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6AO



Nouchka Aartsen

#@!% Nederlands

Hermelinde 
Martens

‘T kan me niet schelen.

Alma Schurmans

Ich bin ein schmetter-
ling flap flap flap

Eva Geldof

Geldof u leva

Louise Geeraerts 

Lewie?

Fran Vienne

Kom! Gaan we in 
kajak zingen?!



Sidney Van Hasselt

Flawless like Beyoncé

Brecht Lenaerts
“Mama, bestaan 

dieven nog altijd?” - “ja,-
brechtje.”- maar hebben 

die dan ook een verkleed-
koffer bij hun thuis?”

Merijn Desmet

Je suis l’homme de 
“moules”





6BIO



Louis Buffin
 je sais que je  plais 

pas a tout le monde...
mais quand je vois 

à qui je plais pas, je 
m’demande si ça me 
dérange vraiment.

Laura L’eraio
 

Don’t stop believing 
unless your dreams 

are stupid.”

Tom Roox

Eindelijk ben ik hier 
weg, het heeft lang 
genoeg geduurt.

Ilya Suttels

“If fate doesn’t make 
you laugh, you’re just 
not getting the joke.”

Lotte Courtoy

We were born to be 
real not to be perfect.

A person who never 
made a mistake never 

tried anything new
- Albert Einstein –



Tijl Van Emous

stel altijd uit tot mor-
gen, wat je vandaag 

zou kunnen doen

Bryan 
Vanweddingen

Een echte teddybeer 
maar ook een heer.

Marco  
Van Rensbergen

ik ben gewend om met 
kleine gaatjes te  

werken.

Martin  Tricot

Ik heb da ni gemaakt.

Tuan Temmerman
Dag 865, stelling van 
Pythagoras nog niet 
kunnen gebruiken in 
het dagelijkse leven. 

Zoektocht blijft verder 
gaan

Elisabeth  
Vandeputte

Think like a proton & 
stay positive





6CV



Arne Debruyn

Het mooiste moet nog 
komen

Arno Fabris

Banaan

Domien Haverals

Peer

Stef Robberechts

Rij richting Mia smo-
ken die hiya, ik heb 
stress, kowed 3liya.

Sargun Sagman

Appel

Gil Stevens

Altijd stoken, maar 
nooit tussenkomen. 

Da’s de truc.



Duncan Thommis

Fabris waarom ?

Felix  
Vandenbroeck

I eat mostly vegetari-
an. I love meat, but I 
think it should be en-
joyed on occasion.

Ruben Stas

Remember to always 
be yourself unless you 
suck. Then pretend to 

be someone else





6BTGA



Koen Adams

Ik ga De Wijnpers 
missen

Indra Lavaerts

42O

Lucas Segers

Geloof in jezelf.

Steffe Sente

Ik ga De Wijnpers 
missen

Simon Degeest

Swole is the goal.

Sander Francart

Twas een tof jaar 
met een leuke, chille 

groep.



Seppe  
Vandermotten

I’m not Martin Luther 
King. I don’t need a 

dream, i have a plan.

Gus Vanhorebeek

Be your own label

Arno Verbiest

‘I wont give in’

Jonas Smets

Geef nooit op als je 
gains wilt in het leven 

of met iets anders.

Dries  
Vanden Berghen

tot de volgende

Jasper  
Van der Borght

School gedaan... Men 
leven kan beginnen!



Jens Wouters

mooi weer voor de tijd 
van het jaar

Jelle Verloy

Ik ga De Wijnpers 
missen

Bernard Andries

Ik ga De Wijnpers 
missen

Jens Poot

Brengt dag iets op ?







6BTGB



Eckart Brusche
‘Het is een fantastische 
school met een mooi 

uitzicht over Leuven en 
problemen worden onmid-
dellijk opgelost. Vanaf het 
begin word je met open 

armen ontvangen.

Lars Ombelets

Wijnpers chillings.

Gino Marcelis

Wijnpers is voor even 
maar boeren is voor 

het leven.

Mathias Poels

Deze jaren hebben 
me veranderd

Thomas Neesen

Méér dan één broek 
versleten om te gera-
ken waar ik nu sta!

Geoffrey Romain

ik ben maar een mens



Bjorn Vander Elst
Isn’t it funny how day by day 

nothing changes but when 
you look back everything is 
different and remember that 

life’s greatest lessons are 
usually learned at the worst 

times and from the worst 
mistakes.

