
De WijnpressNIEUWSBRIEF DE WIJNPERS LEUVEN

jaargang 5, nr 2                                              maart 2012

Vlieg met mij mee door de lente
waar stralen elkaar verwarmen,

om op zachte wolken
even stiekem jou te omarmen.

De tweede aflevering van de schoolkrant is klaar. We hebben 
weer heel wat weetjes, nieuwtjes en verhaaltjes verzameld. 
Hartelijk dank aan alle medewerkers en veel leesplezier voor alle 
nieuwsgierigen naar het leven op De Wijnpers.

BIERKE 100

De afdeling biotechnieken 
brouwt heerlijk bier ter
gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van De Wijnpers.                        
                                           Door H. Elen

Allereerst wil H. Elen iedereen bedan-
ken voor zijn of haar bijdrage, hoe groot 
of hoe klein die ook mag zijn, voor  wat 
zij of hij al gedaan heeft en wat zij of 
hij nog gaat doen. Dank aan het brou-
wersteam, het hevelteam, het bottelteam, 
het etikettenteam, het transportteam, het 
proeversteam, het luisterteam, het discus-
sieteam, het adviesteam, het koffiekoe-
kenteam, het kunstteam, het spoelteam, 
het ontsmettingsteam, het aankoopteam, 
het taalteam, het traiteurteam, het thera-
pieteam, het …  en vooral dank aan mijn 
leermeester/patron Romain en zijn vrouw 
Gisèle.
Tot heden zijn er ongeveer 900 flessen 
(bijna 300 honing, bijna 300 blond1 en 
bijna 300 blond2) gebotteld; er zijn er 
al 80 bruin gebotteld (dit worden er, als 
alles goed meezit tussen de 400 à 500). 
Oorspronkelijk was het de bedoeling 
om maar drie soorten bier te brouwen, 

maar het blond wordt opgedeeld in twee 
soorten: één met kruiden (koriander en 
curaçao) en één zonder kruiden; dit is be-
langrijk naar de etiketten (ingrediënten 
verschillen) toe. Dus het worden 4 soorten 
bier. 
De afdeling beeldende kunsten heeft de 
etiketten ontworpen. Er staan nog andere 
samenwerkingsverbanden met de afde-
ling beeldende kunst op stapel. Hierover 
meer in aflevering 3. 

Blond
Samenstelling blond bier:
Ingrediënten: water, gerstemout, tarwe-
mout, munichmout, Belgische hop Golding, 
Belgische  hop Saaz en gist (of gebrou-
wen van water, gerstemout, …)
Beschrijving: Blond, pittig en hoppig 
3-granenbier.
Hergist op fles.

75 cl
Alc. 7,5 % vol of 7,5 vol. % alc. of 7,5 % 
vol. alc. (volgorde doet er niet toe)
Ten minste houdbaar tot 03.10.12
Rechtstaand bewaren bij 6-9 °C 
Schenken bij 6-9 °C
Gebrouwen en gebotteld door De Wijn-
pers

Het bier blond1 en blond2 alsook het 
bruin werd door ‘kenners’ geproefd en 
‘goed’ bevonden (we kunnen er mee naar 
buiten komen).
Ook Romain was er over in zijn nopjes, 
hij proefde en hij … dat het goed was. 
Aan het bruine bier werd al een tijdje ge-
sleuteld en het is nu een verfijnd biertje. 
Eigenlijk brouwen we een Duvel en een 
Westvleteren of toch niet????

Jaar
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EINDEJAARSCORRIDA
Op 31 december 2011 was het weer 
zover.
Sportieve leerkrachten, leerlingen, ou-
ders en sympathisanten van De Wijnpers 
verzamelden in hartje Leuven voor de 
sportmanifestatie van het jaar, de 14de 
eindejaarscorrida.
We hebben weer wat afgelopen op de 
laatste dag van het jaar. In het kader 
van 100 jaar De Wijnpers hebben we 
dit jaar extra ons best gedaan om veel 
sportievelingen op te trommelen. Onze 
groep telde uiteindelijk meer dan 70 

Geel, geel en nog eens geel…

deelnemers of meer dan 140 benen (om 
toch maar het magische getal honderd 
te gebruiken). Er werden verschillende 
afstanden gelopen. Een grote groep 
koos voor 4 km en was achteraf van plan 
om het nieuwe jaar blijvend sportief in 
te zetten en op z’n minst de conditie te 
behouden. Ook de 8 km en de 12 km 
waren populair. Er zaten overal toch wel 
een aantal straffe deelnemers tussen die 
er echt meer dan 100% voor gingen. Zo 
liep N. Langendries de 4 km in 16.15 mi-
nuten. Jorben Bonne uit 1 BB koos op het 
laatste moment nog voor 8 km. Hij zette 
een mooie tijd van 52.02 min. neer. Isaak 

De Vuyst uit 6 beroeps tuinbouw had 
maar 47.02 minuten nodig om 12 km af 
te maken. Bram De Cneudt klaarde de 
klus in 1.01.40 en F. Dehennin ging voor 
1.10.31 achternagezeten door J. Bus uit 
5 beroeps tuinbouw in 1.10.37. De leer-
lingen werden achteraf beloond me een 
punt extra voor het vak lichamelijke op-
voeding.

