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De Wijnpers zet kennis om in 
de praktijk bij Tijl.

Scholieren vernieuwen toiletten in
jeugdhuis
DIEST/LEUVEN/AARSCHOT/HERENT

De leerlingen van het vijfde en zesde jaar 
Sanitair van school De Wijnpers in Leuven 
vernieuwen het sanitair van jeugdhuis Tijl in 
Diest. Voor het jeugdhuis een goedkope re-
novatie, voor de leerlingen de ideale prak-
tijkles. 

Buiten goede punten verdienen ze er niets 
mee, maar toch steken de vijfde- en zesde-
jaars van school De Wijnpers in Leuven de 
komende twee weken maar wat graag de 
handen uit de mouwen in jeugdhuis Tijl in 
Diest. De jonge loodgieters-in-spe vernieu-
wen het sanitair van het jeugdhuis: nieuwe 
toiletten plaatsen, muren en vloeren bete-
gelen, leidingen leggen en handwasbakjes 
monteren. Binnen twee weken moet de klus 
geklaard zijn.

De idee kwam van een van de leerkrachten 
van De Wijnpers die ook in het bestuur van 
jeugdhuis Tijl zit. Daar waren de toiletten 
al lang aan vernieuwing toe. Probleem: het 
sanitair vernieuwen kost handenvol geld, en 
dat is iets waar een jeugdhuis niet bepaald 
te veel aan heeft. Tot ze in De Wijnpers 
op de idee kwamen om de leerlingen in te 
schakelen voor die karwei. De vijfde- en 
zesdejaars studeren Sanitair en Centrale 
Verwarming en kunnen zo’n praktijkles goed 
gebruiken. En het jeugdhuis kan zo op een 
goedkope manier de toiletten vernieuwen. 
En dus slaan de tieners van De Wijnpers 
de komende twee weken hun tenten op in 
Diest.

‘Elke ochtend vertrekken we om half negen 
in Leuven’, zegt leerkracht Gerrit Giedts, 
die de leerlingen tijdens het project bege-
leidt. ‘En om half vier vertrekken we weer. 
Ook op woensdag, ja. Dan voelen de leer-
lingen ook eens wat zo’n werkweek precies 
inhoudt. Wees gerust: ze zullen moe zijn als 
ze thuis komen. (lacht)’
Volgens Giedts is dit voor de leerlingen een 
ideale praktijk. ‘Absoluut. Je kan hen in de 
les wel uitleggen hoe het allemaal moet, als 
je dag in dag uit aan zo’n project kan wer-
ken is het toch allemaal veel duidelijker. De 
vijfdejaars houden zich deze week bezig 
met de afbraak en de installatie, volgende 
week komen de zesdejaars voor de afwer-
king.’

Gratis arbeid
Niet alleen voor de leerlingen is het een 

unieke kans om hun kennis in de praktijk 
om te zetten, ook voor het jeugdhuis is het 
mooi meegenomen. De leerlingen werken 
gratis, dus ze betalen enkel de materialen. 
Die worden gesponsord door Jeugdwerking 
Diest.

Het is niet de eerste keer dat leerlingen van 
vakscholen hun schouders zetten onder een 
renovatieproject. In 2008 maakte regisseur 
Julien Vrebos de docusoap De 8 over acht 
scholieren uit het Siba in Aarschot.
En in Diest installeerden tien scholieren van 
het vierde jaar beroeps uit het Koninklijk 
Technisch Atheneum1 datzelfde jaar de 
elektriciteit in de lokalen van scoutsgroep 
Sint-Lutgardis.
   
Auteur: Inge Bosschaerts
Bron: Het nieuwsblad 4 februari 2011

Wist je dat onze jongeren nu de digitale autochtonen genoemd worden? Mogen wij u voorstellen: de gene-
ratie die de pensioenproblemen moet oplossen en de klimaatopwarming aanpakken. Ze bingedrinken, 

wodka-eyeballen en wodka-slimmen. Ze zijn netwerkverslaafd en kunnen niet meer schrijven zonder 
fouten. En het liefst van al liggen ze te chillen. Tot zover de clichés. (Bron: Knack Extra, Ouders en 

jongeren van nu, 17, p. 14.). Maar deze schoolkrant laat een heel ander beeld van onze jeugd 
zien. De verschillende afdelingen van onze school kregen tijdens deze donkere winterperiode 

heel wat persaandacht. De projecten stapelden zich op. De afdeling sanitair knapte het jeugdhuis Tijl op. De afdeling tuinbouw was in 
het Meerdaalwoud actief. De afdeling beeldende kunsten werkte aan het Virus project rond de Portugese kunstenaar P. C. Reis. Zelfs de 

hongerige magen werden zo nu en dan getrakteerd op een kaloriebom. 
Veel leesplezier en een deugddoende paasvakantie.
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Stageplaatsen 6 BIO 

Ieder jaar gaan de leerlingen van 
6 biotechnieken op stage. Zij kiezen hun 
stageplaats in functie van hun eindwerk 
of geïntegreerde proef. Hier krijg je een 
overzicht van de veelzijdigheid van hun 
keuze.

Koen Verheyden aan het werk in het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid U.Z. Gasthuisberg (Prof. Dr. J.P. Frijns): weefselkweek en prenataal onderzoek

Roel van der Zanden op stage bij Wijnkelders Soniën te Overijse. Hij vervolmaakte zich in de wijnbereiding.

Jonas Merckx (6 BIO) op stage in de Olmense Zoo. Hij bestudeerde er het gedrag van de apen.

naam leerling stageplaats onderwerp

Jens Van Herck Bodemkundige Dienst van België bodem en bodemanalyses
Jonas Leempoels stageplaats: KULeuven, afd. systematiek van de dieren daphnia's
Joram De Ryck Weleda, Haasrode/Leuven homeopatie
Matteo Zanussi Gemplant, Tielt-Winge in-vitrokweek
Jonas Merckx Olmense zoo gedrag van apen
Ken Giddelo Bodemkundige Dienst van België wateronderzoek
Thomas Dewinter ILVO, Merelbeke onderzoek en ontwikkeling van de plant
Simon Claassens Mycelia bvba, Nevele paddenstoelen
Thomas Alkins KULeuven, aquatische ecologie ecologie van waterjuffers
Raoul Dumoulin Dierenpark Planckendael Mechelen voedingsonderzoek bij de vogels in de  
  Azië serre Planckendael
Amaury Leclef Het labo tropische plantenteelt van de KULeuven in-vitro-weefselkweek van tropische  
  planten(Arenbergkasteel)
Mathias De Haes Oleon (Ertvelde/Evergem) biodiesel
Thomas Scheepmans Bodemkundige Dienst van België dierlijk mest 
Nils Vandervelde ab-Inbev Leuven bierproces/bieranalyses
Jonas Wuestenbergs Stamcelinstituut (Stem Cell Institute (SCIL)), Leuven stamcellen
Conan Mattheus Ecowerf (Wilsele) compostering
Matthias Vangrinsven labo van aquatische ecologie en evolutie biologie gemeeschapsecologie, evolutionaire  
  biologie (departement biologie van  
  K.U.L.) en populatiegenetica, ...'
Koen Verheyden Centrum voor Menselijke Erfelijkheid U.Z. Gasthuisberg weefselkweek en prenataal onderzoek
  (Prof. Dr. J.P. Frijns)
Roel van der Zanden Wijnkelders 'Soniën' te Overijse wijnbereiding

H. Elen
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Taalbeleid
Schooltaalwoorden
Na de kerstvakantie kwamen de woorden “expressie” en “vertrouwen” aan bod. Daarna kwamen de woorden
“interpreteren” en “integreren” aan de beurt, gevolgd door de woorden “tegenstelling” en “synoniem”. De affiches werden 
door de leerlingen van 6 beeldende kunsten ontworpen. Proficiat! Groeten van de ‘taalridders’! 

Vertrouwen: geloven in iemands trouw
Vb. Ik vertrouw erop dat ik zal slagen, 
want ik heb dit jaar nog geen onvoldoen-
des gehaald.

Expressie: uitdrukkingskracht
Vb. Aan de expressie op zijn gezicht kan je 
zien dat hij boos is.