Bruce  
Vandenbosch

van het eerste tot het laatste 
jaar  de kans gekregen voor 

het beroep tuinbouw/ tuinaan-
leg   volledig te leren kennen 

en zo bouwen aan  een goede 
toekomst waarin je je dromen 
kan realisere tot werkelijkheid

Rhyno Verbiest

Don’t look back



Alexander Verbist

School is net een cir-
cus, elk uur een ande-

re clown

Niel Wilmaerts

heeft er iemand een 
bic

Yaro Ray

Yes dienen berg 
niet meer op

Nathan 
Vandenbosch

Parkske?







6TBK



Cas Andries

Tipke, blekke, tuup.

Marcio Da Silva Vare-
la Fraga 

Ik ben sprakeloos.

Amber Gennar

Oei, was dat tegen 
vandaag ?

Victor Maillard

Ik heb geen tijd om 
me te haasten

Wendel Berckmans

Bye.

Laura-Elise  
Broodcoorens

Ik geloof in jullie! 
Hopelijk geloven jullie 

ook in jezelf. x



Emily Schoeters

Do, or do not. There is 
no ‘try’.

Gina Uhrmacher 

Ik wil naar huis.

Marte  
Van Casteren

Grenzeloos 
Groeiende Gedachten

Lorena Mutti

0/5 voor stijl

Astrid Neefs

Save the drama for 
the llama.

Laura Nolens

Just because you’re trash 
doesn’t mean you can’t 

do great things. It’s called 
garbage can, not garba-

ge cannot.



Gitte  
Vande Graveele

Ooit zullen jullie al 
mijn fruit terugbetalen. 

Chloë Van der Eedt 

Alez! Zijn we?

Astrid Verwimp

Droom niet alleen van 
een mooi leven, maar 

leef ook je mooiste 
dromen.







6TNG



Jerome Debroux

Don’t cry because it’s 
over, smile because it 

happened.”
(Dr. Seuss)

Matthys Roel

Sometimes it hurts to 
leave, but think about 
how much it hurts now 

to stay.

Arne Meeus Elias Nijs

“Never memorize so-
mething that you can 

look up.” 
Albert Einstein

Marnic Luckermans
 

Life itself is a school, 
and nature is always a 

fresh studie.

Mathieu Marlaire
 

Life itself is a school, 
and nature is always a 

fresh studie.



Ruth Spiessens

never stop dreaming!

Quinten Stienlet

”Hee Quinten, welke 
vogel is da? - bijna 

iedereen”

Yannick Verleyen

Al zoek ik me dood, ik 
vind geen quote

Ruben peeters

I do it because i can
I can because i want 

to,
I want to because you 

said “I couldn’t”.

Matthias Riga

Parkske?

Yani Saerens

Nothing is impossible, 
unless you can’t do it.



Tomas Da Costa Ne-
ves

Wiskunde is mijn
favoriete vak <3

Merel Beeckmans

Een goede buur is het 
halve proefwerk







6TP

Job Van der Valk

Mijn klas was de 
beste maar 1 andere 

leerling was wat 
minder

Jesse Vermeulen

Beste klas ooit, maar 
diene ene klasgenoot 
kon ik wel niet echt af.





7TAA



Robin Publie

Ik ga De Wijnpers 
missen

Boran Denys

Ik ga De Wijnpers 
missen

Jonas Janssens

I dream and live 
beyond fantasy. that’s 

my way of life

Christophe 
Vandeputte

Ik ga De Wijnpers 
missen

Tobias Terweduwe

Ik ga De Wijnpers 
missen

Marnicq Peeters

Never give up on your 
dreams because you 

can make them reality



Robin 
Vanasbroeck

Ik ga De Wijnpers 
missen

Robin De Cuyper

Blijf altijd positief in 
het leven





7TAB



Alexander Aerts

Frakke

Ruben Craessaerts

Golden dick

Seppe Mesmans

De voorschieter

Wout Depre

Laat het denken maar 
aan mij over.

Ybe Devroe

Voor tuinen groot of 
klein moet je bij Tuinen 

Ybe zijn.