Alle uitslagen zijn terug te vinden op 
http://corrida.dcla.be/nl/nieuws.php. 
Proficiat aan alle deelnemers, leerkrach-
ten, leerlingen, ouders, vrienden van… 
en sympathisanten. 

ZOEKERTJES Gezocht!
3 leerlingen van 6BKa zoeken 
schoenen in alle maten, kleuren en 
geuren. ze mogen stokoud zijn of ka-
pot het maakt allemaal niet uit. Met al 
die schoenen (hopelijk heel veel) gaan 
wij een kunstwerk maken voor onze GIP 
(een IN SITU project). Alle schoenen die 
je kan verzamelen mag je in het kunst-
gebouw in de oude sporthal afzetten 
(het atelier waarnemingstekenen). Dus 
zoek zoveel je kan bij buren en familie. 
Wij zijn jullie alvast heel dankbaar!
Groetjes, het IN SITU team.

Onze prachtige groepsfoto voor de universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein.
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Kunst van bij ons
Wij zijn dus begonnen aan onze instal-
latie met honderden boeken........
Het is een vakoverschrijdend project 
met Beeldende en Ruimtelijke Vorm-
geving (Mieke Vanden Eynde))+ Beel-
dende en Grafische Vormgeving (Dirk 
Boulanger) + Architecturale Vorming 
(Eva Leplat).

SPORT OP SCHOOL
Muurklimmen op 23 november 2011
Voor onze tweede woensdagnamiddag-
activiteit verplaatsten we ons met 11 
leerlingen van de eerste graad richting 
klimzaal Hungaria. Daar werd  al gauw 
duidelijk dat tijdens deze namiddag de 
mannen van de jongens en de vrouwen 
van de meisjes zouden gescheiden wor-
den. 
Na een snelcursus beveiligen vertrok onze 
eerste delegatie de hoogte in! Geen top 
bleek te hoog, geen dal te diep! Met de 
souplesse van een luipaard en de grinta 
van Cliffhanger lieten de onzen de plaat-
selijke professionals zien dat een echte 
wijnperser zichzelf niet laat imponeren 
door een klimmuurtje van 25 meter hoog. 
Al snel bleek dat enkel niveau 7 (moei-
lijker was er blijkbaar niet) ons even kon 
doen wankelen maar na enkele herken-
ningstochtjes (uitgevoerd door K. Aerts, 
strak in het trainingspak)  werd ook deze 
hindernis vlot overwonnen. 
Aan de top geraakt of niet?  Iedereen 
beleefde alweer een erg leuke namid-
dag vol uitdaging en plezier!
We kijken al uit naar de volgende activi-
teit: schaatsen! U komt toch ook? 
Sportieve groeten,

Kenny Aerts en Niels Langendries

Eli Bogaert ijverig aan het werk aan de start van de installatie. 
Hyndia Jacobs in hogere sferen temidden van de boeken.

Alleen de leerlingen van 4 BAK of beeldende en architecturale vorming werken hieraan. 
Het resultaat zal op de tentoonstelling staan tijdens de open deur op 12 en 13 mei.
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Veldvoetbal miniemen op 
5 oktober 2011
Of ze er klaar voor waren? Of ze honger 
hadden naar een aantal overwinningen? 
Of ze zin hadden in een stukje Sint-Al-
bertuscollege en een stukje middenschool 
Redingenhof? 
Vragen die we ons sinds het begin van 
het schooljaar niet meer hoefden te stel-
len! 
Een uiterst gemotiveerde ploeg voetbal-
lers uit de eerste graad werd verwacht 
in het provinciaal domein van Kessel-Lo 
voor de eerste ronde van het provinciaal 
kampioenschap voetbal.
Naar goede gewoonte werden de wed-
strijden perfect ingeleid door kwalita-
tief hoogstaande analyses rechtstreeks 
gekoppeld aan videobeelden van de 
tegenstanders. We wilden niets aan het 
toeval overlaten en stonden tactisch sterk 
voorbereid aan de aftrap. 
Na een laatste pep-talk en controle van 
onze uitrustingen restte er ons nog één 
ding. Het vuur aan de lont en als stieren 
op weg naar een rode lap onze tegen-
stander aanvallen!
De eerste wedstrijd begon alvast veel-
belovend met enkele flitsende acties, 
heerlijk samenspel en uitmuntend één-
tijdsvoetbal.  Het spel van onze galac-
ticos was doordacht en uiterst efficiënt. 
Ruststand: 1-0. 
Helaas was de strijdbijl begraven het 
laatste waar onze opponenten aan dach-