Synoniem: woord dat dezelfde betekenis 
heeft als een ander woord
Vb. ‘Kat’ is een synoniem van ‘poes’.

Tegengestelde: het omgekeerde
Vb. Dik is het tegengestelde van dun.

Integreren: tot een geheel samenvoegen
Vb. Die nieuwe leerling was snel geïnte-
greerd in zijn nieuwe klas: hij voelde zich 
er thuis.

Interpreteren: een eigen uitleg geven aan iets
Vb. Mannen interpreteren situaties anders 
dan vrouwen en daardoor begrijpen ze el-
kaar soms verkeerd.

Tuiniers in spe!
De leerlingen van de 1ste graad van De Wijnpers hebben deze 
week voor het eerst ‘hun’ witlof geoogst en trots mee naar huis 
genomen. Het resultaat mocht gezien en gesmaakt worden.
De twee leerkrachten tuinbouw, Jan Van Calster en Sofie Van 
der Borght,  maken er een punt van hun leerlingen zoveel mo-
gelijk zelfstandig te laten werken. Met veel enthousiasme heb-
ben de 12-jarigen wortels geplant en bedekt met grond, de 
temperatuur nauwlettend gecontroleerd en de groei ingespan-
nen gevolgd. Eindelijk waren deze week de wortels rooiklaar. 
De jonge tuiniers hebben heel wat opgestoken over de witlof-
teelt.
Volgende opdracht:  kamerplanten stekken. En op de eerste 
lentedag trekken ze naar hun eigen perceeltjes op het domein 
van de school om te zaaien en te planten. Resultaten verwacht 
tijdens het opendeurweekend van 14 en 15 mei!
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Gilbert & George

Gilbert & George,
Wim Delvoye en Museum voor Schone 
Kunsten te Brussel
5 en 6 BK, donderdag 20 januari 2011
 
Op 20 januari bezochten we met de derde 
graad toegepaste beeldende kunsten in 
de voormiddag de tentoonstelling Gilbert 
& George. The Jack Freak Pictures. An-
derhalf uur lang werden we door een gids 
op sleeptouw genomen langs hun meest 
recente en meest uitgebreide reeks tot nu 
toe. De vlag van het Verenigd Koninkrijk 
was de rode draad doorheen de tentoon-
stelling. Ze combineerden de vlag met de 
het stadsleven in al zijn breekbaarheid en 
hardheid, rassenconflicten, homoseksuali-
teit, religie, ….

Tegelijkertijd konden we ook de tentoonstel-
ling Knocking’on Heaven’s Door van Wim 
Delvoye bezoeken. Met deze tentoonstel-
ling wou Delvoye op de poorten van de he-
mel bonken. Christusbeelden, hele kapellen 
en een  neogotische toren…. Het lijkt erop 
dat de kunstenaar het licht gezien heeft  en 
de reclame afzweert om zich op de religie 
te storten. Maar serieus en absurd gingen 
hier hand in hand. De Christusbeelden zijn 
immers volledig verwrongen. Ook de goti-
sche torens en kapellen zijn niet helemaal 
onschuldig. De glasramen bestaan uit rönt-

genfoto’s …Pronkstuk was de toren op het 
dak van het museum. En met de eerste zon 
van 2011, meteen ook de geschikte locatie 
voor een kleine middagpauze.
   
In de namiddag stond er een vrij bezoek 
aan het Museum voor Schone Kunsten, 
afdeling moderne kunst op het program-
ma. Het was voor hen op de valreep nog 
een unieke belevenis. De afdeling moderne 
kunst heeft haar deuren gesloten tot 2012 
voor een grondige restauratie.

ART IS IN THE AIR

Carl en Rembert in volle extase voor de Gilbert & George’s Jack Freak Pictures

“Naar Gilbert & George”
Ontworpen door de leerlingen van 5 beeldende kunsten. Werkjes van Jonas Denil, Morgane Gielen en Stijn Geerkens
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Wetenschapsweek met 6 BIO

Op 22 november nam 6 BIO 
traditiegetrouw deel aan de 
wetenschapsweek in Gast-
huisberg o.l.v. Mevr. H. Elen, 
E. Aeles en Mevr. M. F. Finé; 
leerkrachten biotechnieken. 
Zo hebben zij bijvoorbeeld 
op de faculteit bio-ingeni-
eurswetenschappen de work-
shop “hoe duurzaam is bio 
energie” gevolgd.  

Extra muros kunstgeschiedenis op vrijdag 18 februari ’11
Drie voortreffelijke gidsen namen ons mee op sleeptouw doorheen 
de grote museumzalen. We mochten zo nu en dan onze kennis 
van de kunstgeschiedenis etaleren: kleuren, schildertechnieken, 
materialen zoals olieverf, symbolen en hun betekenissen, …alles 
kwam aan bod. Negens konden de gidsen ons betrappen op een 
vergetelheid!
We begonnen bij het schilderij De gerechtigheid van keizer Otto 
van de Leuvense schilder Dirk Bouts. We herinnerden ons het bloe-
derige verhaal uit het derde jaar. Via Bosch kwamen we terecht 
in de Breughelzaal. We keken onze ogen uit op De val van de op-
standige engelen en op De Strijd tussen carnaval en vasten. Zoveel 
fantasie kon ons wel bekoren. De wachters werden zelfs bang 
van onze op de schilderijen geplakte neuzen… In de Rubenszaal 
leerden we hoe we een heilige konden martelen. De tong van onze 
arme Livinus werd aan de honden gevoerd. Ondertussen konden 
we hier en daar nog een barokkostuum met onze ogen meepikken. 
We eindigden met het werk De dood van Marat van J. L. David. 
Wie haalde het nu toch in zijn hoofd een brave man in zijn bad 
te doden? 
Veel te vlug was ons bezoek afgelopen. Maar op school wachtte 
de ouderraad ons op met warme chocomelk ter gelegenheid van 
de Dikke truiendag.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, vaste collectie
Op vrijdag 18 februari bezochten we met het 4de jaar beeldende 
en architecturale kunsten in het kader van de lessen kunstgeschie-
denis de vaste collectie oude kunst van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Brussel. De schoolbus bracht ons zonder al 
te veel fileleed naar hartje Brussel. We waren zelfs iets te vroeg! 



De Wijnpress Jaargang 4, nr 26

Bosexpoitatie 7TA : Dialect.
Dries Van den Broeck en Erik Boyen.
Erik Boyen -journalist in spé- interviewde stoere bink Dries i.v.m. de bosweek. Tijdens deze 
week leerden de heren van 7TA hoe men in een handomdraai een boompje moest vellen.

En hoe verliep de bosexploitatie?
Dries:‘Ja zoe’n bosweik is echt wel neig zenne.  Een boemeke hiej en e boemeke doa 
platsmijte. Das ne keej iets anesers dan me aave neus in de boekskes te zitte heej. En veel 
leute maake eej das oek es plezant’.
Is het daar gevaarlijk in het bos?
Dries:‘Joenge da kunde na is nie geloeve se. De boeme vliege da oep de grond gelijk 
eene da te veel gezope heeij. En da gaa rap zenne. Den eene is nog plat of den aandere 
valt al’.
Is er niks speciaals gebeurd. Een ongeval ofzo?
Dries: ‘Neeje allee eigelijk nie. Alleen eene daa in zen bottke gezaagd en daa e gatteke 
in een zaag broek. Ik hem wel gelukkig  een nief skilat erbij’.
Hoezo.. een nieuw skiblad bedoel je?
Dries: ‘Awel ja.. der was weeal zo ne slimme diene zen zaag blief steke. Ge kon er zo 
mee gon skieje. Allesjans dat er geene sneef lag of ik zag meneige al vertrekke zoe naar 
huis zenne.
Hoe zijn jullie aan de week begonnene?
Dries: ‘Awel. Ierst en veual de veiligheid e. Das prinstepolste é. En met die 2 miesters erbij, 
aléé ja die legge da uit hé. Van: Zoe zage en nie anesters. Soems peisde in uw eige.. stopt 
ne kier me zaage maja da peisde en zegde nie hé’.
Ondertussen zijn jullie al in de krant verschenen en is de ROB TV al langsgeweest.
Dries: ‘Aahja de gazet en de televesie. Sympatieke gaste Zenne. Niks oep aan te merke. 
Das goeie reclam hé veurt school e veu oens natuurlijk later as we moete goon travakke. 
Dan kunden nekeer stoefe da ge in de gazet stoet en op de televesie zet geweest. We 
hemme zelf ne chikke cadeau voor madamme de directrice gemoakt. Een schoon stoelke. 
Eeste den beste kwaliteit zenne’.