Matthias Didden

te veel gezever en te 
weinig nootjes



Aaron Pratt

de laatkomer

Tessa Steenhaut

don’t worry be happy 
:p

Matthias Smets

Den braafste

Timon Vanpée

Jempi

Simon Vranckx

de chauffeur





7VI



Maxime Deicont

Ik ga De Wijnpers 
missen

Ralph Massant

Ik ga De Wijnpers 
missen

Joshua Pauwels

Ik ga De Wijnpers 
missen

Nicky Pauwels

Ik ga De Wijnpers 
missen

Matthias De vos

Everyone complains 
about the weather,
but no one wants to 
sacrifice a virgin to 

change it.

Arno Lemmens

Ik ga De Wijnpers 
missen



Sander Swillen

Ik ga De Wijnpers 
missen

Brend Vanopslagh

Graduated!

Robin De Lombaert

I fucked up

Mohammed Rezai





7GV



Celine Bogaerts

Zij die gaan 
afstuderen,
Groeten u
#Blondie

Milo Smeyers

Ik ben een man van 
veel zeggen en weinig 

geschreven woord.

Lisa Vanwelden

I draw my own world

Kelly Dierickx
Het was een leuk sushi jaar op de 

hoogste school van Leuven. Het pano-
ramisch uitzicht was buitengewoon. 

Telkens wanneer ik het mooie uitzicht 
mocht bewonderen gaf me dat een 

fijn gevoel. Onze minu klas werd een 
microklas maar met grote vriendschap-

pen.
Van uw geweldige (mede)leerling 

Kelley

Louise Luyckx

creativity is the 
greatest form of 

rebellion



NIELS VAES

Graag wil ik alle leerlingen van het zesde jaar kunst langs deze weg bedanken voor een 
fantastische tijd hier op de Wijnpers. Velen onder jullie zijn de laatste jaren uitgegroeid tot 
geweldige persoonlijkheden waar wij als school trots op mogen zijn. Vooral de vele uitstap-
pen naar zowel binnen- als buitenlandse bestemmingen zullen mij altijd bijblijven. Tracht in de 
toekomst jullie talent zoveel mogelijk te benutten, maak doordachte keuzes en doe vooral wat 
jullie zelf graag willen doen.

Ik wens jullie al het beste.

Mr. Vaes

GEERT SCHOONEJANS

Ik kwam eens op een heuvel,
met een uitzicht over een stad,
boven op deze heuvel leer je lief te hebben,
te lachen en te wenen,
een vriend te zijn en een vriend te hebben,
kortom hier leer je leven,
op je eigen manier.
op deze heuvel blijf je steeds welkom.
Op een moeilijke periode in je leven,
als je een zware beslissing moet nemen,
of gewoon als je gelukkig bent,
klim dan gerust eens opnieuw de heuvel op,
met het uitzicht over de stad.

THOMAS LEMMENS

Een jaar vol aangename verrassingen! Wat je niet voor mogelijk kon houden..... gebeurde 
gewoon. Een mengeling van diverse karakters, meningen en manieren van communicatie. Een 
bont allegaartje dus!
Als klasleraar wens ik ze ieder individueel veel succes in het verdere leven onder het motto: 
“De wonderen zijn de wereld nog niet uit “ ;-)

HEEL veel geluk jongens!

NOG EEN WOORDJE VAN JULLIE LEERKRACHTEN:



LIEVE ANNEREL

6 TBK/6 AO - KG en KI, juni 2017
Liefste kunstenaars
Het was mij een waar genoegen jullie in te wij-
den in de geheimen van de kunstgeschiedenis 
van het 4de tot het 6de jaar! Jullie waren een 
schitterend publiek. In het vijfde jaar mocht ik 
klastitularis zijn voor de meesten onder jullie. 
Ik heb genoten van onze reizen naar Keulen, 
Barcelona en Wenen. In Keulen speelden we 
samen gezelschapsspelletjes in het hotel. In 
Barcelona doken jullie het water in. Na de 
studiereis naar Wenen waren jullie schoenen 
versleten, net zoals de schoenen van Van 
Gogh. 
Na al die jaren wisten we samen ook wat we 
aan elkaar hadden. We hebben veel kunstwer-
ken besproken en ‘blote lichaamsdelen geana-
lyseerd. Sommige ‘erotische’ theorieën waren 
volgens jullie te ver gezocht, maar toch…dat 
het van alle tijden is, kon ik vaststellen toen 
jullie mijn bord volgetekend hadden met … 
inderdaad… censuur is hier op zijn plaats.
Stuk voor stuk heb ik jullie zien groeien en 
veranderen. Jullie zijn dan ook prachtmensen 
geworden, klaar om de maatschappij of de 
leerkrachten van het hoger secundair onder-
wijs te gaan overtuigen van jullie kwaliteiten 
en talenten. Maar Victor, toch wel een beetje 
de belhamel van de klas, je zal wel goed uit-
geslapen voor de dag moeten komen. Lorena 
en Laura-Elise, altijd klaar voor een babbel. 
Op het einde van de rit, vergeef ik het jullie. 
Laura-Elise, wat een metamorfose: aange-
komen als bakvis in het vijfde en vertrekken 
als een grande dame op de rode loper vol 
savoir-vivre. Emily en Laura N., netjes wegge-
stopt achteraan in de klas, tijd om op te ko-
men voor julliezelf! Dezelfde boodschap heb 
ik voor Gina, Astrid en Chloë, nog steeds zoe-
kende, maar ga met vertrouwen de toekomst 
tegemoet. Het komt in orde. Zet een roze muts 
op en ga voor jullie dromen, omring jullie met 
liefdevolle mensen en kijk optimistisch naar de 
toekomst.
Amber en Astrid, mijn smoelentrekkers op 
de eerste rij, nog veel gegibber samen! Gitte 
en Marte, de vrolijke laatkomers. Wat is ons 
openbaar vervoer toch slecht georganiseerd! 
Gelukkig Marte, heb je het goed gemaakt 
met je enorme werkijver en interesse voor 
kunstgeschiedenis. Nog steeds op de eerste 

rij aan mijn lippen en scherm gekluisterd, zo 
gretig om alles het horen, te zien en te note-
ren. Gitte, neem er een voorbeeld aan. Geen 
woorden, maar daden volgend jaar. Gitte, 
je weet heel goed dat met een beetje extra 
inspanning de resultaten automatisch volgen. 
Fijn dat je nooit op de pianist schoot. En voor-
al, hartelijke groeten aan je oma! Charmante 
Cas, hopelijk komt je droom uit om vanuit je 
zetel stinkend rijk te worden. Marcio, als er 
een glimlach op je gezicht verscheen, wist ik 
dat je de mopjes tijdens de les begrepen had. 
Wendel, aandachtige toeschouwer aan de 
zijlijn, blijf genieten van het gitaarspelen in 
combinatie met je artistieke kwaliteiten. 
Sidney, Merijn en Brecht, de drie musketiers 
van 6 AO, steeds kon ik op jullie medewerking 
rekenen. Ik weet dat het voor jullie niet altijd 
even makkelijk was om alle leerstof even vlot 
te verwerven. Maar jullie vonden de drive 
om door te gaan tot het einde. Chapeau voor 
jullie inzet! Ik weet dat jullie grote dromen 
koesteren, wel, ga ervoor en geef niet op. 
Eva, Alma, Louise, Nouchka, Fran en Herme-
linde, jullie waren stuk voor stuk stille werkers, 
steeds even voorkomend, altijd in orde! Ik wist 
niet dat ze zo’n leerlingen nog fabriceerden. 
Nouchka, richt je blik naar de zon, net zoals 
de zonnebloemen van Van Gogh. Remember? 
Louise, steeds vriendelijk, sla je vleugels uit. 
Je hebt nog niet het onderste uit de kan laten 
zien. Alma, maak er een waanzinnig jaar van 
in het Noorden! Fran, blijf voor kleur zorgen 
in je leven. Ik adoreer je bloemenstofjes die je 
omtovert in hippe broeken! Eva, je mag best 
wat meer witruimte van je blad gebruiken om 
je ideeën kenbaar te maken aan de wereld. 
Hermelinde, je GIP was zo een weergave van 
je hele persoonlijkheid. Proficiat. 
Denk zo nu en dan nog eens terug aan jullie 
jaren op De Wijnpers en aan jullie klasgeno-
ten. Kom nog eens goeiendag zeggen, laat 
nog eens weten hoe je jullie vergaat buiten de 
veilige muren van De Wijnpers. 
En don’t forget: I <3 KG! 