ten…. Met sober voetbal slaagden ze 
erin om de onzen uiterst koelbloedig op 
de counter te verrassen… 1-1 !  Ons spel 
vertoonde plots meer transpiratie dan in-
spiratie…. 1-2 ! Wat een anticlimax na 
zo een prachtige eerste periode.  
T1 Aerts en T2 Langendries spraken hun 
talent als meester-motivator nogmaals 
aan en kregen onze sterren weer klaar-
gestoomd voor de laatste partij. 
Een partij waarbij de mentale oorlogs-
voering van groot belang bleek te zijn. 
Als topvoetballers in spe eisten onze te-
genstanders alle aandacht op tijdens hun 
opwarming. Klap klap hier, klap klap 
daar. We stonden erbij, keken ernaar 
en …. lachten. Er is meer nodig om een 
echte Wijnperser uit zijn/haar concentra-
tie te brengen. 
Middenschool Redingenhof  (optie voet-
bal) startte het toernooi als grote favo-
riet! De rol van underdog ligt ons niet 
echt, daar De Wijnpers steeds pleit voor 
aanvallend en dominant voetbal. Het 
was dus even wennen om het spel over 

te laten aan de vijand. Toch maakten we 
het de sterretjes uit de Redingenstraat 
knap lastig en kwamen we zelfs op voor-
sprong! 1-0. Dit was echter het sein voor 
de blauwbloezen om een tandje bij te 
steken en ons doelgebied om te toveren 
tot schietkraam. We vochten en streden 
om elke bal maar de vermoeidheid sloeg 
toe. De wedstrijd eindigde op 1-3. 
Wat een namiddag! De teleurstelling 
was groot maar desalniettemin zijn de 
wijnpersers ervan overtuigd dat dit niet 
het eindstation moet zijn. 
Onze inschrijving voor het volgende 
schooljaar ligt al klaar! 

Sportieve groeten en bedankt voor de 
geweldige inzet!
(Bedankt ook aan Mr Ginkels voor de 
begeleiding)

Kenny Aerts en Niels Langendries
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SCHAATSEN
 “En als we gaan, dan gaan we met z’n 
allen, de schaatsbaan overvallen….”
Voor het tweede jaar op rij werd de 
schaatsbaan van Haasrode veroverd 
door de leerlingen van de eerste graad. 
Veroveren is misschien een foute woord-
keuze want het legioen (43 leerlingen!) 
dat het ijs betrad was ronduit indrukwek-
kend. De piste ademde Wijnpers, het ijs 
smolt door de gloeiende schaatsen die 
over de baan knalden, nauwelijks plaats 
voor andere scholen, de gele armada 
was er, en dat zullen ze geweten heb-
ben!
Drievoudige axels, pirouetten en een 
dubbele Rietberger. De opwarming be-
loofde ons veel goeds, de verwachtingen 
waren hoog gespannen. De selectie voor 
Sotsji 2014 werd vandaag gevormd en 
de leerlingen kenden het belang van een 
deelname aan deze Olympische Winter-
spelen. Eeuwige wijnpersroem!  
Na anderhalf uur kaf van koren schei-
den hadden T1 Aerts en T2 Langendries 
genoeg gezien. Onze youngsters staken 

er met kop en schouders bovenuit en lieten de andere scholen ter 
plaatse verbleken. Een prachtprestatie van onze hele groep! 
Deze woensdagnamiddag werd, door de massale opkomst en de 
toffe, sportieve sfeer, absoluut één van de hoogtepunten uit de 
geschiedenis van de namiddagsport! 

Bedankt aan alle schaatsers uit de eerste graad!
Ijskoude groeten,

K. Aerts en N. Langendries

groepsfoto schaatsen januari 2012

Recensie Don Quichot door Dagmar Stroeykens (4 BIO)
Op maandag 23 januari bezochten we met de tweede graad  de toneelvoorstel-
ling ‘Don Quichot’ in Tervuren. De acteurs waren Bert Vanieuwenhuize als Don 
Quichot, Johnny Voners die zowel Sancho Panza als enkele andere rollen speelde 
en Machteld Timmermans, die ook verschillende rollen voor haar rekening nam.

