgend. 

Zou je de Frères beknopt kunnen typeren?
Een school met een familiaal karakter en een goede sfeer, 
een hartverwarmende omgang tussen leerlingen,  
leerkrachten en directie en dit alles met wederzijds respect.

Mooie woorden om te eindigen!

Hartelijk bedankt voor dit interview en je tijd!
 
— Greet Van de Cappelle

Mijn grootste uitdaging is het 
differentiëren. Ik wil dat ALLE 
leerlingen aan bod komen.

IK HEB
MIJN EIGEN
ENERGIE-
FORMULE.

ENERGIQ MENU
LEKKER VEEL ENERGIE

EEN PARTNERSHIP DAT 
REPUTATIES VERSTERKT

Scolarest beheert in België meer dan 220 restaurants 
in onderwijsinstellingen. Onze chefs zijn dagelijks in 
de weer om lekker verse maaltijden te bereiden voor 
leerlingen tussen 2,5 en 18 jaar, en voor studenten in 
het hoger onderwijs. Dat doen ze met een grote passie 
voor kwaliteit, een ongeziene fl exibiliteit en een scherp 
oog voor nieuwe smaak- en eettendensen. Het maakt 
Scolarest tot een betrouwbare en verantwoordelijke 
partner van scholen die een lekker, gevarieerd en gezond 
voedingsaanbod wensen dat hun reputatie versterkt.

A MEMBER OF COMPASS GROUP

SCOLAREST MAAKT HET VERSCHIL

www.energiq.be
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Parijs,
waar je altijd  

             tijd te kort komt
the art of traveling

Parijs, je hebt het nooit allemaal gezien. Er is dus wel 
altijd een reden om terug te keren. In iedere wijk lijk je wel 
een ander tijdperk binnen te stappen. Neem nu Quartier 
Latin, met zijn middeleeuwse kerken en Rue Mouffetard, of 
Arènes de Lutèce, waar je kan dromen over de gladiatoren-
spelen uit de oudheid. In het Panthéon wordt de asdraai-
ing van de aarde nog steeds bewezen met de slinger van 
Foucault, en wie het liever wat hipper heeft, kan zijn hart 
ophalen aan het moderne boho-leven in Parc de la Villette.

Het gehaaste leven dat de Parijzenaars leiden, namen de 
leerlingen maar met moeite aan. Metro in, metro uit, dat 
was voor de meesten toch maar niets. Enkele uren daar, 
enkele uren ginds, graag hadden ze meer van de tijd geno-
ten, maar helaas we hadden weer tijd te kort … 

We werden vaak met onze neus op de feiten gedrukt. Wat 
we dachten dat eeuwig zou zijn, brandde in enkele uren af 
… Ook op Père Lachaise werden sommige geconfronteerd 
met onze korte tijd hier op aarde. 

Maar de vierdejaars hadden vooral een fantastische tijd. 
Velen onder hen zullen nog vaak terugkomen om de ge-
miste schatten van Parijs te bewonderen. Musee d’ Orsay 
bijvoorbeeld, waar klok van het oude station nog zeer hoog 
prijkt en de tijd van impressionisten blijkt stil te staan; 
maar ook nog om tal van vergeten plekjes te bezoeken waar 
ze rustig kunnen doorstruinen.

Paris, je ‘t aime,  je reviens

— Angie Ackerman

Misschien is ‘reiziger’ een woord dat we uit het woorden-
boek moeten schrappen. Het lijkt me een te algemene 
term, waardoor niemand weet waarover het precies gaat. 
Er zijn namelijk twee soorten reizigers. Of misschien zelfs 
veel meer. En, toegegeven, het kan misschien eens deugd 
doen: een aantal dagen aan het zwembad van een all-in 
hotel, onder de blakende zon en met een cocktail in de 
hand (want anders rendeert die all-in formule natuurlijk 
niet), om uiteindelijk heerlijk ontspannen terug huiswaarts 
te keren.

Waar de all-in fanaat alle tijd van de wereld heeft om de 
volledige cocktailkaart in een volgorde naar keuze af te 
werken, lag dat voor ons even anders. Als je slechts vier 
dagen hebt om een wereldstad als Londen te ontdekken, 
dan probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te zien en doen 
binnen die tijd. Dat de bus daarvoor om vijf uur ’s och-
tends moest vertrekken, namen we er noodgedwongen bij.

Na een vlotte bus-, boot- en busreis werden we verwelkomd 
door prins Harry & Meghan Markle (toen nog zonder 
Archie), met in hun kielzog heel wat andere beroemd- 
heden. Een beetje een stijve bedoening eerlijk gezegd 
en echte spraakwatervallen waren ze bovendien niet. De 
avondwandeling langs Tower Bridge en de Houses of  
Parliament liet iedereen aanvoelen dat het dringend tijd 
was om wat slaap in te halen.

Bij het opstellen van het reisprogramma stelden we onszelf 
regelmatig de vraag: ‘Wat moet je zéker gezien hebben bij 
een – voor velen eerste –  bezoek aan Londen?’ Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat de leerlingen de volgende 
dag een wandeling maakten door The City, het financiële 
centrum. Anderen werkten verplichte nummers als West-

minster Abbey, de Horse Guards en Buckingham Palace af. 
De namiddag bracht wat enthousiast onthaalde vrije tijd in 
de wirwar van straatjes en kraampjes van Camden Town, 
om ten slotte de dag af te sluiten met een wandeling langs 
Piccadilly Circus, Chinatown, Leicester Square en  
Trafalgar Square.

Omdat ‘voorlaatste’ zo dramatisch klinkt, hebben we 
het liever over de derde dag, die startte met opnieuw een 
wandeling in The City of Westminster, gevolgd door een 
bezoek aan één van de wereldberoemde musea die Londen 
rijk is, maar de echte climax moest nog komen … ’s Avonds 
haalden de meisjes een kleedje boven en de jongens een 
… euhm … outfit, want voor een musical mag het nét dat 
tikkeltje deftiger zijn. De hoge verwachtingen werden meer 
dan ingelost: Aladdin was een wervelend spektakel.

We zijn er nog niet helemaal uit of de leerlingen nu het 
bezoek aan het British Museum, dan wel  het vrij shoppen 
in Oxford Street en omgeving het leukst vonden, maar 
één ding is zeker. Veel sneller dan we zelf wilden stonden 
we ’s middags aan de Millennium Dome, waar de bus ons 
opwachtte voor de onvermijdelijke terugreis. Snel nog even 
een gsm in het toilet gooien en het metrokaartje terug- 
vinden dat je al op dag één kwijtraakte en dan huiswaarts!

Tijd te kort om alles te zien? Of course! Had het langer 
mogen duren? Altijd!

Maar de persoon die ooit het spreekwoord ‘honger is de 
beste saus’ bedacht, had het ongetwijfeld niet alleen over 
eten.

— Boris Rotsaert 
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LONDEN
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VENETIË
Onze eerste echte dag in La Bella Italia. Op de klanken 
van het klaterende water verkenden we deze eeuwenoude 
stadssymfonie. Overweldigend in haar grote monumenten 
maar ook vertederend innemend in haar kleine straatjes 
en pleintjes. Wat bewolkt begon, eindigde die dag met een 
zonovergoten apotheose. 

PERUGIA
Hoogverheven liet de stad ons eerst genieten van een weids 
en overweldigend zicht op het Umbrische ommeland, om 
ons daarna op te nemen in de beslotenheid van haar  
middeleeuwse weefsel. In haar hoogtes en laagtes gaf ze 
uiting aan de wisselvalligheden van haar getormenteerde 
geschiedenis. 

ROME
Een eindeloze rij. Omringd door de reuzen van Bernini’s 
colonnade leek het er die ochtend wel op dat vele  
duizenden zich in een stoet op de tonen van Marcia  
Pontificale naar de basiliek begaven. Ondertussen  
herschiep de uitbundige Romeinse ochtendzon de voorgevel 
van de Sint-Pieters in puur goud. De pontificale schittering 
van de binnenkant van het pauselijk Godshuis moest dan 
nog komen! 

O Roma aeterna. Stad waar schoonheid en wreedheid 
elkaar al eeuwenlang raken en afstoten. De ruwe bogen  
van het met bloed doordrenkte Colosseum naast de fijne 
ranken van Saturnus’ tempel op het Forum Romanum. 
Ook het weer ontsnapte er die dag niet aan: kille regen 
en grauw wolkendek in de ochtend, maar later op de dag 
deugddoende zonnestralen bij de Spaanse trappen en  
warme gezelligheid bij de Trevifontein.

SIËNA
Stad van Italiaanse overmoed. Uitdagend wijst haar 
campanile naar de hemel. Overmoedig wil de toren van de 
domkerk de hemel overtreffen. Onvoltooid gebleven wist de 
Dom ons toch te overbluffen. In dit land waar spel en ernst 
een onafgebroken dans met elkaar opvoeren, is Alberto 
Bertorelli nooit veraf. Regen en zon voerden die dag elk 
hun dansje op.

FIRENZE
Onnavolgbaar kleurenspel van het marmer op de Piazza 
del Duomo. Ruwheid in beeld en steen op de Piazza San 
Lorenzo, maar verfijnde elegantie van de Donatello op de 

Piazza della Signoria. Stad van osteria’s waar je schijnbaar 
a tutta velocità eet, maar ook van verfijnde trattoria’s 
waar de Italiaanse keuken haar rijke smaakpalet onthult. 
Firenze, een wereld in een enkele stad.

PISA
In schoonheid eindigen. Dat hoort. Geen gepastere afslui-
ter dan een bezoek aan het statige stenen drieluik van deze 
vermaarde stad in het zachtglooiende Toscane. Een warme 
afscheidskus die de ziel beroert, de herinnering levendig 
houdt en de uitnodigende roep versterkt nog eens terug te 
keren. Arrivederci, Italia!

Ondertussen herschiep de 
uitbundige Romeinse  
ochtendzon de voorgevel van 
de Sint-Pieters in puur goud.
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Een stad waar historie, natuur en cultuur elkaar ontmoe-
ten. Daarom is Berlijn één van de mooiste steden om te 
bezoeken. En dat mochten onze leerlingen van het zesde 
jaar ook ervaren. 

Na een rustige nachtrit met de bus, een lekkere lunch en 
een deugddoende douche was iedereen klaar om de stad te 
verkennen. Een eerste historische wandeling confronteerde 
hen al met de beklijvende geschiedenis van deze stad.

Ook de tweede dag deed hen even stilstaan bij de lange 
geschiedenis waarvan veel resten bewaard zijn gebleven.  
De wandeling door de stad voerde hen langs imposante  
gebouwen, interessante musea en mooie parken. In de 
namiddag stond de keuze-activiteit op het programma: 
bezoek aan het voormalige afluisterstation Teufelsberg  
of Olympiastadion met een lange geschiedenis vol  
hoogte- en dieptepunten.  Bij de mooie zonsondergang 
werd de Reichstag bezocht. Het schitterend 360° panora-
misch uitzicht in de glazen koepel was overweldigend! Een 
goede nachtrust werd verzekerd na een bezoekje aan de 
cocktailbar. 