L. Annerel



AN LEFEVER

Ongeveer zes jaar geleden zetten jullie jullie eerste stappen in het secundair onderwijs. Voor 
sommigen begon deze carrière onmiddellijk in De Wijnpers, anderen volgden later ... Intussen 
zijn jullie heel wat ‘bagage’ rijker, klaar voor wat de toekomst brengt.
Jullie hebben op eigen benen leren staan en heel wat grenzen verlegd, vooral dit laatste 
schooljaar. Met verschillende anekdotes in het achterhoofd denk ik met plezier aan een ge-
slaagd schooljaar terug.
Ik wens jullie dan ook het allerbeste toe en ben er vast van overtuigd dat jullie de volgende 
jaren met veel mooie herinneringen en toffe ervaringen naar jullie tijd in De Wijnpers terug 
zullen kijken ...

SOFIE GRAUS

Liefste 6TBKers,
Er wordt op de wijnpers weer een hoofdstuk 
afgesloten, een hoofdstuk waarin jullie de 
hoofdpersonages waren; de  gezellige klas 
met spraakwatervallen en stille waters, een 
klas met tekenaars, vormgevers, dromers, doe-
ners, zangers, dansers, dj’s en nog veel meer, 
een klas waarin iedereen zijn plekje had en 
zichzelf kon zijn, een klas met  veel verschil-
lende gezichten en vele talenten. Een mooi 
voorbeeld van hoe heel de maatschappij zou 
mogen zijn - maar dan misschien wel met een 
paar mannen meer-. Kortom: een toffe klas.
De 2 jaar waarin ik jullie heb begeleid waren 
rijk gevuld: we gingen samen naar Barcelo-
na -waar er sommigen zelfs in zee zijn gaan 
zwemmen- en naar Wenen, waar we uiteinde-
lijk allemaal kletsnat zijn geworden. Jullie kre-
gen als eerste lichting de kans om op buiten-

landse stage te gaan, een kans die jullie met 
beide handen gegrepen hebben. Het was ook 
het eerste jaar dat we tentoonstelde in het pro-
vinciehuis en jullie werken werden daar zeer 
geapprecieerd, ook door de pers. Het waren 
2 intense, boeiende, memorabele jaren. 
Tot slot geef ik jullie nog een laatste opdracht 
mee (En nee, je hoeft deze niet te uploaden 
op smartschool als pdf): sla jullie vleugels uit, 
maak gebruik van je creativiteit, wees geluk-
kige mensen en geniet van alles wat je nog 
gaat doen! Geef niet op als het een keer niet 
lukt maar zet door!  Jullie zijn de toekomst, ik 
geloof in jullie!  
Kom zeker en vast nog eens langs want ik 
hoor graag het vervolg van jullie traject. Veel 
succes allemaal en maak er wat van! 
Het ga jullie goed! x

Sofie Graus, klastitularis 6TBK

GUIDO DEFLOOR

6BTGB,
Jullie waren dit jaar ‘mijn’ klas. De klas waarmee ik vele uren theorie en praktijk deelde.
Vooral tijdens de praktijkuren waren jullie een enthousiaste klas, we hebben een mooi vijver-
project kunnen afwerken waarop je best trots mag zijn!
Blijf deze positieve ‘praktijk-drive’ zeker en vast volhouden en geef elkaar ook volgend jaar de 
nodige steun zodat je als volwaardige student in het 7e jaar kan afstuderen!
We zien elkaar volgend jaar nog wel terug tijdens de bosprojectweek!
Succes in de toekomst!!