Zoals je kan horen, beleefden Dries en zijn maten bijzonder leuke momenten, met een 
bbq-tje als mooie afsluiter.
Voor herhaling vatbaar!

Gedichtendag,
27 januari 2011

In het kader van de lessen Engels o.l.v. 
Mevr. I. Thiry schreef Soraya Driessen 
uit 6 BK dit mooie gedicht. 
Hoe schilderkunst en literatuur samen-
gaan…

Ophelia

Oh, there’s silence, only silence, 
for no sound will ever come again
from her, Ophelia, 
Ophelia, Ophelia.

She dreams in shades of red, manila and
vermillion and burning, blazing carmine,
like the flowers dotting her way, 
resembling multi-coloured snakes.

She seems unaware.
Lips parted in song, perhaps.
Almond, chestnut eyes staring,
hair swirling around a face
in shades of white: ivory and
magnolia and cool, cold alabaster.

She lies still, hands limp, perfect.
Pale wrists breaking the water’s
amethyst surface.
Dress (in shades of champagne and 
amber and the purest, brightest gold)
trailing slowly, softly behind her.

And oh, what a sacred sight to behold!
Come look, come see!
Surely there must be 
beauty in this
tragedy.
  

Poem based upon the painting of
Ophelia by Millet (1851-1852)
Soraya Driessen, 6BK
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De doedagen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze school doedagen voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Gedurende de tweede helft van 
januari hebben ongeveer 600 leerlingen van het 6de leerjaar onze school bezocht. Dit aantal gaat in stijgende lijn. Dit zijn 2 intensieve 
weken maar een mooi instrument om leerlingen met onze school te laten kennismaken.

De Notelaar Boutersem:
Op dinsdag 18 januari werden we af-
gehaald met de schoolbus van de Wijn-
pers. De Wijnpers is een middelbare 
school die KSO, TSO en BSO-onderwijs 
aanbiedt. We werden ontvangen door 
een leerkracht die ons in twee groepen 
verdeelde.
We moesten niet enkel luisteren maar 
we mochten ook iets doen nl. een mooi 
bloemstukje maken en een kikker vouwen 
d.m.v. origami en we mochten dit zelfs 
mee naar huis nemen.
Daarna werden we rondgeleid in de tuin 
en konden we genieten van een prachtig 
domein en een heel mooi uitzicht.
Het was een leerrijke voormiddag en de 
leerlingen kijken alvast uit naar volgend 
schooljaar. 

GBS Hoegaarden
De Wijnpers is een aangename, open school met een prachtig zicht op het centrum van 
Leuven, vlak bij de stad en toch omgeven door tuinen en natuur. Je kan er heel wat unie-
ke studierichtingen volgen op technisch, artistiek en beroepsniveau. Net als onze school, 
vinden zij het belangrijk dat kinderen, jonge mensen zich in de eerste plaats op een 
school thuis moeten voelen. Voor onze kinderen was dit alvast een unieke ervaring! 

Juf Vanessa

Dierenplezier !
Beste leerlingen,
Via de schoolkrant willen wij, de geitjes van De Wijnpers, enkele dringende mededelingen 
doen. Jullie weten waarschijnlijk reeds allemaal dat wij uitkijken naar onze toekomstige 
woonplaats achter het kunstgebouw. Hierbij onze dank aan alle leerkrachten en leerlingen 
die zich heel hard inzetten om dit mogelijk 
te maken !
Verder willen we jullie vragen om geen 
afval zoals blikjes, flesjes, snoeppapiertjes 
aan onze achterdeur te gooien ! Als jullie 
echt van dieren houden, doen jullie dat 
niet!
Ook zouden we het appreciëren dat jullie 
ons niet meer extra bijvoederen met snoep, 
koekjes, extra krachtvoer,… . Wat wij no-
dig hebben voor een goede penswerking 
is een heel klein beetje krachtvoer en heel 
veel hooi!!! Anders worden wij ziek en kun-
nen we niet meer verhuizen naar onze nieu-
we woonst !

Nog heel veel groetjes van de geitjes, en-
kele kippen en konijnen, de schildpadden 
en de vissen !!!

De bezoekers krijgen een rondleiding en 
volgen 2 workshops te kiezen uit de afde-
ling sanitair, biotechnieken, tuinbouw en 
kunst. Tegelijkertijd ontvangen ze een fol-
der van de school en uitnodigingen voor 
de infoavond van 22 februari en de open-
deurdagen van 14-15 mei 2011. Deze 
bezoeken en activiteiten zijn hoofdzakelijk 
verkennend. Onze school kent vooral in de 
2de graad een grote instroom. 
Dat de jonge bezoekers er wel degelijk 
van genoten hebben, kan je lezen in deze 
verslagen.

B. Van den Bosch
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Interview met Rudi Vranckx
In het kader van de geïntegreerde proef 
of GIP van de afdeling beeldende kunsten 
krijgen de leerlingen van 6 BK voor hun the-
oretisch gedeelte o.a. de opdracht om een 
actueel kunstenaar in de ruimste zin van het 
woord te interviewen. Dit kadert binnen de 
lessen kunstgeschiedenis en Nederlands. 
Soraya Driessen trok haar groene laarzen 
aan en wist Rudy Vranckx te strikken. Haar 
eindwerk Cross-Over sluit aan bij zijn docu-
mentairewerk.
Het werd een zeer uitgebreid interview. We 
laten je in deze schoolkrant meegenieten 
van een klein stukje. Het hele interview is 
terug te vinden in het theoretisch gedeelte 
van haar eindwerk of op de tentoonstelling 
van de eindwerken in SLAC tijdens de eer-
ste week van april. Een andere warm aan-
bevolen tentoonstellingsmoment zijn onze 
opendeurdagen van 14 en 15 mei.

GIP: Interview met een kunstenaar
Rudi Vranckx door Soraya Driessen, 6 BK
Wie Midden-Oosten zegt, zegt Rudi 
Vranckx. Het boegbeeld van de Vlaamse 
reportage is net teruggekeerd van een reis 
naar Afghanistan en op een of andere 
ongelooflijke manier heb ik een interview 
weten te krijgen. Vandaag, op 18 oktober, 
ben ik bij hem thuis in Korbeek-Lo voor 
een gesprek over montages, beeldtaal en 
moderne journalistiek. Een goed gesprek 
trouwens – ware het niet voor de drie 
onderbrekingen (achtereenvolgens een 
vogel die het leven beu was, de redac-
tie van Man Bijt Hond met een dringende 
vraag en een FedEx bezorger). Gelukkig 
is Rudi Vranckx wel wat gewoon!

Hoe was het in Afghanistan?
»Goed, ik zou zo teruggaan! Jammer ge-
noeg sta ik momenteel op een wachtlijst.»
En waar bent u mee bezig in afwachting 
van een nieuw bezoekje aan het Midden-
Oosten?
»We zijn nu bezig met de voorbereidingen 
van de tienjarige verjaardag van 9/11. »
De voorbereidingen? Wat houdt dat dan 
in?
»Wel, als we op voorhand weten dat er iets 
groots gaat gebeuren, zoals bijvoorbeeld 
de verjaardag van 11 september, probe-
ren we zo goed mogelijk voorbereid te zijn. 
Als er iets onverwachts voorvalt - en dan 
denk ik aan, ik zeg maar iets, terroristische 
aanslagen in Europa - word ik meestal ge-
woon uitgestuurd. Dan veronderstel ik dat 
ik, als ik niets anders te doen heb, naar 
daar zal worden uitgestuurd.»