De derde dag stond het bezoek aan Sachsenhausen op 
het programma. Het voormalige concentratiekamp waar 
tijdens WOII meer dan 200 000 mensen gevangen  
gehouden werden. Dit bezoek was een heftige en doordrin-
gende ervaring voor iedereen. De tijd stond er even stil.

Een mooie wandeling in de zon langs de Muur, het verhaal 
van ‘Die Wende’ en een bezoek aan de Gedenkstätte  
Berliner Mauer maakten de dag compleet. ’s Avonds stond 
de ontdekking van een prachtige wijk, Prenzlauer Berg, 
op het programma. Langs de Joodse begraafplaats, Käthe 
Kollwitzplatz, Wasserturm, synagoge in de Ryckestraße, 
via de Husemannstraße naar de Kulturbrauerei … Een 
heerlijk ontspannende afsluiter van de dag.

De laatste dag was de fundag: een dertigtal km fietsen 
door de stad en in de namiddag een alternatieve wande-
ling. Hierbij werd de street art bewonderd in verschillende 
wijken in de stad. Een spannende quiz en een fantastische 
fuif als afsluiter waren de kers op de taart!

De leerlingen waren het erover eens:  dit was een van hun 
mooiste citytrips! Ze beleefden de tijd van hun leven. Velen 
van hen komen zeker terug. Er is nog zoveel meer te zien in 
deze fantastische stad!

Wir sehen uns wieder, Berlin!

— Fabienne Verbanck

ITALIA,  LA TUA BELLEZZA NON SVANISCE MAI!
BERLIN,  

WIR SEHEN UNS WIEDER!
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Waarvoor zou je meer tijd moeten maken?
Lewis: Ik zou echt meer tijd moeten maken voor mijn 
schoolwerk.
Charles: Bij mij kruipt er al genoeg tijd in mijn schoolwerk. 
Ik zou eerder meer tijd willen maken om te gaan lopen of zo. 
Als ik zou kunnen, zou ik elke dag gaan lopen.
Gabriella: Bij mij is er wel een goede balans, ik heb geen 
stress rond schoolwerk.
Ilona: Ik zou wel meer tijd moeten maken voor school. Ik 
herhaal eigenlijk te weinig doorheen het schooljaar waar-
door ik alles tijdens de examenperiode nog moet beginnen 
studeren.

Wat doe je liefst in je vrije tijd?
Lune: Ik ga naar de tekenacademie, volg dansles en zwem 
ook graag eens in de poel in onze tuin, als het mooi weer is. 
Ilona: Ik breng graag tijd door met mijn familie.
Gabriella: Ik ook. Buiten op het terras zitten met mijn 
ouders bijvoorbeeld, dat doe ik heel graag.
Lewis: Ik ben heel graag bezig met mijn gsm. Als het mooi 
weer is, durf ik wel eens naar buiten te gaan. Dan ga ik 
zwemmen of spreek ik af met vrienden.
Elias: Ik speel graag buiten. Als het slecht weer is, kijk ik tv 
of bekijk ik een film.
Charles: Ik ga het liefst sporten of spreek af met vrienden.

Welke dag duurt voor jou het langst?
Charles: Maandag, ik heb echt een probleem met maanda-
gen.
Elias: Ik heb op dinsdag en donderdag studie tot 18.00 uur, 
dat zijn lange dagen.
Ilona: Ik vind dat dat ervan afhangt welke lessen je hebt. 
Als je veel leuke vakken hebt, vliegt de dag voorbij.
Gabriella: De vrijdag duurt echt lang. Het weekend staat 
voor de deur en de dag gaat echt te traag vooruit.

Als je zou mogen terugkeren in de tijd, welke histo-
rische periode zou je dan graag eens bezoeken?
Lewis: Ik zou naar de Grieken en de Romeinen gaan, maar 
ik zou het zelf niet willen meemaken hoor. Gewoon eens 
vanuit de lucht bekijken, dat is al meer dan voldoende.
Elias: Ik zou naar de toekomst willen, ik wil weten hoe de 
wereld er later zal uitzien. Of misschien zou ik de middel- 
eeuwen kiezen, om te zien hoe de mensen er toen uitzagen  
en hoe ze geëvolueerd zijn.

Lune: Ik zou naar een tijd willen terugkeren waarin er nog 
geen auto’s waren, om te weten hoe het voelt om op een 
propere planeet met schone lucht te leven.
Charles: Ik zou kiezen voor het oude Rome in de tijd van 
Caesar en Augustus. In de lessen Latijn leren we daar nu 
heel veel over, ik zou dat best met mijn eigen ogen wel eens 
willen zien.
Gabriella: Ik zou willen terugkeren naar de periode net na 
de Tweede Wereldoorlog. De sfeer van die naoorlogse euforie 
zou ik wel willen meemaken. 
Ilona: Ik ben eigenlijk best wel tevreden met de tijd waarin 
ik nu leef.

Wat is je lievelingsmaaltijd hier op school? 
Lewis: Frietjes, zonder twijfel. Maar een broodje kan ook 
best smaken!
Elias: Frietjes en spaghetti.
Charles: Frietjes.
Lune: Frietjes of een broodje.
Gabriella: Cordon bleu met puree of macaroni. Het eten 
hier op school is écht lekker.
Elias: Ik neem ook één dessertje per week, een wafel of zo.
Lewis: Als dessert neem ik donuts of een yoghurtje.
Lune: Als ik zelf boterhammen mee heb, kies ik een eclair of 
donut als dessert.
Elias: Oh, of die ronde Milkakoekjes!
Charles: En in de zomer, de ijsjes!

Wat is je favoriete me-time moment?
Ilona: ’s Ochtends vroeg, als ik helemaal alleen thuis ben.
Elias: Als ik vrijdag thuiskom, plof ik me in de zetel. Dan 
doe ik eventjes helemaal niets, tot mijn ouders thuiskomen.
Luna: Achteraan bij ons in de tuin is er een bos met een 
houten bankje. Ik leg daar een kussen, neem wat muziek 
mee en lig daar dan wat te kijken naar de vogels.
Charles: The Grand Tour bekijken met heel veel lekkere, 
ongezonde dingen binnen handbereik.
Gabriella: In bed met Netflix. 

Wanneer maakte je hier op de Frères de tijd van je 
leven mee?
Lewis: Frères for Life vond ik heel leuk. De sfeer op de 
speelplaats was echt top!
Charles: 100 dagen. De sfeer was geweldig. Het is ook iets 
heel bijzonders, feesten op school. We zijn dat niet gewoon. 
Je kan dan ook echt beginnen aftellen, het einde is in zicht.
Lune: Ik zit in het leerlingenparlement. Als we leuke dingen 
organiseren voor de leerlingen geeft me dat altijd een heel 
fijn gevoel.
Gabriella: De Londenreis in het derde jaar was ontzettend 
leuk. Maar ook het zesde jaar, in het algemeen, vind ik ge-
weldig. Alle leerkrachten zijn enorm met je bezig. De meeste 
van hen kennen je ondertussen al goed en zijn heel betrok-
ken. Ze willen dat je een goede studiekeuze maakt en op je 
pootjes terechtkomt. Heel fijn.

Tijd genoeg, tijd te weinig, tijd te veel? Hoe beleven onze leerlingen hun tijd hier op de Frères? We vroegen het aan 
enkele eerstejaars en hun meter of peter. Charles, Lewis, Elias, Gabriella, Ilona en Lune aan het woord!

Wat doen jullie tijdens de speeltijd?
Elias: Ik babbel wat met vrienden, soms voetbal ik een 
beetje. 
Lewis: Dat doe ik ook. En eten!

Wanneer is het moeilijk om op tijd te komen?
Charles: Ik heb daar nooit moeite mee. 
Lune: Bij mij hangt het van het openbaar vervoer af. Ik 
kom uit Beernem en de bus is soms wel eens te laat, dan 
ben ik zelf ook te laat natuurlijk.
Gabriella: Op maandag. Je hebt een heel weekend goed 
kunnen uitslapen en opeens moet je weer om 6.30 uur 
opstaan. Echt lastig … Ik moet bovendien op maandag 
sowieso al vroeger op school zijn. We hebben dan LO-les en 
moeten naar Bloso fietsen.

Hoe is het met jullie schermtijd gesteld?
Lewis: Heel slecht. Vlak na school ben ik echt veel met 
mijn gsm bezig.
Elias: Ik denk zo’n anderhalf uur per dag. 
Charles: Bij mij zal dat ook zoiets zijn.
Lune en Ilona, bijna in koor: Bij mij echt véél meer. 

Lune: Ik heb vandaag al twee uur op Instagram gezeten. 
(De exacte schermtijd mochten we van Lune niet vermel-
den, omdat haar ouders ook Concordia lezen.)
Gabriella: Bij mij is het ook slecht gesteld. Misschien wel 
vijf uur per dag? Amai, als ik dat zo zeg, lijkt dat echt veel 
… Ik ben precies meer bezig met mijn gsm dan vorig jaar, 
geen idee hoe dat komt. Vooral als ik op de bus zit, ben ik 
vaak op mijn gsm bezig.

Wat vinden jullie echt tijdverlies?
Lewis: Tussenstappen maken bij wiskunde-oefeningen. 
Dat is soms echt veel te moeilijk, in mijn ogen is dat een 
‘ommetoer’.
Ilona: Ik vind op de bus zitten tijdverlies. Of twee uur na 
elkaar hetzelfde vak krijgen, dat ook.
Gabriella: Ik vind de bus ook tijdverlies. Soms zit ik wel 
een halfuur op de bus, maar in totaal ben ik vaak 40 minu-
ten kwijt, dat is best lang. Daarom ga ik volgend jaar op 
kot, ik wil het ‘getjool’ echt tot een minimum beperken.
Charles: Niets doen, dat is in mijn ogen tijdverlies. 
Lune: Maar je moet je soms toch eens vervelen?
Charles: Ik verveel me nooit. Of misschien alleen als we 
het laatste lesuur eens studie hebben, dat is wel tijdverlies. 

Waarvoor zou je meer tijd willen hebben?
Lune: Ik zou graag meer leuke dingen doen met mijn 
familie. 
Lewis en Elias: Ik zou meer tijd willen hebben om ’s 
morgens wakker te worden.
Charles: Inderdaad, ik ga akkoord.
Elias: Ik heb ooit eens gelezen in de krant dat er een voor-
stel was om de schooldag om 10.00 uur te laten beginnen, 
voor mij zou dat ideaal zijn.
Ilona: Mijn dag is eigenlijk goed gevuld zoals het is.
Gabriella: Ik zou meer tijd willen hebben voor mijn vrien-
den. Volgend jaar, als we allemaal verder studeren, zal het 
niet zo evident zijn om vaak af te spreken. Ons leven zal er 
helemaal anders uitzien. Daarom probeer ik nu echt zoveel 
mogelijk tijd voor mijn vrienden te maken.

Tijd genoeg,  
tijd te weinig, tijd te veel?