Jullie klastitularis Guido Defloor



WALDA VERBAENEN

Se-n-se
Secundair na secundair
Een extra jaar als kers op de taart!
Céline, Kelly, Lisa, Louise en Milo. Vijf jonge 
mensen kwamen samen voor één extra jaar uit 
evenveel verschillende scholen en richtingen. 
Elk van hen liet zich intensief onderdompelen 
in een grafisch bad, en samen vormden ze 
een diverse maar respectvolle groep. Samen 
hebben ze een stukje weg naar volwassenheid 
doorgebracht.
Klastitularis zijn voor een intensief jaar als dit, 
is een privilege. Vele uren per week waren 
we samen. Hierdoor heb ik een metamorfose 
kunnen meemaken bij elk van jullie.
Céline, weet je nog, toen je startte dit jaar? 
Best wel verlegen, zonder enige Grafische 
voorkennis (behalve dan van het technische 
aspect van webdesign, want daar ben je echt 
wel goed in)). Jouw leergierigheid siert je, en 
jouw doorzettingsvermogen maakt je sterk.  
Het mogen zien veranderen van jongere naar 
volwassene is een proces dat je door je buiten-
landse stage in Londen enorm veranderd 
heeft. Fantastisch dat je dit hebt aangedurft. 
Blijf geloven in je idealen en wees een spons, 
zodat je kan blijven groeien. 
Kelly, jou kende ik al, we hebben samen al 
een hele weg afgelegd, en het was echt een 
plezier om terug te mogen lesgeven aan jou. 
Wat was je veranderd… Zo plichtsbewust, 
elke opdracht tot een goed einde brengend. 
Telkens weer gaf je het beste van jezelf, ook 
op je stage, waar je het werk vakkundkg hebt 
aangepakt. Doe het goed in je verdere stu-
dies, en vereeuwig alle moois om je heen in je 
fotografie, je gaat je weg vinden, daar ben ik 
zeker van! 
Lisa, het volgen van het Se-n-Se jaar met 
onbekende mensen is voor jou heel goed 
geweest. Het heeft je een voorsprong gegege-
ven, want jij was al bekend met de Wijnpers. 
Doorheen het schooljaar ben je stilletjesaan 
opengebloeid. Heel toegewijd en vaktech-
nisch bekwaam heb je je taken volbracht. De 
buitenlandse stage heeft je veranderd en een 

groeispurt gegeven naar openheid en volwas-
senheid. In de stage zelf heb je jezelf verder 
bekwaamd in wat je graag doet: animatie. 
Als je enthousiast en blij bent is het echt een 
plezier om je te zien! Ga verder in wat je 
graag doet, waar je plezier in vindt en waar 
je voldoening uit haalt.
Louise (die we Wiske mogen noemen)… Wat 
een jaar vol veranderingen… Helemaal van 
Antwerpen kwam je afgereisd. Vol creatieve 
ideeën, je eigen mooie grafische stijl koeste-
rend. Wat een kans heb je gegrepen om je 
buitenlandse stage in Londen te doen. ‘Echt 
mijn droomjob’, zei je vanaf het eerste mo-
ment, ’In Londen voel ik met thuis’. Bij Root, 
je stagebedrijf, was je vanaf de eerste dag 
thuisgekomen. Jouw grafische stijl kan niet be-
ter passen dan bij de stijl van Root… Root kan 
je niet meer missen en wil je. Wie had kunnen 
dromen dat jij er vanaf september naartoe 
zou gaan om in loondienst te werken? Je hebt 
de kansen die je werden aangeboden tenvolle 
benut. Doe het goed daar. Mag ik je komen 
opzoeken wanneer ik de volgende jaren naar 
Londen jouw navolgelingen kom bezoeken?  
Milo, wat een verrassing was je, plots zoveel 
energie en geluid in de klas… Oprecht en 
zoveel wijsheid, overvol van enthousiasme 
wanneer je begon te vertellen over iets wat je 
bezighield. Ik mocht je af en toe temperen, en 
jouw ‘radiostem’ die je dan gebruikte, daar 
was iedereen over verwonderd, zo mooi! Niet 
alle opdrachten lagen je even goed. Maar 
wanneer je een opdracht kreeg die je graag 
deed, bleven de ideeën opborrelen. Illustrator 
had je al snel onder de knie. Illustraties ma-
ken, dat was echt wel je ding, zoveel is dui-
delijk. Ik hoop oprecht dat je jouw eigen pad 
vindt, Milo.

Heel trots ben ik op jullie!
Veel geluk en succes wens ik jullie toe in je 
verdere leven, en laat af en toe nog eens iets 
van je horen…

Mevr. Verbaenen, 
en vanaf nu mogen jullie -eindelijk- Walda zeggen!