Het verhaal speelt zich af in La Mancha 
en gaat over een eenvoudige maar se-
niele man die graag boeken leest over 
heldhaftige ridders en denkt dat hij er 
zelf ook één is. Hij noemt zichzelf Don 
Quichot en wil zich net zo gedragen als 
een echte ridder. Hij neemt dan ook een 
ridderknaap, Sancho Panza (zijn buur-
man) in dienst die hem bijstaat in de 
vele avonturen die Don Quichot beleeft. 
Zo vecht Don Quichot tegen reuzen, die 
eigenlijk windmolens zijn, en andere 
schurken die hij in zijn waanzin en fan-
tasie denkt te zien (in werkelijkheid een 
kudde schapen, een begrafenisstoet, …). 
Hij is ook dolverliefd op zoek naar de 
jonkvrouw Dulcinea del Toboso, die een 
boerendochter blijkt te zijn. Op het einde 
beseft Don Quichot dat hij in feite hele-
maal geen dappere ridder is en hij sterft 
in vrede.
Het stuk was erg grappig en je barstte 

enkele keren in lachen uit. De acteurs 
speelden hun rol erg goed en vol over-
gave, hun mimiek en uitspraak waren uit-
stekend. Ze hadden aangename stemmen 
om naar te luisteren en konden hun emo-
ties mooi uiten. Bert Vanieuwenhuize was 
wel grappig in zijn rol net zoals Johnny 
Voners, die zoals gekend in F.C. De Kam-
pioenen wel over acteertalent beschikt. 
Door het belichte doek als achtergrond 
waren er bijzondere effecten. Het was 
ook erg knap hoe de acteurs het verhaal 
zo echt hebben laten overkomen, terwijl 
ze enkel een kartonnen hoedje, een sjaal 
en een soepkom ter beschikking hadden. 
Anderzijds was het hier ook aan te wijten 
dat er weinig variatie in het stuk was en 
het decor vrij sober was. Misschien was 
het ook daardoor dat de toneelvoorstel-
ling op het einde een beetje aan kracht 
verloor en je toch wel wat verveeld zat 
met de lange dialogen. De tijdsaandui-

ding vond ik aan het begin van de voor-
stelling ook niet duidelijk. Ik dacht eerst 
dat het verhaal zich in onze leefwereld 
afspeelde door de moderne kledij, ter-
wijl ik er later achter kwam dat dat juist 
niet zo was en dit was even verwarrend.
Desondanks vond ik dit toneelstuk toch de 
moeite waard om naar te kijken, vooral 
vanwege zijn humor en de goede acteurs, 
die ook allemaal ervaring in de televisie-
wereld hebben. De hoge verwachtingen die 
je hierbij stelt, werden dan ook vervuld.
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Taalbeleid
Schooltaalwoorden
Zoals gewoonlijk, hier weer enkele nieuwe schooltaalwoorden. De illustraties werden door de leerlingen van
6 beeldende kunsten ontworpen. Bedankt!
Groeten van de ‘taalridders’! 

Procesevaluatie: beoorde-
ling voor de manier waarop 
je iets doet
Vb. Tijdens een grote taak 
krijg je een procesevaluatie, 
om te zien of je de opdracht 
correct uitvoert .

Onderstrepen: letterlijk: er-
gens een streep onder trek-
ken, figuurlijk: benadrukken
Vb. Je moet de belangrijke 
woorden onderstrepen. De 
leerkracht onderstreepte het 
belang van een goede stu-
diehouding.

Methode: werkwijze, manier 
van werken
Vb. Welke methode gebruik 
je om die oefening op te los-
sen?

Zwerfvuil: rondslingerend 
vuilnis
Vb. Met de klas zijn we op 
straat al het zwerfvuil rond de 
school gaan opruimen.

De schoolstrijd!
Dirk Debulpaep
Op woensdag 1 februari 2012 zat ik om één of andere duistere reden rond de tafel met 8 leerlingen van 6SI. Zij kregen de 
opdracht een tekst te lezen uit de Humo van 22/12/11: “De schoolstrijd, Humo sprak met vijf ‘onschoolbare’ jongeren.” Aan de 
hand van enkele richtvragen hielden we na de lezing een debat. De ongelukkige term ‘onschoolbaar’ lieten we even terzijde, 
we concentreerden ons op de inhoud van de interviews. Het debat draaide rond een aantal interessante topics, die we u niet 
willen onthouden. Met goedkeuring van de deelnemers volgt hier een korte samenvatting.