U wordt gewoon uitgestuurd naar een 
rampgebied en moet daar eigenlijk een 
reportage ineen boksen?
»Er is het "hot news", hoewel… Ja, "hot 
news" noemen ze dat. 
Bijvoorbeeld: toen er die aanslagen in Lon-
den waren was ik op het werk. We zagen 
dat daar iets niet pluis was en dan begint 
het: anderhalf uur later stond ik al op de 
luchthaven in Deurne om naar Engeland te 
vliegen. En dus moet je ervoor zorgen dat 
je tegen het avondnieuws een live stuk hebt 
met informatie over wat er gebeurd is.»
Hoe bekom je die informatie? 
»Via allerlei kanalen: je praat met mensen, 
in het geval van Londen is er een resear-
cher meegegaan die naar alle officiële 
briefings ging. Veel van die zaken worden 
nu al live uitgezonden door verschillende 
zenders, zoals BBC. Er worden dan live de 
briefings van de politie uitgezonden, of je 
staat erbij. 
»We gaan natuurlijk ook veel met mensen 
praten, proberen een indruk op te doen van 
wat er aan de hand is. Het gaat in onze stiel 
niet alleen om het harde feitelijke nieuws, 
want dat kom je via telexen en briefings ter 
plekke te weten, maar het zachtere nieuws: 
wat het doet met mensen en wat erachter 
zou kunnen zitten. Als je alleen maar harde 
feiten wilt tonen, vraag ik mij af waarom je 
nog naar daar zou reizen.
»Ik heb, nog altijd met Londen als voor-
beeld, een aantal contactpersonen bij zo-
wel extreme groeperingen als de politie 
die mij kunnen zeggen, "Dat en dat kan mis-
schien gedaan zijn door die of die"…»
Er is dus altijd een locale contactper-
soon?
»Ik probeer dat te hebben, dat is iets waar 
je veel mee bezig bent. In 2004 hebben we 

een boek geschreven, een paar mensen en 
ik, en onderzoek gedaan voor Panorama 
en tv-programma's  over terrorisme in Eu-
ropa. Dan heb je een hele waslijst met ex-
perts die overal ter wereld zitten. »
Ik heb enkele van uw boeken uit de bib 
gehaald. In een daarvan spreekt u veel 
over een tolk, die achteraf ook een goede 
vriend werd. Hoe vind je in oorlogsgebied 
een tolk? Wordt dat vooraf geregeld?
»Wel, in oorlogssituaties ligt alles anders, 
natuurlijk. Bij aanslagen ofzo werk je samen 
met experts, maar in bijvoorbeeld Afgha-
nistan niet.
Je probeert allereerst het land binnen te 
geraken, vaak al een moeilijke klus op zich. 
In Irak kende ik al mensen, maar zo'n con-
tactennetwerk, dat bouw je op over de ja-
ren. Als je voor de eerste keer ergens bent 
dan ben je op jezelf aangewezen. In an-
dere gevallen heb je mensen die je kent: ik 
ken mensen in Irak en Afghanistan, Israël, 
Palestina,….»
U doet vooral aan oorlogsverslaggeving, 
maar in 2010, dit jaar dus nog, heeft u 
Bonjour Congo gemaakt. Een wereld van 
verschil!
»Haha, zeker.»
In Bonjour Congo zitten heel veel mooie 
beelden. Er is een aflevering in Kivu, met 
allemaal mannen die karate doen. Hoe 
vind je in vredesnaam een groep Congo-
lese mannen die karate beoefenen in een 
ruïne? 
»Een project als Bonjour Congo is bijna uniek 
geweest voor ons. Dat was voor CANVAS. 
Het was een voorstel dat ik had, waar ik 
al jaren mee rondliep. Nu was het 50 jaar 
onafhankelijk Congo, en daardoor kreeg ik 
de kans het uit te voeren.
Voor Bonjour Congo had je een hele af-
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deling researchers. Voor elke provincie en 
plaats die we bezocht hebben, was er op 
voorhand een researcher die dingen on-
derzocht en een regisseur die op voorhand 
ging kijken. Die was twee weken voor mij 
vertrokken. Toen de cameraploeg en ik 
daar aankwamen, had hij die plekken al 
gezien en had hij al kunnen kiezen: "Ha, dat 
verhaal daar, daar kunnen we misschien 
iets mee doen, en hier kunnen we eventueel 
filmen,"… 
»In het geval van Kivu hebben we gewerkt 
met een plaatselijke, Congolese cineast. »
Ik neem aan dat je op zo'n momenten 
wel kan letten op beeldelijke aspecten 
als compositie, maar in oorlogssituaties 
niet?
»Dat is de stiel van de cameraman. Als je 
echt middenin de oorlog zit, is het aan de 
camera om dat zo helder mogelijk te ma-
ken. De helderheid van informatie is van 
belang. Bij de documentaires van Bonjour 
Congo is het de esthetiek die meespeelt. 
»In Congo hadden we ook veel meer tijd. 
We konden ook bepaalde shots overdoen. 
Als ik in beeld was en een vraag stelde, 
en ze wilden het beeld vanuit verschillende 
ooghoeken, en er is maar één camera, ja, 
dan moet je sommige dingen overdoen. Ik 
heb sommige interviews meerdere keren 
gedaan: eens vanuit die en dan vanuit die 
positie. »
Voelt dat dan niet geforceerd?
»Wel, ik, vanuit mijn positie, heb het daar 
in het begin moeilijk mee gehad. Ik geloof 
nogal in de spontaneïteit van dingen.
Maar op een bepaald moment wen je 
daaraan. Als je tijdens een interview alleen 
de vraag opnieuw stelt is het geforceerd, 
maar als je het interview gewoon twee 
keer doet, met andere invalshoeken, krijg 
je soms nieuwe, frisse antwoorden. Dan kan 
je de twee vormelijk verknippen - in de 
montage.
»In Bonjour Congo hadden we qua appa-
ratuur zelfs een kraan. Kan je je dat inbeel-
den, een kraan door Congo sleuren? »
Moeilijk!
»Ja, inderdaad! Je hebt al een pick-up no-
dig om die te vervoeren. Daar moest steeds 
twee man aan sleuren.»
En je had dat mee?
»We hadden dat mee! Gewoon om be-
paalde beelden te kunnen maken, zodat je 
die draaibeweging in je beeld hebt.»
Dan is er toch veel nagedacht over de 
vorm.
»Maar dat was omdat we iets wilden ma-
ken dat het gewone, dagdagelijkse over-
steeg. We wilden een document maken - er 
is over de vorm inderdaad heel veel nage-

dacht. Dit moest een document blijven dat 
lang mee zou gaan.
»We hebben alles bij elkaar 150 uur beeld 
gedraaid. Per aflevering hadden we 30 uur. 
30 uur beeld! Van elke cassette van een uur 
gebruik je dus een minuut hé!»
Hoe beslis je dan welke beelden je wel 
en niet gebruikt? Bent u aanwezig bij de 
montage?
»Normaal maak ik de montages zelf, maar 
in dit geval was de regisseur erbij en kwam 
ik af en toe langs voor het verhaal.
»Je beslist welke beelden er wel en niet 
worden gebruikt in functie van het verhaal. 
En de schoonheid, natuurlijk. De regisseur 
en de monteur bekijken dan, wat de krach-
tige beelden zijn, de mooie beelden, de 
emotionele beelden? Soms is de emotionele 
waarde van een beeld sterk terwijl het mis-
schien minder mooi is. Een voorbeeld: de 
oude vrouw die de slachtpartijen en geno-
cide in Kivu had overleefd.»
(…)
Iets waar ik problemen mee heb is beslis-
sen of ik objectief (voor zover dat kan) of 
subjectief ga filmen. Klinkt misschien een 
beetje raar - laat mij het anders formule-
ren: ik vraag me af of ik moet meegaan 
in hun leefwereld of dat ik alles moet 
vastleggen vanuit het perspectief van een 
buitenstaander, dus objectief. Natuurlijk 
is alles wat ik film al niet objectief meer, 
maar…
»Wat is het uitgangspunt?»
Ik volg een aantal "migranten" of kinde-
ren van migranten en wil weten hoe zij 
de kruising tussen verschillende culturen 
en het "kruising zijn" ervaren.
»Ik zou sowieso mijn eigen vragen in je re-
portage verwerken. Zij leven waarschijnlijk 
heel anders dan jij en je zal je er wel vra-
gen bij stellen. Ik denk dat het het interes-
santst is als je ervoor zorgt dat die op een 
of andere manier aan bod komen. Als je 
gewoon hun aanpassingsproblemen ofzo 
wilt registreren denk ik dat het heel moeilijk 
zal zijn er iets origineels van te maken. Ik 
zou denken dat je er een auteursdocumen-
taire van moet maken, van jou. Jouw visie 
op hen. Er is ofwel het verhaal van "dit zijn 
migranten", en dan laat je ze vertellen met 
af en toe hun stem onder je beelden ge-
schoven, en dat is een hele klassieke vorm 
van documentaire die nog steeds vaak ge-
bruikt wordt. Of, je maakt er een "waarom" 
van, jouw zoektocht naar hun verhaal. Je 
eigen persoonlijke verwerkingen van hun 
verhalen. Maar hoe…»
Inderdaad! Maar ik ben voorlopig nog 
aan het nadenken over de manier van fil-
men en wat ik precies allemaal wil vast-