Ik zou naar een tijd willen terugkeren 
waarin er nog geen auto’s waren, om  
te weten hoe het voelt om op een propere 
planeet met schone lucht te leven.
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Ik was zeer geboeid toen ik midden januari dit jaar een reportage 
zag over de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De manier 
waarop zij opkomt voor het klimaat is uitermate fascinerend. Toen ik 
even later ook de eerste promovideo van Youth For Climate zag op 
Instagram, geraakte ik ervan overtuigd dat ook ik iets moest doen. 
Het begon met mijn deelname aan de eerste betogingen in Brussel 
op donderdag. Na deze betoging hoorde ik van een vriend dat Youth 
For Climate ook een departement in Brugge wilde opstarten en dat 
ze daarvoor nog mensen zochten. Na amper één week stapte de ver-
antwoordelijke van YFC Brugge op wegens tijdsgebrek. Toen vroeg 
de kern van YFC mij of ik de nieuwe verantwoordelijke wilde zijn. Ik 
aarzelde geen moment en startte vol enthousiasme aan mijn nieuwe 
functie binnen het team. 

Angst
Mijn voornaamste drijfveer om dit te doen is angst. Wij, met het hele 
team van YFC zijn namelijk bang voor wat er aan het gebeuren is 
met onze planeet en voor wat er ons nog te wachten staat. Eigenlijk 
is het niet de taak van jongvolwassenen om zich hiermee bezig te 
houden. Het klimaat is een verantwoordelijkheid van onze politici, 
maar wij willen dat de politiek eindelijk eens iets meer doet dan flau-
we praatjes verkopen. Ze moeten beseffen dat dit probleem kritiek 
is, dat deze materie niet langer kan wachten. Wij willen actie zien, en 
liefst zo snel mogelijk. 

 
 

Tijd
Verantwoordelijke zijn van YFC Brugge is een fantastische ervaring, 
maar het is ook niet altijd even gemakkelijk. Op mijn leeftijd zowel 
een kernteam als een groter team begeleiden, is helemaal geen evi-
dentie. Soms moeten er moeilijke beslissingen worden genomen en 
als die beslissing dan uiteindelijk niet goed is, dan ligt de verantwoor-
delijkheid hiervoor bij mij. Ook het combineren van YFC en school is 
niet simpel. YFC neemt enorm veel tijd in beslag. Na school moet ik 
vaak nog naar vergaderingen in Brussel, Antwerpen of Gent. Op de 
trein leren voor toetsen gaat bijna nooit, omdat ik dan meestal de 
meetings moet voorbereiden. Ook in het weekend heb ik nauwelijks 
tijd over, want dan ren ik van afspraak naar afspraak. Soms wordt de 
overvolle agenda en de plotse aandacht me wel eens een beetje te 
veel. Ik ben er uiteindelijk constant mee bezig, vaak zelfs tot na mid-
dernacht. Als je dan ziet wat al dat werk maar oplevert, is dit soms 
wel wat teleurstellend. 

Kritiek
Het moeilijkste om mee om te gaan is echter de kritiek. Van de ene 
dag op de andere word je anders bekeken. Alles wat je zegt of doet, 
wordt plots bekritiseerd. Veel mensen focussen ook op de dingen 
die ik in het verleden niet goed heb gedaan voor het klimaat. Dat 
is soms hard, omdat ikzelf vooral vooruit wil kijken. Kritiek geven 
en zelf niks doen is natuurlijk ook gemakkelijk ... Maar plots sta je 
dan een paar keer in de krant met een persoonlijk artikel over de 
klimaatmarsen. De media willen heel graag weten wat mijn precieze 
plannen zijn, en hoe de school omgaat met spijbelaars. Ik was amper 
een week verantwoordelijke en er stonden artikels op Het Laatste 
Nieuws, Krant van West-Vlaanderen en Het Nieuwsblad waarin ik ‘de 
Brugse Anuna’ werd genoemd. Die geuzennaam heeft veel kritiek 

losgeweekt. Aan de reacties te zien op die artikels op Facebook, 
staan vele mensen toch niet achter onze ideeën en onze manier 
van aanpakken. Al die aandacht is even wennen, maar het heeft me 
bijvoorbeeld wel geleerd hoe ik mijn mening moet formuleren zonder 
dat je woorden worden verdraaid.

BB
In de krokusvakantie liep ik eens door het station van Brugge met 
Anuna, Kyra en Anuna’s tweelingzus Luka. Ik ben er die dag enorm 
van geschrokken hoe goed de mensen onze gezichten kennen. 
Sommigen vonden het supercool om ons als team te zien wandelen, 
maar er werden ook verwijten naar ons hoofd geslingerd. Ik vind heel 
veel steun bij de kern van YFC (Anuna, Kyra, Ans, Toon, Luka, …). Zij 
weten perfect wat wij meemaken en begeleiden ons erin. Het is niet 
omdat je plots veel aandacht krijgt, dat je gedrag verandert of dat je 
plots mediageil wordt. Wij willen inderdaad aandacht, aandacht voor 
het klimaat, maar niet voor ons als persoon. 

Ik zal aan mijn tijd als verantwoordelijke van Youth For Climate 
Brugge zeer veel positieve herinneringen overhouden. Het is een bij-
zondere ervaring en ik ben zeer tevreden dat ik dit mag meemaken. 
Het is leuk om uitgenodigd te worden door minister van onderwijs 
Hilde Crevits en de verschillende gemeentebesturen in de omgeving 
van Brugge. Dat geeft je het gevoel dat er toch wel geluisterd wordt. 
Dat is positief, maar wij zullen blijven doorgaan tot er concrete veran-
deringen worden doorgevoerd!

 
 
— Tatyana Decelle

YOUTH FOR CLIMATE BRUGGE:  

EEN ERVARINGSVERSLAG  

VAN TATYANA DECELLE

TIJD VOOR ACTIe
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Bij de Frères barst het van talent, maar niet al dat talent is meteen 
zichtbaar binnen de schoolmuren. Verschillende leerlingen klus-
sen na hun zware studie-uren bij als professioneel frisbeeër, DJ of 
schermer in wording. Dat is niet altijd evident. Zo ook niet voor Maria 
Rjabynina (6E1) en Jappe Dendievel (4C1). Zij ambiëren respectie-
velijk een carrière als pianiste en fagottist. Hoe ziet de planning van 
die leerlingen er eigenlijk uit? Wij vroegen het hen ...

Jappe: “Als ik naar Antwerpen moet voor mijn muzieklessen, sta 
ik om 6 u. op. Rond 9.45 u. ben ik dan in het conservatorium, waar 
ik een uitgebreid dagprogramma heb met notenleer, fagotles en 
contrafagotles. ‘s Middags krijg ik een schamele drie kwartier pauze, 
zodat we tot 16 u. kunnen doorwerken. Meestal ben ik dan rond 19 u. 
terug in Oostkamp. Als ik niet naar Antwerpen moet, begin ik fagot te 
studeren rond 7.45 u. in mijn klaslokaal op school. Ik vind het heerlijk 
om ‘s ochtends te spelen, als het nog heel rustig is in de gangen. Ik 
ben ook vrijgesteld voor een aantal lessen om muziek te kunnen stu-
deren, en ook tijdens de middag kun je me vaak horen op mijn fagot.”

Maria: “Op maandag en vrijdag studeer ik drie à vier uur piano na 
school, op dinsdag maar een uurtje, omdat ik dan ‘s avonds ook 
hockeytraining heb. Op donderdag studeer ik meestal een vijftal 
uur. Op donderdagmiddag ben ik niet op school, want dan krijg ik 
specialisatieles in het conservatorium tot 18u. De lessen op school 
haal ik zelfstandig in. Op zaterdagvoormiddag ben ik in Kortrijk voor 
kamermuziek. ‘s Middags heb ik dan weer tijd om een uur of vijf 
piano te spelen. Op zondag krijg ik meestal privé masterclasses in 
Antwerpen. Die nemen een hele dag in beslag. Op zondagavond ben 
ik rond 21 u. weer thuis.

En school dan ... ?
Maria: “Meestal ben ik nog tot laat bezig voor school. Ik grijp elke 
kans om te studeren voor school: op de trein, of een toevallig uurtje 
studie. Ik heb ook geleerd om efficiënt en snel te werken, waardoor 
ik nooit zomaar aan mijn bureau zit en niets doe. Ook in de lessen 
probeer ik zoveel mogelijk te onthouden, wat mij al een hoop werk 
bespaart thuis.”

Jappe: “Als ik thuis ben, probeer ik nog wat voor school te doen, 
maar helaas vergeet ik soms te studeren. Ik ben ook vaak te moe 
om eraan te beginnen. Dan probeer ik de volgende ochtend nog wat 
te leren, of tijdens de speeltijden. Ik studeer ook vaak op de trein of 
in de auto. Ook tijdens de examenperiodes gaan de lessen door in 
Antwerpen en studeer ik de vakken op de trein.”

Soms spelen jullie ook concerten of doen jullie mee 
aan wedstrijden. Dat is nog intensiever.
Jappe: “Dat verschilt van tijd tot tijd. Er zijn maanden waarin ik 
ieder weekend weg ben, om te gaan repeteren of om een concert te 
spelen, soms met een transportduur van vijf uur. Andere periodes 
zijn wat kalmer.”

Maria: “Als ik meedoe aan een wedstrijd of een concert moet spelen, 
verandert mijn weekschema amper. Ik heb enkel meer stress in die 
periodes (zeker bij een wedstrijd) waardoor het veel vermoeiender 
wordt. De dag voor een wedstrijd ga ik niet naar school. Toen ik 
bijvoorbeeld meedeed aan een internationale wedstrijd in het buiten-
land was ik een hele week afwezig op school. Ook bij mij verschilt het 
van periode tot periode hoe druk het is. Het eerste trimester van dit 
schooljaar had ik het heel druk. In oktober had ik twee wedstrijden, in 
november twee concerten en in december nog een concert. In janua-
ri en februari had ik ook een zeer belangrijk concert en een wedstrijd. 
Nu heb ik het wat minder druk en heb ik dus meer tijd om te werken 
aan mijn repertoire.

Dienen de schoolvakanties dan om op adem te komen, 
of juist om schoolwerk in te halen?
Maria: “Tijdens schoolvakanties studeer ik het meest ... piano 
weliswaar. Ik studeer dan elke dag, meestal zeven uur per dag. Als 
ik afspreek met vriendinnen, dan zorg ik ervoor dat ik zeker heel de 
voormiddag piano heb gespeeld. Schoolvakanties zijn voor mij het 
moment om nieuwe stukken te studeren. In schoolperiodes heb 
ik daar totaal geen tijd voor. In de zomervakantie studeer ik in het 

algemeen het volledige repertoire van het daaropvolgende school-
jaar. Tijdens het schooljaar ben ik dan enkel bezig met de stukken te 
‘verfijnen’ en zorg ik ervoor dat ik ze zeer goed ken. Natuurlijk zit ik 
niet met een timer te meten of ik wel zeker zeven uur heb gespeeld. 
Ik doe dit elke dag met veel plezier, omdat ik elke dag wel aan iets 
anders werk in een stuk en stap per stap mijn eigen concept ervan 
kan uitvoeren. Omdat ik enkel thuis of in het conservatorium piano 
kan spelen, kan ik op vakantie helemaal geen piano spelen. Dan ga 
ik anders te werk: ik studeer dan werken in mijn hoofd (al zingend) 
zodat ik ze volledig ken. Dat lukt natuurlijk niet bij alle werken. Ik doe 
dat enkel bij polyfone werken zoals fuga’s van Bach ...”