Enkele leerlingen vonden de tekst wel interessant, voornamelijk omdat er herkenbare (maar soms wel nogal extreme) situaties 
geschetst worden. We stelden ons de vraag waarom ‘school’ voor sommige jongeren niet werkt. 
Reacties kwamen vlotjes naar boven: de interesse/motivatie is niet bij iedereen dezelfde – verveling: je zou vroeger al moeten 
keuzevakken hebben – technieken en materiaal op school zijn ouderwets ‘de school is niet mee’ (bv. een gaslabo is er niet) – men 
bekijkt u als kleine kinderen, belachelijke regeltjes hier en ginder, regels gelden blijkbaar niet voor iedereen (leerkrachten) – er 
is veel incoherentie en daardoor frustratie. Over het thema ‘discipline’ ontstond er wat discussie: die is enerzijds wel nodig, maar 
moet samengaan met respect! Anders krijg je een soort van militaire discipline, waar de meesten nogal heftig op reageerden.

Wat is dan de zin en/of onzin van school? School heeft zin als ze de jongeren laat groeien in volwassenheid, en ook wel als 
ze een goede opleiding in één of ander vak biedt. Maar, zo werd aan tafel gezegd, in welke samenleving komen we daarna 
terecht? Dáár zit de oorzaak van de ‘onzin’: kijk naar de politici, kijk naar het racisme, Dexia-toestanden, etc.
Bestaan er alternatieven, wat kan jongeren wel aanspreken? Moeten we de jongeren wel helpen? “Natuurlijk moet je ze 
helpen”, zei iemand,”maar niet verplichten, niet dwingen.” De opleiding die we krijgen en de groei naar zelfstandigheid moeten 
een maatschappelijk nut hebben, dat verhoogt de interesse. “Misschien moet er een meer individuele aanpak komen?”, vroeg 
iemand zich af. Zodat mensen vanaf 16-17 jaar een persoonlijke keuze kunnen maken, meer verantwoordelijkheid dragen 
maar ook meer vrijheid hebben.
“Hier op school is het nog tamelijk OK, wat dat betreft”, zei iemand. Anderen vonden dat er 
meer onderscheid moest zijn tussen de lagere en de hogere graden ivm. regels over wat wel en 
niet mag. Problemen komen soms ook van thuis, misschien moet er daar meer ondersteuning zijn. 
Tot slot nog een concreet voorstel: op school zou er een ombudsman/vrouw moeten zijn!

Tot hier een korte neerslag van het gesprek. Belangrijk is vooral dat er op een redelijke manier 
kan gepraat worden. Dat er openheid blijft zowel bij leerkrachten als bij leerlingen om moei-
lijkheden die zich voordoen te bespreken en tot oplossingen te komen.
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Interview met Jan Van Hemelrijck
Jan Van Hemelryck vertelt
 

Interview: André Christens
VAN HEMELRYCK Jan °1939 Leuven, leraar in de Wijnpers: 1 
september 1962
Pensioen: 01 sept. 1999

Het “Hemelryck” is een mooie villa in landelijke stijl langs de Brus-
selsesteenweg in Winksele.
Hier wonen Jan en Simone Van Hemelryck. Jan was ooit conser-
vator van het museum Vanhumbeek- Piron in Leuven en ook de 
persoonlijke vriend van Ernest Claes. Maar Jan is bovenal een 
beminnelijk en zachte man die erg veel van de natuur houdt. Zijn 
verhaal over de Wijnpers lees je hieronder.

Jan, wanneer kom je in het PITEL ?
Op voorspraak van mr. Delsipech, mijn leraar Frans in het re-
gentaat van de PNT, mag ik op 1 september 1962 als leraar 
Frans beginnen in het PITEL. Het is een volledige opdracht deels 
in de A3 en deels in de A2-afdeling. Zo geef ik ook nog les in 
het oude wijnpersgebouw. Maar mijn geluk is van korte duur. 
Een paar weken later komt Peeters, een klasgenoot uit de PNT 
me al vervangen. Politiek, weet je. Vanaf dan word ik studie-
meester samen met collega Willy Van Bever. Naast administra-
tief werk moet ik ook bewakingen uitvoeren op de speelplaats, 
in de refter en aan de hoofdingang langs de Wijnpersstraat. 
Ook moet ik cola (flesjes) en wafels verkopen tijdens de speel-
tijden. Om beurt moeten we tweemaal per dag de aanwezig-
heden in de klassen gaan noteren. Het studiemeesterlokaal ligt 
vlak onder het bureel van de directeur Nijs. In dit lokaal komen 
de leerkrachten ook hun cursussen afdrukken (stencileren). 
In 1963 moet ik mijn militiedienst vervullen.