leggen, maar ik zit natuurlijk erg vast 
aan mijn inhoud. Die bepaalt heel mijn 
beeld, eigenlijk.
»Ja, klopt. Ik zou de confrontatie van jij, die 
zestien bent, en zij, die ongeveer even oud 
zijn, veel interessanter vinden. Nogmaals, 
je eigen bedenkingen erin verwerken. Je 
moet een visuele manier vinden om je eigen 
hoofd en wat daarin zit daarin te krijgen.»
En zorgen dat alle beeldelijke aspecten 
juist zitten!
»Ja, dat is te begrijpen met jouw scholing. 
Dat is techniek, en dat is belangrijk. Maar 
het interessante is als je de techniek voorbij 
bent, en een stap verder gaat.
»Ik begrijp dat het moet juist zitten, maar 
soms kan je ook gewoon kiezen voor een 
ruwe vorm. Ooit de film "C'est arrivé près 
de chez nous" gezien?»
Toevallig genoeg heb ik die samen met 
uw boeken uit de bibliotheek geleend!
»Dat is bijna geforceerd het anders doen, 
hé. Dat is geforceerd, maar er is over na-
gedacht. Zolang je weet waarom je het 
anders doet - niet stuntelig of uit onmacht 
of uit onwetendheid ofzo. Zolang er een 
bedoeling achter zit, een visie, zoals in die 
film, dan kan dat wel.»
Ik heb beelden van in Afrika, maar moei-
lijk toepasbaar op mijn werk nu. Hoewel 
- moeilijk toepasbaar nu niet per se, maar 
de kwaliteit laat te wensen over.
»Het zou handig zijn mocht je beeld heb-
ben van bij bijvoorbeeld dat meisje daar, 
maar ik denk dat je dat niet hard nodig 
hebt. Met wat heb je daar gefilmd en met 
wat ga je nu filmen?»
Met dezelfde low budget camera, maar 
dat kan eventueel nog veranderen. Daar 
maak ik me nu niet druk om. Ik vraag 
me alleen af hoe nauw of hoe breed ik 
het mag nemen: toon ik alle aspecten 
van hun levens of maar een aantal, en 
welke…
»Ik zou het niet te breed nemen. Dat is ge-
vaarlijk: als je het te breed gaat zoeken 
raak je vaak je punt kwijt. 
»Volgens mij heb je twee insteken: wat is 
hetgeen wat zij meemaken hier, welke in-
druk maakt dit land op hen, waarom zijn ze 
hier en waarom blijven ze hier, wat denken 
ze hier en wat hopen ze hier, wat is er an-
ders hier dan in Afrika of Iran of waar dan 
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ook? Dat zijn vragen die jij haar kan stellen 
of die je in een soort van visueel dagboek 
met haar kan bijhouden. Da's een mogelijk-
heid.
»En wat jou bezighoudt: hoe jij reageert, en 
wat jij ervan vindt.»
Ik neem aan dat dit redelijk ver van uw 
werkwijze afligt?
»We spelen andere rollen. Jij kan je per-
soonlijke bedenkingen verwerken. Mijn rol 
is voornamelijk vragen stellen die al dan 
niet zouden opkomen bij de doorsnee mens. 
"Ah ja, da's waar, zo had ik daar nog niet 
over gedacht".
Of mijn eigen verwondering verwerken, 
dat kan ook.
»Weet je, neutraliteit - absolute neutraliteit 
- is onmogelijk. Dat is een vage illusie. Doen 
alsof de vragensteller er niet is, is een keu-
ze die niet helemaal klopt. Als je het ande-
re doet dan speel je het open: door ervoor 
uit te komen dat jij vragen stelt, kan je de 
mensen misschien beter "meepakken".
»Aan de andere kant, als het irritant wordt 
omdat je er teveel inzit, dan moet je het 
eruit laten. Da's een heel moeilijke keuze, 
want het is een heel dunne koord. Je moet 
het niet doen omdat je jezelf graag ziet: 
dan kan je beter voor de spiegel gaan 
staan praten.»
Bij een van de laatste reportages die ik 
gezien heb, vond ik de reporter een beet-
je irritant. Hij kwam de hele tijd in beeld, 
terwijl ik soms iets had van, "laat ons nu 
toch gewoon kijken, je hoeft niet de hele 
tijd te tonen of te praten". Hetzelfde geldt 
voor voice-overs.
»Ja - zolang het bijdraagt aan het narra-
tief is het goed. Voice-overs hebben een 
sterk punt: ze vertellen het verhaal heel 
gemakkelijk.»
Dat kan ik begrijpen, maar, en dat ligt 
waarschijnlijk deels aan mijn opleiding, 
ik denk soms dat de beelden genoeg ver-
tellen.
»Het hangt ervan af over wat voor beelden 
je het hebt. Toen we in Gaza met de oor-
log een reportage deden was er net een 
hele wijk platgebombardeerd. Dan heb je 
overal een hoop stenen, verder niets. Dan 
denk ik, ik ga op die hoop stenen, op dat 
puin staan, en ik wijs: "Daar woonden drie 
mensen en die zijn doodgeschoten." "Gin-
der woonden vijf mensen en die zijn dood-
geschoten." "Daar woonde een vader en 
zijn drie kinderen.". Ik denk dat dat meer 
impact heeft dan beelden van vier hoop-
jes stenen, in dit geval. Die camera volgt je 
dan terwijl je wijst en dan heeft dat zin, dat 
je in beeld aanwezig bent. Dat brengt iets 
extra's. Je klaagt iets aan.

»Er zijn momenten dat het mij stoort, ja, 
maar niet vaak. Vooral bij de Britten: die 
kakelen de hele tijd door. Maar dat is 
vooral omdat zij niet met onderschriften 
werken. Als er iemand in een andere taal 
iets zegt bij ons, ondertitelen we dat. Als 
ik nu een Brit zou zijn dan zou ik alles wat 
die mens zegt nog eens moeten navertel-
len, snap je? Dat is absurd. Maar als je zo-
iets overneemt, dan wordt dat veel te druk, 
dan irriteert dat.
»Het is wel zo dat, als je een statement of 
stand-up, zoals wij dat noemen, doet voor 
het journaal, je een conclusie trekt of een 
standpunt inneemt maar je kan dat prag-
matisch gebruiken om iets te vertellen dat 
je niet met beeld kan tonen, of om als 
bruggetje te gebruiken van een beeld naar 
het ander. Je kan daar creatief mee om-
springen. Dit is nu eenmaal ook een format 
dat redelijk vaak gebruikt wordt: in mijn 
programma op CANVAS komen bijna geen 
andere soorten aan bod.
Deze manier van reportage is ook veel 
subjectiever dan de stijl die bijvoorbeeld 
Panorama hanteert. »
(…)
Is er iemand waar u naar opkijkt?
»Ik heb heel veel respect voor wat Johan 
De Poortere vroeger deed. Die deed dit 
soort dingen voor en terwijl ik studeerde, is 
ook naar Afghanistan gegaan. Hij heeft het 
Midden-Oosten en Libanon gedaan… Hij 
is een tv-reporter voor Panorama geweest 
waar ik veel respect voor heb, ja.
En dan nog Tieleman. Dat zijn mensen van 
een vorige Panorama generatie waar ik 
vroeger al naar opkeek. Om verschillende 
redenen, eigenlijk. Ze zijn eigenzinnig, ze 
hebben karakter, ze serveren geen hap-
klare journalistiek. 
»Tegenwoordig is alle journalistiek bijna 
hetzelfde, door de werkdruk. Dat waren 
mensen die nog een persoonlijkheid had-
den, die over de problemen van de jour-
nalistiek nadachten: wat kan, wat niet, over 
moraliteit en journalistiek. Wat is juist en 
wat is fout?
»Dat heb ik bij De Poortere omwille van 
zijn drive om naar al die conflictgebieden 
te gaan. Straf. En Tieleman, da's een oud 
jong veulen. Als hij 65 of 70 is nog steeds - 
hij trok met zijn brommer door Rusland -»