Jappe: “Tijdens schoolvakanties ben ik ook bezig met muziek. Dan 
heb ik veel tijd om muziek te studeren, naar concerten te gaan en 
masterclasses te volgen, maar gelukkig kan ik me ook genoeg 
ontspannen. Voor sommigen zal mijn leven klinken als de hel, maar 
dat is helemaal niet zo. Ik heb best nog tijd voor andere dingen. Mijn 
droom is om fagottist te worden in een professioneel orkest. Muziek 
is mijn passie en daar zou ik alles voor opofferen.”

— Steve Marreyt

EEN GESPREK MET JAPPE DENDIEVEL EN MARIA RJABYNINA

Timemanagement  
      van een muzikant

Schoolvakanties zijn voor mij 
het moment om nieuwe stukken 
te studeren. In schoolperiodes 
heb ik daar totaal geen tijd voor. 
In de zomervakantie studeer  
ik in het algemeen het volledige 
repertoire van het daarop- 
volgende schooljaar. 
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Maandag 18 maart, met de fiets dokker ik over de kasseien 
van het Guido Gezelleplein. De poort van de fietsenstalling 
duw ik met een stevige por open, de dwingende lucht van 
het stro kruipt meteen in mijn neus. Juist, al vergeten dat 
dit aroma dé geur van het 100 dagenthema was. Terug 
buiten zie ik dat het maartse briesje de achtergebleven 
hoopjes stro van vorige vrijdag laat ronddwarrelen. Een 
throwback naar de dansmoves van de zesdes, gehuld in hun 
boerenplunje, flitst door mijn hoofd.

De wandeling gaat verder via de hoofdingang naar de 
speelplaats. Gelukkig moet ik me vandaag niet weer onder 
een obstakel van strobalen wurmen en meermaals mijn 
knieën schaven aan de koude, harde tegels. Thanks, zesdes! 
De sporen van de 100 dagen laten zich onomstotelijk 
voelen. Zouden er ook nog te zien zijn op de gezichten van 
onze feestvarkens?

Nieuwsgierig richt ik mijn blik op de troepjes zesdes ver-
spreid op de speelplaats. Naast enkele  vermoeide blikken, 
kleine oogjes en een plukje blauw haar zie ik geen uiterlijke 
tekenen meer van het 100 dagenfeest. Misschien mijmeren 
sommigen over dé dag waar men het zwijn door de bieten 
mocht jagen (klinkt toch beter op zijn West-Vlaams). Toch 
beeld ik me in dat onze retoricanen nagenieten van een 
geslaagde dag. Een warm gevoel dat nog wat nazindert ter 
hoogte van de maag. 

Terecht, want de show was zeker geslaagd. De zoektocht 
naar een nieuwe boer waarbij zich een clash voltrok tussen 
de boeren en de beesten was de rode draad. Van koeien 
melken tot eieren vangen, de leerkrachten mochten hun 
boerse talenten etaleren om hun kamp te laten zegevieren. 
Meneer - vogelverschrikker - Janssens was de ref bij al deze 
boerentaferelen. Zijn strenge oog zag een gelijkspel. Zelfs 
een dancebattle kon geen soelaas brengen.

Tot plotsklaps mevrouw Van Hulle als een deus ex machi-
na ten tonele verscheen en de turnzaal binnenreed op een 
kar vol stro. Als een boerin recht van het veld gooide ze 
het stro over het publiek. Zij claimde dat zij wel dé nieuwe 
boerin was van onze boerderij, ze heeft immers al acht jaar 
ervaring in de stiel. Tegen zo’n boerenwijsheid was niets 
opgewassen. De nieuwe boerin was gekend, een feestje was 
op zijn plaats. Tijdens deze minifuif sneuvelden enkele 
strobalen en kregen enkele leerlingen stro over zich heen. 
Boerenlol waarschijnlijk? Alles in het thema, sterke bal!

Tijdens mijn toezicht op de speelplaats wandel ik voorbij 
de zesdes richting overdekte hal. Links zie ik het veilig-
heidslint hangen en enkele verfdoeken. Ja, het decor was 
er pal op. Een real size-schuur werd in elkaar geknutseld, 
verschillende panelen creëerden een plattelandsgevoel en 
enkele boerderijdieren op de balen stro maakten het plaat-
je compleet. Hoed af voor de zesdes die hierin hun energie 
staken. 

Op de gang kom ik een gezelschap zesdes tegen, enkelen 
met een verdwaasde blik. Zou de afsluitende hypnoseshow 
van Patrick Pickart nog wat sluimeren misschien? Tij-
dens de show spraken de gezichten van onze laatstejaars 
boekdelen. Pretoogjes van het lachen, opengesperde ogen 
van verbazing, monden die openvielen van ongeloof. Ja, de 
Patrick kent er wat van. 

Mijn tocht eindigt in de leraarskamer waar we even nakeu-
velen over vorige vrijdag. Niets dan lovende kritiek. Een 
bevestiging van de inzet van de zesdes en het vele werk van 
het 100 dagencomité. “100 dagen: boeren” zal ongetwijfeld 
een spoor nalaten in de herinnering van hun tijd op de 
Frères.

— Warre Maertens

Sporen100 dagen: 
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Het wordt stilaan een jaarlijkse traditie: het schooltoneel. Leerkrachten en leerlingen gaven opnieuw het beste van 
zichzelf. Enkele indrukken!

Hallo, ik ben Gilles Van Dyck (3C1). 
Ik mocht de rol van Phileas Fogg vertolken. Phileas Fogg is 
een rijke man die in zijn gentlelmen’s club in Londen wedt 
dat hij in tachtig dagen de wereld rond kan reizen. Op die 
reis beleeft hij allerlei avonturen.  
Voor deze rol moest ik heel wat tekst ‘blokken’, met veel 
mimiek spelen en een statige houding aannemen. Ik vond 
het ook zeer fijn dat ik mijn creatieve inbreng mocht geven. 
Het samenspel met de andere personages maakte de dialo-
gen soms grappig, verrassend en leerzaam tegelijkertijd. 
En de groepssfeer was geweldig! Achter de schermen heb-
ben we ons goed geamuseerd. 
Ik heb er enorm van genoten om deze rol te mogen vertol-
ken. 
Ik ben al benieuwd naar wat het volgend jaar zal worden.

— Gilles Van Dyck

Vraagje: ‘Wil je een slotlied schrijven voor ons  
schooltoneel?’ 
Antwoord: ‘Ja!’ 
En dan begint het te kriebelen. Het script ligt te lonken om 
gelezen te worden. De personages komen tot leven in mijn 
hoofd. Daar borrelt het, bloeit het, groeit het, klaar om uit 
mijn pen te vloeien op het lege blad. De woorden zijn nog 
maar woorden. Die woorden worden muziek in het hoofd 
van Bart De Mylle. Het lied ontplooit en vormt zich tot de 
verrassende apotheose op het toneel. 
Wat begon als een kleine kriebel groeide uit tot een groots, 
gelukzalig gevoel.

— Greet Van de Cappelle

September 2018, een eerste keuze moet worden gemaakt: 
welk stuk zullen we dit keer brengen? Gelukkig bieden de 
hoorspelen van Het Geluidshuis ons telkens weer inspiratie. 
Al snel kwamen we bij het stuk ‘De wereld rond in tachtig 
dagen’, een prachtig verhaal dat regelmatig wordt afgewis-

seld met de nodige humor. 

Nog diezelfde week startten we met de audities. Hieruit 
kwamen twintig dolenthousiaste acteurs die bereid waren 
om wekelijks elke donderdagmiddag te repeteren. En of er 
gerepeteerd werd?! Week na week werd er gewerkt, zelfs na 
de examenperiode, en ook de vrije dag werd opgeofferd om 
er een prachtig stuk van te maken. 

Ondertussen brainstormden we met verschillende colle-
ga’s over decor en attributen. Er moesten immers wel een 
olifant en een trein op het podium staan. Voor ons bleef 
het vaak spannend tot de laatste momenten: zullen ze hun 
tekst wel kennen? Zullen ze zich voldoende inleven? Staan 
de olifant en de trein op hun plaats? Staan alle geluidsef-
fecten klaar?

Maar uiteindelijk zagen we dat alles goed kwam. Wat zijn 
we trots op onze acteurs. Ze deden het schitterend! En 
onthoud goed: als er maar één reden bestaat om iets niet te 
doen, dan is dat een goeie reden om het wel te doen.

— De regisseurs (Marie Demeulenaere, Tine Jansseune en 
Elke Serpieters)

Toneel is tekst, decor, mimiek, attributen en kledij. 
Toneel is hard werk door leerlingen. 
Toneel is een sterke begeleiding met zachte en harde hand, 
met cake en sapjes. 
Dat maakt toneel op school iets dat je gezien moet hebben.

Ook dit jaar staken we de koppen samen om het concept 
‘kledij’ uit te werken. 
Typerend – minimalistisch – stijlvol – vlot – eigenwijs, dat 
was het doel dat ik voor ogen had. 
Bij de eerste brainstorm komt er altijd een zot idee uit. Dat 
werd al snel teruggeschroefd naar iets  dat meer haalbaar 
is.  

De tweede brainstorm nam een concrete start.  ‘We nemen 
als basis een zwarte broek en een gekleurd T-shirt.’ 
Ik was eerst wat ontgoocheld en bang dat het een look-a-
like zou worden van de kledij bij een vorig stuk. Maar dan 
bedacht ik: dàt ligt in mijn kamp. 
Hemden tailleren vaak ruim voor leerlingen waardoor ze 
verdrinken in de lap stof.  Jassen en kleedjes hangen vaak 
te lang over de korte beentjes. Alles verstellen?  Euchm 
… ik vreesde een slecht resultaat.  Daarom koos ik het 
concept: minimalistisch, stijlvol, apart.  Stukken van kledij 
met typerende accessoires. 
De hemden werden verknipt zodat enkel de kraag en 
manchetten overbleven.  Dertig knoopjes werden verzet, 
er kwam zelfklevende tape op de revers en borstzak … Et 
voilà.  Het T-shirt werd in een paar seconden omgetoverd 
tot een herkenbaar attribuut. 
De zak met verkleedspullen werd omgekieperd, de kring-
loopwinkels werden afgeschuimd, de collega’s opgetrom-
meld om hun zolder te doorzoeken …  totdat alles op de 
lijst kon worden afgevinkt.

 ; Zwarte broek – leerlingen
 ; T-shirts – maten opvragen – bestellen
 ; Kettingen, sjaals – kringloopwinkel, collega’s
 ; Hemden – papa’s
 ; Indianenbanden – naaimachine en ik

 
Bedankt aan de collega’s, leerlingen, kringloopwinkels, 
papa’s ...  want wie heeft nu een wandelstok én een bolhoed 
én tien indianenbanden  én drie sets minitheekopjes én 
een kruisbeeld én een mega valies én … op zijn eigen zolder 
liggen?!

— Florence Maet

Eén woord: stress. Echt iedereen was aan het stressen 
voor de voorstelling. We liepen door elkaar of zaten elkaar 
gek te maken. Als je niet beter wist, zou je denken dat we 
doodgingen. Maar eigenlijk viel het wel nog mee. Emilie 
(prinses Aouda) stelde voor om yoga te doen, aangezien 
iedereen toch maar niets en alles tegelijk aan het doen 

was. Toen we onze gsm moesten uitzetten een uur voor de 
voorstelling sloeg de echte paniek toe, want niemand had 
nog afleiding. Iedereen zat toen zijn tekst op te zeggen en 
te mompelen in zichzelf.