Welke studies heb je gedaan?
De eerste drie jaren van mijn humaniora Latijn- Grieks doorloop 
ik in het Heilige Drievuldigheidscollege in Leuven. Op het eind 
van dat schooljaar, midden in de examens word ik getroffen 
door een bacteriële hersenvliesontsteking. Het is kantje boordje 
maar na een heel lange en intensieve “penicilline”-behandeling 
word ik gered. Toch zal ik nog twee jaar lang zware medicatie 
moeten nemen en kan ik niet naar school. Mijn laatste drie jaar 
van de humaniora zal ik afmaken in het K. Atheneum langs de 
Naamsestraat in Leuven. 
Vervolgens ga ik naar de Provinciale Normaalschool “Ernest 
Richard” in Tienen en behaal er na twee jaar studie het diploma 
van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afde-
ling moderne talen met onderscheiding(regent). Uit die periode 
onthoud ik de namen van Peeters, Derèse en ook De Beir. Toeval 
, ze hebben alle drie Frans gegeven in het PITEL. De smaak voor 
het lesgeven heb ik gekregen dank zij mijn oud- leraren in de 
PNT  en in het bijzonder dhrn. Delsipech, Fagot, Baert en Win-
nen. Hoed af voor zulke onderwijsmensen.

Hoe evolueerde je onderwijstaak?
Na mijn legerdienst mag ik op 1 september 1964 herbeginnen 
als studiemeester in het PITEL.
Op één jaar tijd is er heel wat veranderd in het PITEL. Ik leer 
er  verschillende nieuwe collega’s kennen, terwijl andere er niet 

meer zijn. De volgende jaren zal het niet anders zijn. Het weer-
zien met directeur Nijs vergeet ik ook niet. Ik moest vertellen 
over mijn ervaringen bij het leger. Hij wist nochtans dat ik een 
grote hekel had aan leger en wapens en dat ik ijverde voor 
een vreedzame wereld zonder oorlog en wapens. Toen ik hem 
vertelde dat ik in de “zachte” sector van het leger had mogen 
dienen was hij erg verbaasd. Hij vertelde mij dat hij zijn mili-
taire dienst bij de marine had gedaan en dat hij daar heel trots 
op was. 
In dat jaar had ik ook pech. Eén klein foutje in het puntenregis-
ter, niet eens mijn fout, en ik kon gans dat lijvig dossier over-
schrijven! Een zenuwslopend werk dat verschillende weken heeft 
geduurd. Later heeft hij me dat foutje nog dikwijls aangewre-
ven. Dankzij het groeiend aantal leerlingen kon ik het volgende 
schooljaar eindelijk voor de klas staan. Ik kreeg een volledige 
opdracht Nederlands, maar dan in de beroepsafdeling. 
De meeste leerlingen en ook hun ouders zien weinig of geen nut 
in het belang van algemene vakken. Vele van deze jongens zijn 
schoolmoe en tonen weinig motivatie voor taalonderwijs. Hier 
moet je als jonge leerkracht een soort overlevingsproef door-
staan  om te kunnen volharden in het onderwijs. Vele leerlingen 
kunnen alleen maar dialect spreken en amper twee woorden 
zonder fouten schrijven. Lezen kunnen de meeste ook al niet. 
Een heel harde leerschool! 
Met heel eenvoudige spellingsoefeningen en leesoefeningen 
probeer ik er het beste van te maken. Ik lees ook heel veel ver-
halen voor uit bekende Vlaamse auteurs. Zo herinner ik me nog 
een heel pakkende anekdote uit die periode.
Uit de verhalenbundel van Stijn Streuvels las ik “ Eksterroven” 
voor. Het verhaal vertelt hoe een jonge knaap de eksternesten 
gaat beroven. “Maar op een dag loopt het mis. Een broze tak 
breekt af en de jongen stort uit de boomtop naar beneden. Hij 
valt op een eg die onder de boom op de grond ligt. Een eg-
gentand  doorboort de borst van de jongen en hij sterft…”  
Het is muisstil in de klas. Op de gezichten van vele jongens zie 
ik emoties. Eentje laat de tranen over de bleke wangen rollen 
en snikt. Het is De Herdt een brave jongen. Zijn naam en zijn 
emoties zal ik nooit kunnen vergeten.
Vanaf 1966 krijg ik bovenop mijn opdracht in de beroepsaf-
deling ook nog muzikale opvoeding, een “bijzonder vak” in de 
technische afdeling. Ik krijg een platendraaier en mag ook LP’s 
aankopen. De lessen worden gegeven in lokaal C18, juist naast 
het labo van mr. De Raeymaeker. Op zekere dag spreekt direc-

Van links naar rechts: Nadine Ponsaerts (studiemeesteres), Willy Van Be-
ver, André Christens en Jan Van Hemelryck ( eind jaren 70).
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teur mij aan om te zeggen dat de muziek veel te luid staat en 
dat zoiets de andere lessen stoort. Ik vraag hem of hij Beetho-
ven ook in stilte beluistert. Enfin, hij heeft het weer eens kunnen 
zeggen. Ik trek er mij niet al te veel van aan.
In die periode wisselen mijn lesopdrachten bijna jaarlijks. Zo 
geef ik op een bepaald moment naast Nederlands in de be-
roepsafdeling ook nog Frans en Engels in de afdeling technisch 
tuinbouw. Na 17 jaren geduldig afwachten kreeg ik in 1979 
eindelijk mijn vaste benoeming in het PITEL. 