Op zijn 65ste?
»Nee, toen hij 55 was. Toen hij 60 was is 
hij ergens met zijn brommer op zijn kop ge-
vallen, haha. Hij trok naar Afghanistan en 
de bergen, was bezig met de wereld van 
het Midden-Oosten, waar ik toen erg naar 
opkeek.
»Maar ik vind ze vooral goed omdat ze 
voor iets staan in de journalistiek. Dat mis 
ik te veel. Er is te veel marketing, te veel 
management, te veel praatjes en te weinig 
journalistiek met kloten. Voila.
»Dat is mijn gedacht. Ik weet ook wel dat 
je geen redactie kan runnen met alleen dat 
soort mensen - dan krijg je geen program-
ma op tijd af.»
Dus geen hedendaagse journalistiek 
voor u?
»Een voorbeeld: heel die heisa rond het 
proces Clottemans - hoeveel assisenzaken 
zijn er momenteel op televisie? De zaak 
Storme, de zaak Clottemans… Eén: maat-
schappelijke relevantie: nul. Da’s geen 
journalistiek, dat zijn soaps. Welke breng 
je dan welk en welke niet?»
Ik kan niet vergelijken met bijvoorbeeld 
de mannen waar u naar opkijkt, dus ik 
geloof u maar. En dan zijn we aan het 
einde van mijn anderhalf uurtje geko-
men… ik moet zeggen, ik was verbaasd 
- en natuurlijk ook blij - dat u mij wou 
ontmoeten.
»Geen probleem. Ik krijg elke dag mails 
en berichten van mensen, en soms zit daar 
iets interessants tussen. “Hé, tiens, de Wijn-
pers”, bijvoorbeeld.
»Maar - en je mag dat gerust weten - soms 
krijg ik mails van proffen en studenten 
die gewoon een vragenlijst opsturen die 
ik moet beantwoorden. Moet ik hun thesis 
gaan schrijven of wat? Daar gaan we niet 
aan meedoen.»

Alleszins bedankt dat u hieraan wel wou 
meedoen!

Ik ben enorm blij dat mijn interview met 
Rudi Vranckx zo goed verlopen is. Zijn 
tips in verband met mijn GIP heb ik ze-
ker in acht genomen, vooral zijn hame-
ren op “het niet te breed te nemen”. Zelfs 
al had ik hem niets kunnen vragen over 
mijn GIP had ik het nog een geslaagd in-
terview gevonden. Zijn werk interesseert 
me mateloos, zowel het onderwerp als 
zijn werkwijze. Ik heb sowieso veel bij-
geleerd over hedendaagse journalistiek 
en hoe die te werk gaat, en wat er alle-
maal komt kijken bij een reportage. 
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Middelheim en Fomu
met 5 en 6 BK
Traditiegetrouw kozen we net voor de herfst-
vakantie een koude maar droge dag uit om 
het Middelheim beeldenpark te bezoeken 
gecombineerd met een bezoek aan het 
Fotografiemuseum te Antwerpen. De taak 
van Annerel was weer niet te doen, maar 
ondergetekende zou zo denken: “Geef de 
klager geen brood, hij heeft geen nood.” 
Je kan hieronder meegenieten van enkele 
sfeerbeelden en literaire bespiegelingen 
van de leerlingen.

L. Annerel
   
Jef: “Het bezoek aan het beeldenpark was 
vrij interessant. De gids heeft mij veel ge-
leerd over de beelden die we bespraken. 
Ook het kleine opdrachtje in groep was 
leuk, desondanks dat sommige opdrach-
ten leuker waren dan andere. Ik heb op 
de tocht en tijdens het vrij rondlopen een 
drietal beelden gevonden die ik mooi vond. 
Het verwondert mij dat er heel veel sym-
boliek achter een werk kan zitten dat op 
zich, eerst niet veel voorstelt maar achteraf 
na de uitleg van de gids, echt een mooie 
betekenis had. Toen ik de betekenis achter 
het werk te weten kwam, begon ik er toch 
anders over na te denken al helemaal als je 
de linken naar de symboliek dan ook nog 
eens duidelijk ziet.”
Emily: “Om te beginnen is het Middelheim-
park een zeer groot park. Dit heeft als ge-
volg dat er veel verschillende soorten mate-
rialen en beeldhouwstijlen van verschillende 
kunstenaars aanwezig zijn. Zo is er voor ie-
der wat wils. Zo richt men zich bijvoorbeeld 
doorheen het park tot allerlei verschillende 
doelgroepen, gaande van kinderen tot vol-
wassenen. Dit laatste is vooral ook te mer-
ken aan de manier waarop het park zich 
tot het publiek openstelt. Het park is enkel 
op maandag gesloten en de toegang is vol-
ledig gratis. Voor kinderen en jongeren is 
het zeker een bijzondere ervaring, ze leren 
er namelijk op een speelse manier omgaan 
met kunst en dankzij de natuurlijke omge-
ving komen de kunstwerken hier helemaal 
tot hun recht, wat het allemaal nog veel 
mooier en aangenamer maakt om te aan-
schouwen. Zeker bij mooi weer is het dus 

een bezoekje waard.
Soraya:” Het Middelheimbeeldenpark te 
Antwerpen is een echte aanrader voor ie-
dereen die houdt van beeldhouwkunst in de 
ruimste zin van het woord. Voor elke lief-
hebber is er wat wils: Van Rodin tot Franz 
West. Diversiteit is zeker van toepassing op 
dit wat onconventionele museum. En voor 
wie graag geniet van een mooie omgeving, 
of meer zoekt dan nog maar eens de ste-
reotype inrichting van een klassiek museum 
is het Middelheim the place to be. De beel-
den staan verspreid over 2 groene parken, 
dus aan afwisseling geen gebrek. Zelfs met 
slecht weer is het museum een aanrader. Er 
is zoveel te zien dat je je geen moment ver-
veelt of de kans hebt aandacht te besteden 
aan de regen. Hopelijk genieten jullie even-
veel van dit prachtige beeldenpark als wij.
Jonas V: “Mijn bezoek aan het beelden-
park was vrij interessant en inspirerend. Bij 
onze aankomst kregen we een videogids 
mee waar veel nuttige informatie op stond 
en een plattegrond van het park. Ook ver-
scheidene locaties van beelden stonden 
aangegeven op deze videogids. Ik heb 
veel beelden bekeken en heb, naar eigen 
mening, niet heel veel beelden gezien die 
mij aanspraken, toch was deze uitstap vrij 
interessant. Ik heb beelden van beroemde 
beeldhouwers gezien en heb hier uit kunnen 
leren. Het verwondert mij dat er heel veel 
symboliek achter een werk kan zitten dat 
op zich niet veel voorstelt. Als je de sym-
boliek kent verandert je blik op het werk 
helemaal en ga je het meer waarderen, al 
helemaal als je de linken naar de symbo-
liek dan ook nog eens duidelijk ziet. Wan-
neer we waren uitgekeken op de beelden 
hebben we de interessantste beelden eruit 
gekozen en deze getekend als huiswerk 
waarnemingstekenen. 
Julie S.: “Ik vond het Middelheim echt een 
heel tof museum. Het is buiten in de frisse 
lucht tussen de bomen heel rustgevend. Het 
is ook leuk dat je de vrijheid hebt zelf rond 