We wisten wat onze werkpunten waren: luid en duidelijk 
spreken. We hadden erop geoefend en iedereen was er klaar 
voor. Ik kreeg een micro dus ik dacht: ’Oké, nu moet ik niet 
meer roepen,’ maar ik moest nog altijd wat luider spreken. 
Eigenlijk mag ik niet klagen want de anderen moesten echt 
roepen, en voor de één was dat makkelijker dan voor de 
ander.

Het is gelukkig allemaal goed gekomen. We hadden er 
(denk ik) allemaal veel plezier in (ik althans wel). Het was 
weer een topervaring (voor de tweede keer voor mij), ik 
denk dat ik volgend jaar weer zal meedoen 😊.

— Emma Saey

Enkele reacties uit het publiek:

De acteurs deden het wel heel goed en Passepartout zei 
soms ook wel echt leuke woordjes in het Frans. – Milo De 
Clerck

Ik was wel fan van de commissaris en van monsieur Fogg. – 
Marieke Salens

De liedjes tijdens het stuk waren echt heel leuk. Het decor 
was ook zeer mooi. – Juliette Foré

Het is zeer straf dat er eerstejaars zijn die durven meespe-
len. – Rhune Saey

De kledij vond ik simpel maar slim bedacht zodat je snel 
van kostuum kan wisselen. – Madelief Lingier

Het leuke aan het toneel was dat het zich op verschillende 
plaatsen afspeelde. – Finn Theetaert
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Op 3 december vindt traditiegetrouw ons jaarlijks Xaveriusfeest plaats. Voor deze editie konden de tweedejaars voor 
de gelegenheid kiezen uit allerlei workshops. Eéntje daarvan was radio maken. Dolenthousiast trokken ze naar de 
professionele studio van Villa Bota. Eén leerling was zelfs bijzonder aangenaam verrast: ‘Oef, ik dacht al dat jullie 
met ‘radio maken’ bedoelden dat wij een radio in elkaar moesten knutselen!’ Elke leerkracht mocht op voorhand 
zijn of haar favoriete plaatje doorsturen. Onder het goedkeurend oog van meneer Maertens babbelden de leerlingen 
vlotjes de nummers aan elkaar. Enkele uren later was de ultieme Tijdloze van de Frères een feit!

Kan jij de favoriete nummers van onze leerkrachten raden? Deze tips helpen je alvast op weg …

a. De baslijn van het lievelingsnummer van mevrouw Denhert werd ook 
gebruikt door Vanilla Ice voor hun hitsingle Ice Ice Baby. 

b. De videoclip van het nummer dat mevrouw Billiet koos, mocht aanvanke-
lijk niet uitgezonden worden. De fietswedstrijd die erin voorkwam, had te 
weinig om het lijf …

c. Het favoriete nummer van mevrouw Vercruysse werd gebruikt in de film 
Into the Wild.

d. Het lievelingsliedje van mevrouw Vandevenne werd door Twolfnolf 
gecoverd. 

e. Het nummer dat mevrouw Detavernier koos, stond in 2003, 2004, 2005 en 
2014 op de eerste plaats in De Tijdloze van Studio Brussel.

f. De zanger van het nummer dat mevrouw Carpentier koos, lanceerde 
niemand minder dan Madonna. Voor haar internationale doorbraak ver-
zorgde ze de backing vocals bij deze Fransman.

g. Het lievelingsliedje van mevrouw Jansseune is het meest gestreamde 
liedje ooit op Spotify.

h. De favoriete band van meneer Maertens sluit zijn optredens meestal af 
met het nummer dat hij koos.

i. Het nummer van mevrouw Serpieters is een knipoog naar het thema van 
het vorige Concordianummer.

j. De lievelingsband van meneer Verleye poseert vrolijk met een aantal 
geiten op de cover van het album waar dit nummer op staat.

k. Meneer Peeters zocht het bij de gelaarsde sprookjesfiguren.

l. Meneer Vancompernolle en meneer Haesebrouck willen absoluut niet 
vergeten worden.

m. Een blote madam in een bontjas kan meneer Marreyt wel bekoren.

n. Verras mevrouw Demeulenaere nooit!

o. Meneer Blondeel zoekt het aan de universiteit, al bevat zijn groepsnaam 
een vage verwijzing naar de dierentuin.

p. Op het eiland van meneer Decoene voelen zeehondjes zich thuis.

q. Meneer Teerlynck voelt de liefde al hangen.

r. In het liedje van mevrouw Boudens belt een man naar zijn oud lief, veertig 
jaar later. 

s. Bel het nummer 101, vraag naar het hoofd van de afdeling geluk en krijg 
een directe radioverbinding met mevrouw Renders.

t. Mevrouw Muse ontving een kettingbrief van een Britse bluesband die 
later een Amerikaanse popgroep werd.

1. Under pressure- Queen & David Bowie
2. Ameland-Bouwdewijn De Groot 
3. Feel the love-Rudimental 
4. Le chat Botté-Thomas Fersen
5. Shape of You-Ed Sheeran 
6. No Surprises-Radiohead 
7. Rebellion Lies-Arcade Fire 

8. The Chain-Fleetwood Mac 
9. Don’t you forget about me-Simple Minds 
10. Venus in Furs-Velvet Underground 
11. Pet Sounds-Beach Boys 
12. Born to be alive-Patrick Hernandez 
13. Mia-Gorki 
14. Professor Booty-Beastie Boys 

15. Go Your Own Way-Fleetwood Mac 
16. Boulevard of Broken Dreams-Greenday 
17. Bicycle Race-Queen 
18. Society-Eddie Vedder 
19. Karma Police-Radiohead 
20. Martha-Tom Waits 

juiste oplossing: a:1 | b:17 | c:18 | d:15 | e:13 | f:12 | g:5 | h:7 | i:16 | j:11 | k:4 | l:9 | m:10 | n:6 | o:14 | p:2 | q:3 | r:20 | s:19 | t:8

a gd jb hec if

m spn tqk o rl

Je kan de volledige lijst  
beluisteren door deze QR-code  
in te scannen.
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Aandacht … Aandacht ...
— Johan Yde

Een bakker werkt tijdens de zomervakantie met een jobstudent. Elke dag merkt de bakker dat de student ieder uur een gebakje 
zelf smakelijk opeet.

Na een vijftal dagen is de bakker het beu en vraagt aan de jongere: ‘Waarom eet je zelf al die gebakjes op? De bedoeling is toch 
dat je ze verkoopt aan de klanten?’

De student antwoordt: ‘In mijn contract staat toch dat er een proeftijd loopt van zeven dagen?’

Staf staat met Lucien op de Markt. Komt daar een toerist 
bij hen staan en vraagt: ‘Entschuldigung, sprechen Sie 
Deutsch?’

De twee staren hem niet begrijpend aan.

‘Excusez-moi, parlez-vous français?’ De twee blijven hem 
aanstaren.

‘Per favore, lei non parlate italiano?’ Geen gevolg.

‘Hablan ustedes español?’ Ze blijven maar staren.

‘Do you speak English?’ En maar blijven staren.

Daarop gaat de toerist ontmoedigd op zoek naar een 
ander slachtoffer.

Zegt Staf: ‘Lucien, we zouden misschien toch eens tijd 
moeten maken om vreemde talen te leren.’

Waarop Lucien: ‘Ja, en waarom? Kijk naar die toerist, hij 
spreekt vijf talen, en hij kan zich nog niet verstaanbaar 
maken.’

Op school vraagt de juf aan Jantje: Wat is de verleden tijd 
van deze zin: ‘Ik eet een kommetje komkommersla?’

Waarop Jantje antwoordt: ‘Dat is gemakkelijk. Ik at een 
kwammetje kwamkwammersloeg!’

Baziel en Hektor vinden tijdens een uitstap twee bommen 
die dateren uit de Eerste Wereldoorlog.

‘We goan da no de gendarmes briengen,’ zegt Hektor.

‘Mo verzichtjes, zie dat er één ontploft!’

Baziel: ‘Ehwel me gon ton zeggen da we d’er moar éné 
gevoenden hèn.’

Haal muziek  
  uit je afval!

1

2

4

3

DIY

Stel, u gebruikte uw oude vinylplaten enkel nog om anoniem 
door het leven te gaan. Immers niet alleen uw langspelers 
verouderden, ook uw aangezicht. En stel dat u zich zo 
langzamerhand toch aan het verzoenen bent met de tand 
des tijds en uw bijhorende smoel, dan hebt u daar plots een 
nutteloze elpee liggen. Aan het werk!

Dompel de schijf onder in flink wat kokend water en wacht 
enkele minuten. De materie wordt zacht. 

Haal de slappe plaat met een handschoen uit het hete water 
en duw hem onmiddellijk in een kom met platte bodem. 
Hebt u niet het verwachte resultaat? Herbegin dan gewoon. 
Het afkoelen duurt slechts enkele seconden.

Uw fruitmandje kan gevuld worden volgens uw muzikale 
smaak. Hier een versie van een fan van The Velvet Under-
ground.  

Bij gebrek aan Red Hot Chili Peppers ook een versie met 
Red Hot Tomatoes.

 
Niet alleen vinylplaten kunnen we upcyclen. Ook audiocas-
settes. Makkelijk zat: verwijder de cassette, open het hoesje 
en klaar is de staander voor uw gsm.  

Als u helemaal retro wil gaan, past een prentje van de 
Sint-Salvatorskathedraal. 

Leun achterover en geniet van de leerkrachten van de Frères 
in hun versie van”Happy”.    

Begin alvast creatief na te denken hoe u later uw gsm kan 
upcyclen ...
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Signaal Festival, Astridpark Brugge, 27-30 juni
De examens zijn voorbij, tijd voor een gratis festival! De crew 
van Brugse jongerenradio Villa Bota brengt vier dagen live 
muziek, live radio, workshops, talks en een fantastisch zomer-
terras.

CoBAR, Oedelem
In hetzelfde weekend opent ook deze zomerbar in Oedelem, 
onder de allitererende slogan ‘thope tafelen, dolle drankjes & 
zwoele zomeravonden’. Volgens ingewijden ligt de bar langs 
een prachtige fietsroute.

Fiesta Del Kalf, jeugdhuis ‘t Kalf, 29 juni
Ook niet-Veldegemnaars zijn van harte welkom op deze ‘spette-
rende openluchtfuif’.

Cactusfestival, Minnewater Brugge, 5-7 juli
Onze eigen festivaltrots. Minder hysterie en meer relaxed dan 
alle andere zomerfestivals en bovendien ook nog eens topacts 
als Oscar and The Wolf, Goose, dEUS en Parquet Courts.

Dour festival, 10-14 juli
Een klassieker, dit jaar met o.a. A$AP Rocky, Roméo Elvis, 
Zwangere Guy, Skepta en een batterij minder bekende maar niet 
minder te smaken DJ’s en aanverwanten. 

Woohah Festival, Tilburg (nl), 12-14 juli
Een hiphopfestival voor bad asses. Dit jaar met headliner Travis 
Scott, maar ook Stormzy, Brockhampton en Lil Uzi Vert. Laat de 
169 euro voor een weekendticket je niet tegenhouden (slik).