Heb je goede herinneringen of anekdotes bewaard uit je pe-
riode in De Wijnpers? 
Een eerst mooie en blijvende herinnering is de meerdaagse 
schoolreis naar Wenen in 1985.
Met de laatstejaars namen we de nachttrein naar Wenen waar 
een vriend, Herbert Stepanek ons zou gidsen. Dank zij deze 
vriend die ik ook nu nog regelmatig ontmoet, is het bezoek 
aan Wenen een onvergetelijke gebeurtenis geworden voor alle 
leerlingen en begeleiders waarbij ook mr. Rector. De leerlingen 
waren ’s avonds doodmoe van het vele stappen waardoor er  
van uitgaan niets meer in huis kwam.
Ook de sneeuwklassen in 1968 roepen mooie herinneringen op. 
Met 20 eerstejaars mochten wij voor een maand naar Châtel, 
een klein dorpje in de Franse Alpen vlak bij de Zwitserse grens. 
Wij waren er samen met leerlingen van de Provinciale Tuin-
bouwschool van Anderlecht.
Clement Mertens, studiemeester, vergezelde mij als begeleider. 
In de voormiddag werd er les gegeven, vnl. algemene vakken 
waarvoor opdrachten door de vakleraren waren opgesteld. Na 
de middag wandelden wij naar de skipistes. Daarna volgden 
de skilessen. Een kleine anekdote over dit verblijf . Wij logeer-
den in residentie L’ Ours Blanc”. ’s Morgens werden de slaap-
zalen gecontroleerd door een Brusselse opvoedster. Zo ook de 
slaapzaal van onze leerlingen. Toen ze onder één van de bed-
den een sok zag liggen vroeg ze aan de eerste leerling in haar 
buurt in een heel gebrekkig Nederlands: “ Wat is dat daar 
onder dat bed”. Jules Aesseloos uit Bierbeek, bukte zich en zei 
dan op zijn Bierbeeks: “’t Is een kous, mevrouw!” Zij streng en 
kortaf: “Van wie is die kous?”  Jules stak de kous onder zijn neus 
en zei spontaan: “ Mevrouw ’t is die van mij!” Ge kunt raden hoe 
de andere jongens reageerden!  

Heb je ook minder aangename herinneringen aan De Wijn-
pers bewaard? 
Tijdens een les Nederlands in een beroepsklas zat juffrouw D.  
te gniffelen met een seksboekje. Ik nam dat af en stuurde haar 
naar directeur Christeaens. Die reageerde zoals ik verwacht 
had met een amper onderdrukte lach en stuurde de leerling 
terug naar de les. Amper twee minuten later is de juffrouw op-
nieuw in een seksboekje bezig. Ik trek even aan haar oorlel en 
vraag het boekje weg te zetten. Wat ze ook doet. Ik sluit dit 
voorval af met een nota in mijn puntenboekje. ’s Anderdaags 
moet ik naar het bureel van de directeur komen waar ook de 
ouders van juffrouw D. aanwezig zijn. Ik verneem hier dat er 
een klacht bij de politie werd neergelegd tegen mijn persoon 
omwille van het toebrengen van slagen met als gevolg een her-
senschudding. Het eerste moment stond ik even perplex,  maar 
vertelde in alle eerlijkheid wat er precies was gebeurd in de 
les. De ouders bleven onwrikbaar vasthouden aan hun eis: een 
schadevergoeding van 30 000 BEF.  Nog een paar dagen later 
kreeg ik ook thuis de rijkswacht op bezoek voor de noodza-
kelijke verklaring en PV . Eén van die rijkswachter stelde mij 
meteen gerust want uit het onderzoek dat de juffrouw moest 
laten doen in het UZ van Leuven bleek dat er helemaal geen 
sprake was van enig letsel. Hij vertelde mij ook dat  die familie 
hetzelfde trucje ook al in verschillende andere scholen hadden 
uitgetest maar telkens werden ontmaskerd. Toch blijft dit een 
van de moeilijkste momenten uit mijn onderwijsloopbaan. 

Hoe was je relatie met de leerlingen?
Door de vele contacten die ik vandaag nog heb met oud- leer-
lingen weet ik dat ik erg gerespecteerd word en ook echte 
vriendschap krijg. Ikzelf heb steeds veel vreugde gevonden in 
het lesgeven, maar ik was geen kei in de administratieve taken 
die bij dat lesgeven nu eenmaal moesten worden uitgevoerd.  