te gaan en dat je aan de beelden mag ko-
men. De gids die we hadden vond ik echt 
geweldig. Ze was zelf nog jong en legde 
het ook zo uit dat we het ook begrepen. We 
mochten altijd vragen stellen als we iets niet 
begrepen of iets anders wilden weten.“
Amber: “In het FOMU ware er kleine ten-
toonstellingen met grote werken. Alle 3 
hadden ze een impact. Er waren veel ver-
schillende foto’s. Sommige deden je naden-
ken, andere wekten gevoelens op en som-
mige waren simpelweg ‘eye candy’. Het feit 
dat er geen uitleg werd gegeven en je het 
allemaal op jezelf moest ontdekken maakte 
het een zoektocht naar inhoud, naar de ge-
dachte bij de kunstenaar en vooral naar je 
eigen mening over de kunstwerken. Bij som-
mige foto’s liep je gewoon voorbij en bij an-
dere kon je nog uren blijven staan.”
Jonas D.:”Het museum zag er wel tof uit in 
het begin, maar toen we te horen kregen dat 
we geen foto’s mochten nemen, nam mijn zin 
al wat meer af. Het werd zeer moeilijk om 
deze taak te maken zonder dat we foto’s 
konden nemen. Het gebouw was zeer mooi 
maar de bewaker was een zeer norse man 
die erop stond dat er geen zakken mee 
naar binnen mochten in de tentoonstelling. 
De foto’s op de tentoonstelling waren over 
het algemeen goed, alleen kwam bijna in 
geen enkele foto datgene voor wat we 
leerden in fotografie. De foto’s die ik zeer 
mooi vond waren die van de bruggen, het 
schip en de hoge dam.
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Dikke truiendag op vrijdag 18 februari ’11
Op Dikke truiendag wordt traditioneel de verwarming een graadje of meer lager gezet. 
Met een dikke trui lukt het om de lessen aangenaam bij te wonen. Ideaal dus om even stil 
te staan bij de opwarming van de aarde. 3 BAK A en B werden tijdens de lessen zeden-
leer door een stagiair bewust gemaakt. Om het geheel een wat meer ludieke uitstraling te 
geven en omdat breien weer helemaal in is, werd er een breimoment aan vastgekoppeld. 
Iedere leerling, jawel iedere leerling, van 3 BAK A en B leerde breien. In de lessen waar-
nemingstekenen, zedenleer en kunstgeschiedenis werd er extra tijd voor het breien van een 
sjaal gemaakt. Voor sommige leerlingen tikten de priemen op een vast ritme, voor anderen 
bleven de steken zichzelf maar vermeerderen. Gelukkig bestaan er nog ijverige moeders 
en grootmoeders om het jeugdige geweld de deugd van het handwerken bij te brengen.
Het was oorspronkelijk de bedoeling er een heuse modeshow aan vast te koppelen, maar 
dat zagen onze derdes helemaal niet zit-
ten. Een photoshoot in een donkere gang 
kon nog net wel…Zeg nu zelf de resultaten 
mogen gezien worden.
Ondertussen warmde de speelplaats zich 
op met een beweegmoment. Op een aan-
tal gekende melodieën en refreinen kon-
den de leerkrachten zich weer eens hele-
maal laten gaan. De leerlingen dachten er 
het hunne van…

Schaatsen
Verslag ontmoetingsdag schaatsen 19/01/11
Dat onze leerlingen en leerkrachten zich regelmatig op glad ijs begeven, is een gege-
ven dat stilaan klassiek wordt op onze school. Deze keer namen de leerlingen het wel 
erg letterlijk en verplaatsten zich met z’n allen naar de schaatsbaan van Haasrode om 
deel te nemen aan de ontmoetingsdag “schaatsen”.  Begeleiders van dienst K. Aerts en 
N. Langendries hielden voor één keer de beide voeten op de grond en verzorgden het 
toezicht vanaf de zijlijn. 
Een prima plaats om een nieuwe Rintje Ritsma of Marianne Timmer te ontdekken…. en te 
vinden om zo ook een Belgische vertegenwoordiger te hebben op de Olympische win-

terspelen van 2014. Onze 21 leerlingen beleefden een gladde, spectaculaire maar erg leuke namiddag en kijken al volop uit naar 
onze volgende activiteit! Ondertussen zijn ook onze danseressen begonnen aan de voorbereiding van “Dansfollies”.  Dit evenement 
vindt plaats op 23 maart! Onze meisjes nemen het tijdens die dag op tegen verschillende dansgroepen uit andere secundaire scholen. 
Laten we in grote getale afzakken naar de sporthal van KA Redingenhof om onze dames in een helse sfeer naar de overwinning te 
helpen!
Supporters op post !

Sportieve groeten, N. Langendries en K. Aerts
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Kunst van bij ons of Talent drijft altijd boven… Timpe Buseyne uit 4 BAK A

Strips tekenen is het lange leven van Timpe Buseyne uit 4 BAK A.
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Gespot
Binnenkort staan weer heel wat buitenlandse studiereizen op 
het programma. De afdeling biotechnieken spoort naar Lon-
den, de afdeling tuinbouw vliegt naar Rome en de afdeling 
beeldende kunsten zoekt de kunst in Parijs via een stop te 
Giverny.
Om het zakgeld wat te spijzen, verkopen ze op geregelde 
tijdstippen pannenkoeken en hotdogs. De sfeer zit er alvast 
goed in. In aflevering 3 van de schoolkrant kan je meelezen in 
hun (gecensureerde) dagboeken…

Wist je dat…..
… onze hersenen schuldig 
zijn aan dt-fouten? De dt-re-
gel mag dan wel de meest een-
voudige en meest beoefende 
spellingsregel zijn, vooralsnog 
slagen we er niet in om hem le-
venslang foutloos toe te passen. 
Lien Van Abbeneyen, master in 
de taalkunde aan de Univer-
siteit Antwerpen, ontdekte dat 
nonchalance niet altijd de oor-
zaak is, maar wel de structuur 
in onze hersenen. Bron: Metro, 
maandag 22 november ’10, p. 17.

…onze school bijna het hele 
tweede trimester heeft kunnen 
genieten van de acties rond 
kranten in de klas. In de vak-
ken zedenleer en PAV werden 
kranten gelezen, bestudeerd en 
kritisch met elkaar vergeleken. 

…33 leerkrachten en familie-
leden hun sportieve ambities in 
de kast hebben moeten stop-
pen omdat de weergoden een 
dik pak witte sneeuw gestrooid 
hadden. De eindejaarscorrida 
werd afgelast. Volgend jaar 
beter. Nieuwe afspraak op 31 
december 2011 met onze oude 
nummers!!

… het openleercentrum werkt!

…het project Rijbewijs op 
school liep van 16 tot 25 no-
vember. Op 13 januari konden 
onze vijfde– en zesdejaars dan 
een theoretich examen afleg-
gen. Dit liep niet voor ieder-
een op wieltjes. 36 leerlingen 
zijn geslaagd. 42 leerlingen 
zijn niet geslaagd. We scoor-
den onder het Vlaamse gemid-
delde. Spijtig. Dit moet volgend 
schooljaar absoluut beter. Blok-
ken maar!!

…de leerlingen van 3 en 4 
beeldende en architecturale 
kunsten nog het hele schooljaar 
lang museum M gratis kun-
nen bezoeken. Zij genieten de 
voordelen van een M-ambas-
sadorskaart.

…de leerlingenraad ook 
droomt van een propere speel-
plaats. Dit viel niet in dove-
mansoren. Er werd een beurtrol 
opgesteld en elke klas staat 
gedurende 1 week in voor het 
proper houden van de speel-

plaats. De opvoeder spreekt 
de klas aan bij het begin van 
de week en schrijft dit in de 
agenda van de klas. Dit ge-
beurt dagelijks na  de middag-
speeltijd en op woensdag na 
de speeltijd van 11 uur. De ta-
ken bestaan uit het verwijderen 
van zwerfvuil op en rond de 
speelplaats, de vuilnisbakken 
ledigen op maandag, woens-
dag en vrijdag in de contai-
ners achter gebouw sanitair en 
de vuilnisbakken terug zetten 
volgens plan. Wegwerphand-
schoenen zijn te verkrijgen bij 
de opvoeders (hoofdgebouw).