Irie Vibes Roots, Kortemark, 18-20 juli
Voor de liefhebbers van dub en reggae. Een kleinschalig, groen 
en warmbloedig festival voor de hele familie. Positive vibez 
only.

Rock Zerkegem, 21 juli
Een tent, een oplegger en een dosis onversneden rock-’n-roll in 
Zerkegem of all places.

Pintjes: 1 euro (16+)

Campo Solar, Damme, 2-3 augustus
Onthaasten met zwoele beats midden in een maïsveld. 

Batjes Zedelgem, 10-12 augustus
‘t Zwien deur de batjes jagen, met avondmarkt, batsjesloop, 
dorpsspel, braderie, vuurwerk, wielerwedstrijd en straatanima-
tie. Vlaamse kermis, quoi!

Parkpop Oostkamp, 16-18 augustus
Nog een gratis festival! Met o.a. Bent Van Looy, Red Zebra, 
Belgian Asociality en Channel Zero.

Bomboclat Festival, Zeebrugge, 23-24 augustus
Een weekendje bakken aan het strand met zwoele afrobeats en 
vette dancehall.

TAZ#2019, Oostende, 31 juli - 10 augustus
Oostende toont zich altijd van haar beste kant tijdens Theater 
Aan Zee: de beste gezelschappen met de beste stukken, jonge 
makers, gezellig parkterras en een verfrissend zeebriesje …

Zomer
tips

old school
Speeltijd

In de rij! Niet stilstaan, duwtje in de rug, blijven bewegen!

Speel(?)tijd

Tot eind de jaren zeventig brachten 
de leerlingen hun pauze al wandelend 
door. In tegenwijzerzin!  
 
Stilstaan was verboden!
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Op één jaar tijd met de fiets van Damme naar Kaapstad. Jawel, dat leest u goed. Stijn Van Parys, oud-leerling van 
de Frères (retorica 2008), verliet op 16 juli 2017 al fietsend zijn pittoreske geboortedorp. Bestemming: Afrika. Zijn 
veeleisende en zeer serieuze job in de banksector zei hij vaarwel, al is hij zelf niet meteen van mening dat hij iets 
heeft moeten opgeven om aan dat avontuur te beginnen. Integendeel. Onder het motto: ‘Ik moet het doen, want ik 
denk dat ik het kan’ trok hij naar Zuid-Afrika. Een verhaal over immer onbereikbare horizonten, majestueuze bergen, 
zeeën van tijd en menstruele hygiëne. 

Stijn, hoe ben je op het idee gekomen om naar 
Zuid-Afrika te fietsen?
Ik heb altijd al zoiets willen doen. Afrika oefent mijn hele 
leven al een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij 
uit. Ik kan niet verklaren waar dat vandaan komt, het 
is gewoon zo. Veel fietsers die ik onderweg tegenkwam, 
fietsen omdat ze zich afzetten tegen iets. Hun saaie job, het 
kapitalistisch systeem, de bekrompen samenleving, de ge-
jaagdheid van de maatschappij … Dat was bij mij niet het 
geval. Ik wilde gewoon heel graag door Afrika fietsen. Ik 
was 27, de leeftijd waarop veel mensen een huis, een hond 
en een kind kopen, en dacht bij mezelf: ’t is nu of nooit. 
Dus ik begon te plannen.
Ik besloot mijn fietstocht aan goede doelen te koppelen en 
kwam op WoMena en Blik op Afrika uit. WoMena is een 
NGO die zich onder andere voor menstruele hygiëne in 
Oeganda inzet. Om het taboe te doorbreken, verspreiden 
ze op grote schaal menstruatiecups. Blik op Afrika is een 
Belgische NGO, hun focus ligt op onderwijs en gezond-
heidszorg in Centraal-Afrika. 

Waarom heb je gekozen voor de fiets?
Fietsen heeft voor mij bijna iets religieus. Dat is volgens 
mij de beste en meest intense manier om een land, de men-
sen, een cultuur te beleven. Die manier van reizen brengt 
prachtige ontmoetingen met zich mee. Toen ik alleen door 
de Sahara fietste, had ik 500 kilometer lang geen water. 
Toearegs en kamelenboeren stopten vanzelf, en de gesprek-
ken gingen ongeveer als volgt:

Bonjour monsieur, ça va?
I’m fine, how are you?
Do you know you’re cycling in the desert?
Yes, I am very aware of that.
Do you know Nouakchott is still 450 km away? You can get 
in the back of our pickup truck.
Yes, I am aware of that. At this point my life goal is to get 
to Nouakchott on this bicycle.
As you wish, but at least grab some water.

Ik heb fantastische mensen leren kennen met wie ik van-
daag nog steeds contact heb. 

Welke ontmoetingen zijn je nog bijgebleven?
Wel, zowat alles wat ze je in de Travel Clinic heel hard 
afraden, heb ik gedaan. Ik dronk bijvoorbeeld al eens uit 
een lokale waterput, met alle gevolgen van dien. Ik was aan 
het fietsen en op een zeker moment moest ik echt stoppen, 
de nood was hoog. Gelukkig zag ik langs de weg een paar 
bomen en struiken staan, de ideale plek, zo dacht ik. Ter-
wijl ik daar gehurkt tussen die bananenbomen zat, kwam 
er ineens een klein meisje doodleuk op mij af gewandeld. Ze 
hield haar uitgestoken handje voor mijn neus. Het gebeurt 
wel vaker dat kindjes geld komen vragen, maar zij leek 
absoluut niet door te hebben dat ik op dat moment andere 
prioriteiten had. 

Eigenlijk heb ik elke dag nieuwe mensen ontmoet, dat 
maakt de dagen ook zo intens. Ik werd bijvoorbeeld heel 
vaak door een familie uitgenodigd om bij hen iets te eten. 
Dat is heel fijn, maar ook best vermoeiend. Je bent bijna 
nooit alleen. Er is ook nog eens een enorm verschil in 
‘welkomstduur’. Je bent zo lang bij iemand welkom als je 
dat zelf wil. Ik moest me aan een bepaald schema houden, 
of ik had toch op z’n minst een zeker doel voor ogen. Veel 
families vonden het heel vreemd dat ik maar één dag wou 
blijven. Wij denken altijd dat we storen, maar dat is niet 
zo. Je stoort hen niet, ze hebben je er graag bij. In een 
Afrikaanse familie zijn er trouwens altijd bezoekers, het 
steekt niet zo nauw. Die ongedwongenheid kennen wij hier 
niet. Je kan in Afrika perfect gewoon even in een winkel 
gaan zitten, als je dat wil. Dat hoef je bij ons niet te probe-
ren. Hier moet je altijd een reden hebben om ergens te zijn. 

Vooral West-Afrika heb ik als enorm gastvrij ervaren. De 
samenleving in Oost-Afrika is harder. Er is veel industri-
alisatie, en eigenlijk kampen ze daar met de problemen 
die wij hier in de negentiende eeuw kenden. Een strikt 
klassensysteem, armoedige krotwoningen in beluiken, veel 
alcoholmisbruik … Het contrast tussen de stad en het plat-
teland is ook enorm. In Nairobi zie je zakenmannen rond-
rijden met BMW’s, terwijl je een paar kilometer verder 
een nomade met vier koeien tegenkomt. Maar iedereen was 

best aangenaam. De manier waarop de mensen daar met 
elkaar omgaan, dat mis ik bij ons echt. Toen ik in België 
voor het eerst opnieuw de trein moest nemen in volle spits, 
was ik geschokt. Een bomvolle trein, en niemand sprak met 
elkaar.

Hoe gaan mensen met ‘tijd’ om in Afrika? Werden 
alle clichés bevestigd? 
Er is wel een andere perceptie van tijd. Om 9 uur ’s mor-
gens betekent meestal gewoon ‘ergens in de voormiddag’. 
Er wordt minder gechronometreerd en Afrikanen houden 
zich doorgaans minder vast aan een schema. Al hangt het 
er ook van af waarvoor ze precies op tijd moeten zijn. Dat 
betekent overigens niet dat Afrikanen lui zijn, integendeel. 
Veel Afrikanen werken ontzettend hard. Ze hebben vaak 
twee jobs. Als iemand ’s nachts taxichauffeur is, is het niet 
zo vreemd dat hij overdag op zijn andere job af en toe een 
uiltje knapt. 

Je bent sinds september opnieuw in België. Hoe 
kijk je nu terug op dat jaar?
Mijn fietstocht is alles geweest wat ik gehoopt had dat hij 
zou zijn. Ik heb nu best wel last van een soort post-Afri-
kablues. Ik had een jaar lang niets anders te doen dan van 
punt A naar punt B fietsen. Verder zag ik wel wat er op 
mijn pad kwam. Ik hunker nog elke dag naar dat gevoel 
van absolute vrijheid, maar je kan moeilijk je hele leven 
op een fiets zitten. Al zou ik wel graag eens van Chili naar 
Alaska fietsen …

Benieuwd naar meer? Stijns volledige relaas kun je lezen op 
zijn website, www.roadtocapetown.be 
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puzzeltijd
In deze woordpuzzel heeft ofwel de opgave ofwel het antwoord iets met tijd te maken en heel vaak ook met de 
school. Frans, Nederlands, Duits, Latijn, Engels en zelfs Spaans passeren de revue. De ene opgave is al cryptischer 
dan de andere (cryptisch betekent verborgen). Een uitdaging dus. Veel puzzelplezier!

De witte cijfers komen overeen met de horizontale en verticale opgaven. Met de letters die je op de grijze cijfers 
invult, kan je drie woorden vormen die samen vertellen welke speciale gebeurtenis in het vooruitzicht is.

Horizontaal
1. Wanneer neem je je agenda mee naar de les?
2. Mister Metronoom van de huidige schoolband.
3. Joepie! Tempus ludendi.
4. Droge witte wijn duurt niet lang.
5. Tussen eon en periode (geologie).
6. Geen Klassieke Dag maar een Klassieke Nacht.
7. Hier breng je je blessuretijd door op school.
8. Sommige rijen zorgen ervoor dat je te laat op school komt,  

ook in de derde graad.
9. Daar heb je er drie van in een schooljaar.
10. Cncrd, Nrdzndnws, Zlvrbld ...  Elke school heeft er wel een.
11. Uurwerkfabrikant van de Sealander Black.
12. Onderdompelen in hete olie tijdens het vijfde lesuur op vrijdag.
13. Zalige … nee, heilige dagen in July and August.
14. Less is more? In dit geval niet: duurt nooit de volle 50 minuten.
15. Er is een jonge Wenning in het vierde jaar. En in het vijfde jaar zit er een …
16. Vul dit Eigen Kweek-Engels aan: “Who laughs ..., laughs best.”
17. We kennen bijna de familienaam van de eerste vrouw, namelijk  

Vanhulle, Valishina of Boucquey.
18. Rode draad door dit Concordianummer.
19. Tzestig minuten dialectische garnaal uit 2A.
20. Korte namiddag in de les Engels.
21. Zij of hij besteedt veel tijd en aandacht aan het managen van haar  

of zijn klas. A la française.
22. Het is een oud ritueel: zelfs de ref begint te gooien op Cercle.
23. Vóór het antwoord van vraag 20 en even kort.
24. Knikkebollend zwak momentje na het middagmaal tijdens de saaie les  

in een duister lokaal.