KEVIN THEYS

6CV:

Met 9 zijn we het jaar gestart, na enkele we-
ken kregen we er een leerling bij die zeer snel 
was geintegreerd in de leuke klasgroep, toen 
waren we dus met 10. Tussendoor hebben we 
spijtig genoeg een leerling verloren aan de 
arbeidsmarkt zodat we aan de finish terug 
met 9 staan.
Het was een zeer druk schooljaar, gelukkig 
maar... Dankzij deze drukte is het jaar voorbij 
gevlogen.
Sommigen mogen terecht trots zijn op wat ze 
dit jaar bereikt hebben; 2016-2017 was een 
grand-cru jaar zoals de wijnkenners zouden 
zeggen! Ik hoop dat jullie veel hebben bijge-
leerd; zowel als installateur en als mens.
Ikzelf heb als leerkracht ook veel bijgeleerd, 
vooral in Wiemar;
- nu weet ik eindelijk dat een hoofdtelefoon 
totaal overbodig is als je muziek wil luisteren, 
een bluetooth box is veel eenvoudiger
- verder kan ik ook conluderen dat de muziek 
industrie sinds mijn jeugd geen mooie mu-
ziek voor de jeugd heeft gemaakt aangezien 

sommigen van jullie nog steeds luisteren naar 
enkelen van mijn jeugdhelden :-)
- ik weet nu ook dat er moedige leerlingen zijn 
die ‘s morgens mee gaan hardlopen in Wei-
mar... de jeugd is dus niet lui!
-...
Alle gekheid op een stokje; het was een leuk 
jaar, ik hoop dat jullie veel hebben bijgeleerd 
over centrale verwarming maar bovenal dat 
jullie verder een stap richting volwassenheid 
hebben gezet.
De afdeling hoopt velen van jullie  terug te 
zien in 7VI volgend schooljaar waar er verder 
kan gewerkt worden aal jullie opleiding tot 
verwarmingstechnieker.
Voor de jongens die de stap zetten richting de 
arbeidsmarkt, ik hoop jullie nog eens tegen te 
komen in jullie latere leven. 
Jullie blijven steeds welkom, onze afdeling is 
fier dat ze mannen als jullie kan afleveren aan 
de HVAC wereld.
Veel succes!

HILDE ELEN

Lieve 6Bio,
Weer een jaartje, al dan niet, voorbij gevlo-
gen. Met een zekere weemoed denk ik eraan 
terug, met volgende bedenkingen, ‘afscheids-
woorden’.
Je leerkrachten helpen je problemen op te 
lossen, die je zonder hen nooit had gehad. Je 
vrienden zie je niet, zij staan achter je. Wie 
laatst lacht, heeft het niet begrepen. Voor elke 
oplossing was er wel een probleem. Het leven 
is als een geschenk en de waarde ervan wordt 
niet bepaald door de prijs. Je bent rijk als je 

iets bezit dat je niet kan kopen. Maar vooral 
geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat 
je doet.
Ik wens jullie heel veel geluk en succes in alles 
wat jullie doen. Het leven is een ‘feest’, je 
moet alleen zelf de slingers ophangen.
Fijn jullie, zeer aparte, fijngevoelige, eigenzin-
nige, werklustige, minder werklustige, geduldi-
ge, minder geduldige, ... karakters in mijn klas 
te hebben. Ik ga jullie missen.

Met vriendelijke groeten
Hilde Elen



ISABEL THIRY

Over enkele dagen verlaten jullie De Wijnpers voor altijd en beginnen jullie aan een nieuw 
hoofdstuk, dat zonder enige twijfel anders, opwindend, verrrassend, uitdagend zal zijn. Ik 
wens jullie veel doorzettingsvermogen toe en hoop dat jullie fijne mensen tegenkomen die 
jullie zullen helpen als dat nodig is. Af en toe zullen jullie nog een terugdenken aan die fijne 
dagen in De Wijnpers waar het vaak ‘gezellig’ en ‘chill’ was;-). Ikzelf vergeet nooit de fijne 
reizen die we samen maakten (Keulen, Barcelona, Wenen), de stage in Londen en de lessen 
in 5BIO (vorig jaar) op vrijdagnamiddag, tijdens het laatste lesuur, waar dat wonderwel even 
goed ging als tijdens elk ander uur van de week. Great!

En omdat ik het niet kan laten, nog een afscheidsgedichtje;-)

Look to the future
Detach from the past
Let the people go
Start anew this time
Look to the future
Love like it’ll last
Dream like it’s forever
No more envy
Look to the future
Have the star life
Learn from others
Take it in
Look to the future
Be proud with yourself
No more lies
No more disguises
Look to the future
Solve the unresolved
Be someone’s firefly
Stop living for yourself
Look to the future
Be the person
You dream to be
Stop fantasizing
Look to the future
It only gets brighter
From here on out
Detach from the past
Look to the future

- Leah Harlow-

 

Hugs and kisses

I. Thiry