…de vademecums met de 
vaktaalwoorden klaar zijn. 
Iedere leerling heeft een afde-
lingsgebonden exemplaar ge-
kregen. Het is een hulpmiddel 
om je beter op weg te helpen 
in je studierichting. Je vindt er 
een overzicht van de vaktaal 
die vaak in de lessen aan bod 
komt. Je gebruikt het dus als 

een wegwijzer als je even het 
noorden kwijt bent.
Voor vragen en opmerkingen 
kan je steeds de taalridders of 
je vakleerkrachten gaan op-
sporen.

.. Dirk Boulanger, leerkracht 
beeldende vorming en waar-
nemingstekenen zijn deuren 
opengesteld heeft op de vijfde 
editie van de Dag van de Am-
bachten op zondag 6 februari 
2011. Hij is graficus van op-
leiding en maakt etsten, schil-
derijen, …Hij is al sinds zijn 
vijftiende met kunst bezig. Hij 
is een gepassioneerd verteller 
als het over zijn vak gaat. Dus 
de ideale gastheer….
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Straffe taal van bij ons… 
Toen ik een derdejaars aansprak over zijn overmatig gsm-gebruik, zei ik hem dat dat toch niet meer gezond is, zoveel gsm-en. 
Zijn gevat antwoord: "Gezond? Van een hele dag les krijgen, daarvan kan je gewoon niet mentaal stabiel blijven!"
Op mijn vraag of we zijn fantastische uitspraak mochten publiceren zei hij zonder aarzelen: “Ja, natuurlijk!”
(met dank aan een opvoeder)

Mayombe met 3 BAK A en B
Mayombe, meesters van de magie
3 BAK, dinsdag 18 januari 2011

Op dinsdag 18 januari 2011 bezochten 
de leerlingen van 4 beeldende en ar-
chitecturale kunsten de tentoonstelling 
Mayombe. Meesters van de magie in het 
kader van de lessen kunstgeschiedenis. Ze 
leerden er aan de hand van de tentoon-
gestelde voorwerpen alles over de rituelen 
van deze bevolkingsgroep die niet meer 
bestaat.
Op de vraag wat hen van de tentoonstel-
ling bijgebleven is, vind je hier een verza-
meling van weetjes en feiten.

De tentoonstelling is opgebouwd met beel-
den die door een missionaris meegebracht 
werden. Hij had vriendschap met de stam 
gesloten. Hij woonde er, sprak hun taal 
en was erg geliefd. Hij kocht de beelden 
van de stam. Dus de stukken zijn er zonder 
dwang meegenomen. (Gitte) 
 
De Mayombe zijn een volk dat in Congo 
leefde. Ze geloofden dat in alles een geest 
kon wonen. De goede geesten kunnen 
mensen helpen en voorspoed brengen. De 
kwade geesten brengen ziekte, dood en 
tegenspoed. 
Om zeker te weten of iemand een heks 
was, werd er een gloeiend mes tegen de 
arm gehouden. Verbrandde de arm, dan 
was de persoon in kwestie een heks en 
werd hij terechtgesteld… (Anouk)

Mij zijn vooral de houten beelden met spij-
kers erin bijgebleven. In zo’n houten beeld 
zat een heksenjager. Als men dan een spij-
ker in dat beeld sloeg, werd de heksenja-
ger wakker en ging hij op de heks jagen. 

De heks kreeg dan een opgezwollen tong 
en werd gedood. Aan zo’n houten beeld 
werd er een bakje gemaakt van klei en 
hars. Hier kon de sjamaan alles bewaren 
wat hij wou: een arendsoog om heksen te 
vinden, …(Jelmer) 
 
De mannen hadden het daar harder dan 
de vrouwen omdat ze tussen hun 10 en 13 
jaar (als ze man werden) naar een kamp 
gestuurd werden waar ze ‘getraind’ wer-
den. Als ze zich gedroegen en alles goed 
deden, mochten ze na een paar maanden 
weg. Anders zaten ze daar nog jaren. Bij 
de vrouwen was het helemaal anders want 
zij mochten rusten terwijl hun oom een ge-
schikte huwelijkskandidaat ging zoeken.
(Hyndia)

De jongens moesten verschrikkelijke dingen 
doorstaan. Ze werden in een put gegooid 
en bedolven onder het bloed. Ze werden 
naar een huisje in het bos gebracht om 
daar hun training verder te zetten. Wat 
daar gebeurde was topgeheim. (Freya)

Als je kinderen had en je wou scheiden, 
dan gingen de kinderen met de vrouw mee 
omdat ze 100% van haar waren. Zij was 
de moeder. Als de vrouw terug naar het 
ouderlijk huis ging, dan zorgde haar broer 
voor haar. Hij was meer verantwoordelijk 
voor de kinderen van zijn zus dan voor zijn 
eigen vrouw en kinderen. (Gitte)
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Werkten mee aan dit nummer: 
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), H. Elen 
en M. F. Finné (leerkrachten biotechnieken), Timpe Buseyne (4 BAK 
A), Soraya Driessen (6 BK), B. Van den Bosch (Technisch adviseur 
coördinatie), leerlingen 5 en 6 BK, P. Wouters en I. Thiry (leerkracht 
Nederlands en Engels), E. Debulpaep (opvoeder), K. Aerts en N. 
Langendries (opvoeders en leerkrachten lichamelijke opvoeding), 3 
BAK A en B, G. Giedts (leerkracht sanitaire installaties), A. Beyaert, 
S. Govers en G. Hautekeete (leerkrachten tuinbouw), Amber Roose (5 
BK A), K. Thijs (leerkracht tuinbouw) en S. Van der Borght (leerkracht 
eerste graad). 
Vormgeving: M. Schotsmans (leerkracht beeldende kunsten 3de graad)

Deze tekening werd tijdens een… les (!) door Amber Roose 
uit 5 BKA gemaakt. 
Ik wil ook in de schoolkrant!
Dit kan! Stuur je bijdrage (weetje, tekening, foto of verhaal) 
via smartschool naar Lieve Annerel.
De derde aflevering verschijnt eind juni, zomerlectuur dus!

Kookproject 4BP
De leerlingen van 4BP (4de beroeps 
plant- dier en milieu) hebben hun project-
voormiddag van Kerstmis niet in de tuin 
doorgebracht. De kruiwagens werden op 
stal gelaten, de schoffels, spaden en har-
ken bleven aan de muur staan.

Voor deze éne voormiddag begaven we ons naar de schoolkeuken. Op het programma 
stond het maken van ‘desserten’.
Eerst werden de recepten overlopen, daarna gingen de leerlingen aan de slag. De groep-
jes werden verdeeld en ze kozen één of meerdere recepten uit om klaar te maken. Blijk-
baar waren sommige leerlingen  met de pollepel in de hand geboren. Voor andere leer-
lingen was dit een eerste kennismaking met de keuken. Toch kwam het meeste in orde!
Voor het maken van de taarten kregen we versterking van onze collega  Crabbé. Deze  
leerkracht getrouwd met een bakkersvrouw, leeft tussen de croissants en appelflappen. 
Dus dit deel van het koken kon  alvast niet mislukken.  Wat hij samen met de leerlingen uit 
de oven heeft getoverd was smakelijk. Zo lekker!
De vanillepudding, pannenkoeken en het ijs waren ook  zeer goed gelukt.  De wafels 
waren iets te hard  en bij de perensmoothie waren we blijkbaar een aantal ingrediënten 
vergeten.  We kunnen besluiten dat de leerlingen van  4BP heel goed hun best hebben 
gedaan om alles klaar te maken en op te eten.  Voldaan en verzadigd verlieten de leer-
lingen om 12 uur de school om wellicht bij hun thuis middag te gaan eten.  
Toen de leerlingen de school hadden verlaten en de geur zich onherroepelijk over het 
hoofdgebouw had verspreid, kregen we een toestroom van uitgehongerde leerkrachten, 
die hoopten dat er nog iets te eten viel.

Met dank aan Beyaert A., Crabbé G, Oliviers J. en Thijs K