 
 
 
 
 
 
 

Verticaal
17. Belofte maakt schuld: de beste zestig minuten van een school.
21. Sinds jaar en dag ons rekentoestel. 
25. Deze broederschap viert in juni zijn 180e verjaardag. Nog vele jaren!
26. Nog steeds te horen op het Guido Gezelleplein. Riep de broeders op om 

op vaste tijden te bidden.
27. Begin van de les. Einde van de les. Einde van de soep. En: pas op, ik kom 

eraan met de fiets.
28. Dieser Junge aus 5C isst 365 Tage Müsli zum Frühstück, dieser.
29. Dat komt ervan, mevrouw, als je naar een zomermaand genoemd bent:  

je les vliegt voorbij.
30. Op dit ogenblik de nestor van de leerkrachten. Heel moedig hoor!
31. Iben van 6B diende zijn taak te laat in maar had nochtans genoeg ...  

(dialect).
32. Hij rekent zichzelf bij de snellere collega’s maar wij vinden hem gewoon 

dé snelste. Beste tijd op de duatlon dus.
33. Verboden te toetsen.
34. Onze jongste leerkracht lijkt de zoon van Jan maar is het niet.
35. De familienaam van Maud uit 1D is verwant met die van Iben uit 6B en 

betekent ‘van het Gotisch volk’.
36. Tijd voor de schoolband.
37. Hier begin je om 8 uur aan je examen.
38. Hoe geef je een goede toespraak over het zesde jaar in de Frères?
39. Even weg van de school als het moeilijk gaat. Ook gebruikt in basketbal, 

volleybal en waterpolo.
40. Bloemen verwelken, schepen vergaan maar de liedjeslijst van  

Mr. Maertens blijft bestaan.
41. Oorzaak van wat in vraag 31 beschreven is.
42. Elk jaar op onze kalender ter gelegenheid van 3 december. 
43. Deze dorstlessende afkorting roept je op om iets dringend af te werken.
44. Veel groter dan de versie van vraag 26 en in het derde jaar te horen tijdens 

de paasvakantie.
45. When you say hello to the Latin teacher in the morning or at any other 

time of the day after the meet.
46. Zeer fluogevoelige vergrotende trap van ‘kinderen hebben’.
47. Pfff, er zijn zoveel semesters in een schooljaar, zoveel, zoveel ...
48. … maar ook van de Sealander Blue.
49. Zowel maintenant, jetzt, now als nunc en in de derde graad kan het  

zelfs ahora zijn.
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Weinig nieuws onder de zon? Onze school is toch regelmatig bij de vijf finalisten van de West-Vlaamse Vlajo-finale? 
Dat klopt, maar het was voor het eerst dat er zowaar twee mini’s bij de beste vijf zaten. En daar bleef het niet bij, 
want zelfs de hoofdvogel was voor de Frères.

Tijd voor een interview! Voor Taste of Culture strikten we Joey Jawhara en Ruben Maeckelbergh. Voor 3côté spra-
ken we met Katrijn Thorrez en Marieke Cnockaert.. 

Taste of culture

Hoe ontstond jullie concept? 
Begin september brainstormden we: “Wat verbindt ons, 
wat doen we allemaal graag?” Uit de beide antwoorden, 
“reizen” en “lekker eten”, ontstond er een kookboek met 
recepten uit alle hoeken van de wereld. We zochten mensen 
met een migratieachtergrond die hun favoriete gerechten 
wilden presenteren. 

Daarnaast hadden we ook nog twee droomcoaches: Kristof 
Deprez, chef van de Mangerie, en de Brugse foodie Ellen 
Charlotte Marie. Ontwerpster Anke De Bock en fotograaf 
Thibault Defoor wilden gratis voor ons werken. Eigenlijk 
was er in elke fase veel sympathie voor ons project. Dat 
was nodig want zo’n project bedenken én een resultaat 
in boekvorm klaar hebben op vier maanden tijd, dat was 
zwaar werk. Het feit dat de boekpublicatie in december 
viel, maakte de examenperiode tot een hel.

We hebben alle gerechten zelf uitgeprobeerd en dan naar 
de fotograaf gebracht. Het was niet evident om de bordjes 
na het vervoer terug toonbaar te maken.

Wat gebeurt er met de winst? 
We willen schoolmateriaal bezorgen aan Syrische school-
kinderen. Om invoerrechten en transportkosten te vermij-
den gaat Joey, de algemeen directeur van de onderneming, 
met het geld ter plaatse. Door haar Syrische contacten 
heeft ze een kleine organisatie zonder logge structuur ge-
vonden. We hebben echt wel voldoende geld opgehaald om 
meer te kopen dan wat balpennen. Omdat we de aankopen 
ter plaatse doen, kan de lokale economie er ook nog van 
profiteren.

We zijn best wel trots op het resultaat, zo’n boek is toch 
iets dat blijft.

3côté

Zijn jullie allemaal zo’n fervente breifanaten? 
Nee, dat niet. We verkopen moderne breiwerkjes die ge-
maakt zijn door de bewoners van twee Brugse rusthuizen 
(Sint-Jozef en Regina Coeli). Al in augustus hebben we 
afspraken gemaakt met de woonzorgcentra. De naam 3côté 
verwijst naar het Franse woord ‘tricoter’ maar ook naar de 
drie generaties die we met het breiproject verbinden en we 
blijven “in de côté”, het is een lokaal project. 

Was het een tijdsintensief project?
Dat mag je wel zeggen. Elke woensdag gingen enkelen van 
ons bij de oudjes breien. Onze inbreng in het breiwerk was 

eerder beperkt. We moesten de wol aankopen, de boekhou-
ding in orde brengen, de public relations verzorgen op de 
sociale media ... Maar het  was echt geen verloren tijd. Je 
krijgt er zoveel voor terug. Het gebeurt dat we een oudje 
tegenkomen op straat in Brugge en dan zie je ze stralen 
van geluk. 

Op de markt gaan staan met je producten vraagt ook veel 
inspanning en tijd. We hebben gemerkt dat ons concept 
minder geschikt is om de markt te doen omdat wij het 
vooral moeten hebben van ons verhaal. Daarom hebben we 
later onze waren proberen te slijten op een homeparty.

Is zo’n onderneming echt leefbaar?
We hebben de oma’s zelf laten kiezen met welke wol ze 
liefst wilden breien en welke patronen ze wilden volgen 
want voor ons zijn zij de specialisten. Uit zo’n project als 
zelfstandige je inkomen halen, is waarschijnlijk niet haal-
baar zonder subsidies, maar we hebben wel geleerd dat een 
onderneming ook sociale aspecten moet integreren in zijn 
werking. 

Onze winst gaat naar een bedankingsfeest voor onze breis-
ters en andere vrijwilligers. Trouwens, 3côté houdt niet 
echt op te bestaan. In één van de rusthuizen was nog geen 
brei-activiteit en de oudjes hebben zich zo goed geamu-
seerd dat ons breiclubje er zal blijven bestaan, met onze 
naam.

— Tom Peeters

Geëngageerd ondernemen in de Frères 

Wat vindt 3côté van Taste of Culture?
Om op zo’n korte tijd al die mensen te vinden die hun recepten wilden delen en er dan nog eens in enkele maanden een 
knap boek van maken, chapeau!

Prijzen Taste of Culture 

• Beste minionderneming van West-Vlaanderen
• Vier sterren op de Vlajo Mini Star Awards
• Totaalconceptprijs op de Vlajo Mini Star Awards
• Prijs van Euroclear 
• Meest professionele stand op de Minimarktdag in Brugge 

(Stad Brugge)

Prijzen 3côté 

• Beste sociale minionderneming van Vlaanderen (Vlajo) 
• Beste ambachtelijk product (Stad Brugge)
• Allroundprijs, kerstmarkt (stad Roeselare) (voor het eerst 

dat een middelbare school met deze prijs ging lopen)
• SEP, eerste prijs, beste sociale onderneming (online finale, 

Sociaal Economisch Project)

Bestuur Taste of Culture 

• Algemeen Directeur: Joey Jawhara Mousa Bacha
• Commercieel Directeur: Ruben Maeckelbergh, Jelle Pottier
• Financieel Directeur: Kiara Caudron
• Technisch Directeur: Peter Trobec

Bestuur 3côté 

• Algemeen Directeur: Britt Maebe
• Technisch Directeur: Katrijn Thorrez
• Commercieel Directeur: Marieke Cnockaert
• Financieel Directeur: Robin Taillaert en Kyara Marchand
• Administratief Directeur: Axel Hoornaert

Wat vindt Taste of Culture van 3côté?
Dat was werkelijk een warm project. Straf dat zij er elke woensdag weer stonden in het rusthuis. Het was zo mooi om zien 
dat een vijftal omaatjes naar de West-Vlaamse finale kwam om hen te steunen. Schattig!
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Op zondag 18 november 2018 was het zover. Na net geen dertig jaar vond een reünie van de retorica 1989 plaats in de 
Frères. Naast een 45-tal oud-leerlingen, al dan niet met partner, was een uitgebreide delegatie leerkrachten en directieleden 
aanwezig. Dat dit om de  eerste retorica met meisjes ging, is hier niet vreemd aan.

De eerste en belangrijkste stap voor dit aangenaam terugzien werd gezet in 2009. Ann Dhondt en Wim Dezutter startten 
toen de facebookgroep “De Frères-Retorica 1989” op. Een moeilijke start, maar een paar jaar later bleken steeds meer 
oud-leerlingen actief te zijn op sociale media. Begin 2018 kwam alles in een stroomversnelling: “trekkers” Ann en Wim zoch-
ten en vonden ruim tien enthousiastelingen om de organisatie van een ontmoetingsdag uit te werken. 

Guido Gezelle zag dat voormalig directeur Broeder Roger Demon ruim voor 11 uur als eerste aan “de witte poort” present 
was, als eerste zijn naamkaartje overhandigd kreeg en in het schoolrestaurant getrakteerd werd op een glaasje. De zowat 
tachtig aanwezigen kregen een warme verwelkoming van Lieslot Denoyette (adjunct-directeur), Broeder Demon, Carlos 
Knockaert en Ann Dhondt. Omstreeks 12 uur startte een rondleiding in de school. Vooral het fysicalokaal en de turnzaal 
brachten bij heel wat van ons nostalgie en anekdotes van vervlogen tijden naar boven. Na de rondleiding genoot iedereen 
van een uitgebreid Italiaans buffet en werd er lustig bijgepraat en gemijmerd over onze periode in de Frères.

Daarnaast werden (klas)foto’s, video’s, schriften en agenda’s verzameld en in de zaal opgesteld. De oud-leerlingen die onder-
tussen overleden waren, werden hierbij niet vergeten. Om de reüniesfeer compleet te maken werden op een groot scherm vi-
deobeelden van de 100 dagen van 1989 getoond, maar ook een montage met foto’s van de auto’s, rages, films, uitvindingen, 
belangrijke gebeurtenissen, bekende gezichten, mode en looks, muziekgroepen, series, tv-programma’s … uit de jaren tach-
tig. Een leuke en succesvolle aanpak, want tijdens de koffie bleek dat deze tastbare herinneringen vergeten gebeurtenissen 
uit die periode, persoonlijke herinneringen, anekdotes van de schooltijd, schoolreizen … terug aan de oppervlakte brachten.

Graag nog een woordje van dank aan de directie die ons de mogelijkheid gaf in het schoolrestaurant samen te komen. Ook 
dank aan Carlos Knockaert die ons met raad en daad heeft bijgestaan. Aan alle oud-leraars en directieleden: bedankt voor 
jullie talrijke opkomst! Ook jullie hebben bijgedragen tot het welslagen van deze reünie. Het was fijn om erbij te zijn! Dank 
aan Ann Dhondt en Wim Dezutter: zonder jullie droom was deze bijeenkomst geen werkelijkheid geworden..

— Jochen Hommez -13/03/2019

Aan de vooravond en de daarop volgende nacht van 15 
op 16 april 2019 brandt de Notre-Dame de Paris af. Een 
vlammende intro op het bezoek dat leden van Koninklijke 
oud-leerlingenvereniging SFX brengen aan de kathedraal 
te Brugge op zondag 28 april 2019, Erfgoeddag.

Mijnheer Benoît Kervyn de Volkaersbeke wacht ons op. 
Hij is mede-coördinator van de Heilig Bloedprocessie en 
historicus van opleiding. Hij wordt onmiddellijk bestookt 
met vragen over de brandveiligheid van de kathedraal. 
Tum tua res agitur, paries cum proximus ardet: Wanneer 
het huis naast jou in brand staat, dan staat ook jouw zaak 
op het spel.

De Sint-Salvatorkerk is de oudste kerk van Brugge, onmid-
dellijk gevolgd door de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Een eerste 
kerkje wordt onder impuls van de Heren van Snellegem 
gebouwd in de negende eeuw.

De kerk kent een indrukwekkende brandgeschiedenis: 
1116, 1166, 1358, 1839 zijn brandjaren. Het dak van het 
schip gaat telkens in vlammen op. De kerk wordt telkens 
heropgebouwd. Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant 
verandert de kerk van stijl: van romaans naar gotisch, van 
barok naar neogotisch. 

Er is in de kathedraal een unicum aanwezig. Het hoogkoor 
is aangekleed met een reeks van acht wandtapijten (in 
haut-lisse weeftechniek) afkomstig uit de Sint-Donaaskerk 
met de bijhorende kartons (originele schilderijen waarop de 
wandtapijten worden gekopieerd).

Tijdens de Napoleontische periode wordt het episcopaat 
Brugge afgeschaft (1801), maar het wordt in 1834  
heropgericht. Een concurrentiestrijd tussen Ieper, de oude 
kathedraalstad, en Brugge flakkert op.

Ook in Brugge zelf zijn er rivalen: Sint-Walburga, als op-
volgende parochiekerk van de vernielde Sint-Donaaskerk, 
eist continuïteit en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar 
imposante toren voelt zich een betere kandidaat.

Kerken worden geschilderd. Het interieur is in de middel-
eeuwen een bont allegaartje van sterke, meestal donkere 
kleuren. Brugs rood en Brugs groen gaat men niet uit de 
weg. Later volgen neogotische stijlaanpassingen. 

In het begin van de twintigste eeuw worden de wanden met 
eierschaalwit overschilderd. Deze kleur is nu nog dominant 
aanwezig, al werd hier en daar wel een Brugs rood biesje 
aangebracht.

Het grote restauratiewerk begint in 1976. De bronbemaling 
om de ondergrondse parkings van het Zilverpand en van 
het Zand aan te leggen, hebben instabiliteit en scheuren in 
de toren veroorzaakt.

Dertig jaar later en dertig miljoen euro armer, straalt de 
kathedraal haar dubbele functie opnieuw uit: enerzijds een 
traditioneel gebedshuis, anderzijds een bewaarplaats van 
religieuze kunst.

Een meer dan twee uur durende gidsbeurt onder  
leiding van een erudiete verteller zoals Benoît Kervyn 
de Volkaersbeke gaat op deze Erfgoeddag voorbij als een 
bliksemschicht. Bedankt Benoît voor je enthousiasme en 
deskundige uitleg. Bedankt Francky Segaert voor je puike 
organisatie.

— Pascal De Wulf, 
Ondervoorzitter-secretaris  
oud-leerlingenvereniging SFX

Reünie Van de ene brand, naar de andere
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F A M I L I E N I E U W S
 Overlijdens
Mevrouw Célina Coppejans, overgrootmoeder van Estelle Verkest, 08.11.2018
De heer Norbert Verhooghe, grootvader van Dejan Clarisse, 08.11.2018
Mevrouw Odette De Wispelaere, grootmoeder van Nicolas en Frederik Boi, overgrootmoeder van Laura Boi, 22.11.2018
De heer André Derijcke, grootvader van Benny Claeys, 27.11.2018
Mevrouw Angèle Vanmoortel, overgrootmoeder van Senne Saelens, 12.12.2018
De heer Rik Lanckmans, grootvader van Simon en Eline Lanckmans, 13.12.2018
De heer Roger Vandenabeele, grootvader van Emiel en Louise Vandenabeele, 14.12.2018
Mevrouw Hilda Demuynck, schoonmoeder van Johan Strobbe, grootmoeder van Els en Lies Strobbe, 24.12.2018
Mevrouw Erika Vanden Abeele, grootmoeder van Elian David, 27.12.2018
Mevrouw Lieve Boereboom, echtgenote van Ides Keukeleire, moeder van Stephan en Mathieu Keukeleire, 29.12.2018
Mevrouw Irena Van Ryssel, overgrootmoeder van Eline Desimpel, 01.01.2019
Mevrouw Agnès Verstraete, grootmoeder van Tom Haesebrouck, 04.01.2019
De heer Roger Ide, grootmoeder van Julie en Anthony Teerlinck, 08.01.2019
De heer Marcel Debruyckere, grootoom van Emma Debruyckere, 09.01.2019
Mevrouw Esther Beuselinck, overgrootmoeder van Yana Gheyle, 10.01.2019
Mevrouw Joanna Lietaert, 19.01.2019
Mevrouw Elisabeth Vanderbeken, overgrootmoeder van Simon Masselis, 22.01.2019
De heer Henri De Block, grootvader van Matthias Deschouwer, 24.01.2019
De heer Raymond Vantorre, grootmoeder van Myrthe De Vestele, 25.01.2019
De heer Cornelis van Kampen, stiefopa van Tatyana Decelle, 29.01.2019
Mevrouw Elisa Vandenberghe, overgrootvader van Thibeau Stevens, 02.02.2019
De heer Adolf Bollaert, overgrootvader van Jary Dessein, 06.02.2019
De heer Gilbert Bogaert, schoonvader van Claire Du Jardin, grootvader van Wouter, Jonas en Jasper Bogaert, 13.02.2019
Mevrouw Noëlla Devlaeminck, overgrootmoeder van Alyssa Seys, 19.02.2019
De heer Walter Jansseune, grootvader van Tine Jansseune, 19.02.2019
De heer Beuls, groottante van Bruno en Brecht Beuls, 20.02.2019
De heer Marcel Kyndt, overgrootvader van Jarne Kyndt, 27.02.2019
Mevrouw Noëlla De Keyzer, grootmoeder van Elias Van Troeye, 06.03.2019
Mevrouw Irène Lambrecht, overgrootmoeder van Anse Claeys, 06.03.2019
Mevrouw Mariette Marreyt, overgrootmoeder van Rune Decorte, 06.03.2019
Mevrouw Nadine Neirynck, moeder van Frederik De Poorter, 08.03.2019
Mevrouw Rita Vandermoere, grootmoeder van Laura, Gilles en Marie Hudders, 16.03.2019
Mevrouw Joséphine Wuyts, overgrootmoeder van Axel Hoornaert, 28.03.2019
Mevrouw Georgine Claeys, overgrootmoeder van Laura De Cleer, 23.04.2019
Mevrouw Jeanne Van de Cappelle, overgrootmoeder van Senne Lecomte, 07.05.2019
De heer Roger Desmet, grootvader van Emma Strobbe, 08.05.2019
Mevrouw Myriam Van Hecke, grootmoeder van Kenneth Verbeke, 08.05.2019
De heer Fernand Minne, grootvader van Victor en Carol-Jane De Baets, 08.05.2019

 Geboortes
Jarre, zoon van Jeroen Osselaere en Annelien Claeys, kleinzoon van Kris Osselaere, 18.11.2018
Amélie Bogaert, dochter van Wouter Bogaert en Nele Boudrez, kleindochter van Claire Du Jardin, 06.12.2018
Elias Kyndt, zoon van Tuur Kyndt en Sonia Hidri, kleinzoon van Eddy Kindt, 07.12.2019
Emilia Nachtegaele, dochter van Björn Nachtegaele en Evelien Van de Sijpe, kleindochter van Marleen Carpentier, 14.01.2019
Lauke Schuurmans, dochter van Inge De Kesel en Tom Schuurmans, zus van Aaren en Warre, 14.01.2019
Julien Knockaert, zoon van Dries Knockaert en Shirley Werniers, broer van Féline, kleinzoon van Carlos Knockaert, 07.02.2019
Jonas De Smet, zoon van Lies Strobbe en Hendrik De Smet, broer van Linde en Sander, kleinzoon van Johan Strobbe
Rosalie Chielens, zoon van Lieslot Denoyette en Giel Chielens, zus van Arthur, 09.05.2019

 Huwelijken
Detlef Rammant en Cathy Vanhulle, 09.11.2018
Walter Allard en Els Verkest, 20.12.2018

Sam Borrey en Sara Tampere, 22.12.2018
Wouter Pottier en Wendy Decleir, 13.03.2019

Deze lijst is samengesteld op basis van de berichten die ons tussen 02.11.2018 en 09.05.2019 bereikten.

KONINKLIJKE SPEELSCHAAR S.F.X.
ACTIVITEITENKALENDER 2019

Vrijdag 28 juni 19.30 uur Wandelconcert Kermis Sint-Jozef-Brugge

Woensdag 10 juli 19.30 uur 11 juli-viering Markt Brugge

Zondag 21 juli 10.30 uur Viering Nationale Feestdag Damme

Donderdag 15 augustus 9 uur Blindekensprocessie  
(6 trommelaars + 6 klaroenblazers)

centrum Brugge

Zondag 18 augustus 15 uur Koffieconcert WZC Prinsenhof Brugge

Zondag 25 augustus dag Hafabrugge Markt Brugge

Zondag 1 september 14.30 uur Bloemencorso Dendermonde

Zaterdag 7 september 16.30 uur Koffieconcert Markt Brugge

Zaterdag 7 september 18.30 uur Barbecue Landhuis Xaverianen

Maandag 11 november 11 uur Herdenking Wapenstilstand centrum Brugge

Zondag 24 november 16 uur Herfstconcert Magdalenazaal

U kan steeds onze kalender ook raadplegen op www.speelschaarsfx.be
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De school is elke werkdag open  
van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Op zaterdag 29 juni is de school open  
van 9 uur tot 12 uur.

De school is administratief gesloten  
van zaterdag 6 juli t.e.m. donderdag 15 augustus 2019.

Info of inschrijvingen  
tijdens de zomervakantie?

Wees welkom!