Waarom was De Wijnpers een goede werkplaats?
De open en groene ruimten binnen het schooldomein scheppen 
een rustige en aangename sfeer. De meeste leerlingen waren 
ook gemotiveerd en beleefd. Ze waarderen en respecteren de 
natuur. Tenslotte kunnen wij er verse groenten, fruit en planten 
kopen tegen billijke prijzen

Project 5 BK
De leerlingen van 5 BK werken aan een 
kunsthistorische verjaardagskalender. 
Ze startten hun onderzoek tijdens de les 
kunstinitiatie. Daar konden ze elkaar 
wegwijs maken in de hoeveelheid stro-
mingen van de moderne en hedendaag-
se kunst. Nadien volgde dan de artis-
tieke verwerking in de lessen grafische 
vormgeving.
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Baue Decré onder leiding van I. Thiry, 

leerkracht Engels

They float
 on a small lake,

glowing in the water
Painted with so much love, 

That I can almost feel
them suspire

They are vital
I hear them mumble

Amaranth lilies, 
on a cobalt blue bed

These colors are dreamed up 
to represent water lilies
The surface of the water 

 sucks the sky towards him,
to provide heaven a mirror

Will we ever know
what angels

think about their reflections ?
(and what about the devil ?)

Michiels Rosalie onder leiding van 
I.Thiry, leerkracht Engels

The Birth of Venus
By Rosalie Michiels

Fair-skinned Venus
voluptuously 

standing on a shell.
Your long, flaxen hair 

blown away
by a burly winged spirit. 

While a woman with auburn tresses,
veils you 

with a crimson sheet,
the wind bestows

its floral gifts 
upon you. 
Timidly

 you conceal your flawless appearance.
Born from the sea

its waves now carry you.
Your hazel eyes
daringly meet

the insolent spectator’s gaze
everlastingly.

Projectweek 5 beroeps tuinbouw

MOPPENSTOP
Uitspraak van een onderwijzer die 
aan een les over het menselijk lichaam 
toe is:
‘Ik was van plan om vandaag de her-
senen te bespreken, maar we zullen 
dat uitstellen tot volgende week, want 
ik heb vandaag iets anders in mijn 
hoofd.’

C. MONET, Waterlelies, Parijs, Museum 
l’Orangerie

WOORDSPELINGEN
De organist verloor de pedalen toen 
hij merkte dat niemand naar zijn pij-
pen danste.

De Oostblokker was niet met de noor-
derzon verdwenen. Hij lag buiten 
westen in een zuiders ziekenhuis.

De kasseilegger, een amateurschilder 
van vooral kinderkoppen, raakte zijn 
doeken zelfs niet aan de straatstenen 
kwijt.

Synoniem voor watergevecht: aquarel.
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Interview met hedendaagse kunstenaar J. P Maria door Jonas Denil
In het kader van de GIP of geïntegreerde proef krijgen de leerlingen van 6 toegepaste 
beeldende kunsten de opdracht een interview met een hedendaags kunstenaar af te ne-
men. Jonas Denil uit 6 BK A volgde zijn hart en zocht een graffiti-kunstenaar. Je kan hier 
zijn interview voor zijn theoretisch eindwerk lezen.

Mijn kunstenaar, Jonathan P Maria, ontvangt mij in zijn appartement, waar hij 
druk aan het werk is. Dat zie ik aan het photoshop-bestand dat open staat op zijn 
computer. Jonathan (34) is een graffitikunstenaar die zich, door de jaren heen,  ge-
specialiseerd heeft en nu vooral bezig is met het uitsnijden en spuiten van sjablo-
nen, ook wel stencils genoemd. Behalve kunst maken, zingt hij ook in een band.

Waar ben je geboren en opgegroeid?
Jonathan P Maria “Ik ben geboren in 
1977 te Mechelen en ik ben hetzelfde 
jaar nog in Landen gaan wonen, meer 
bepaald Attenhoven (klein dorpje aan 
de zijkant van Vlaams-Brabant) en daar 
ben ik opgegroeid. Mijn vader heeft 
Caraïbische roots; hij komt uit Curaçao, 
de Nederlands Antillen. En m’n moeder 
heeft Nederlandse roots. Mijn moeder is 
mijn vader in Curçao tegengekomen. Na 
een aantal jaren  geschreven te hebben, 
is mijn moeder naar daar gegaan om 
te trouwen en dan zijn ze uiteindelijk in 
Nederland komen wonen. Ik ben dus in 
Attenhoven opgegroeid en heb gewoon 
gemeenschapsonderwijs gevolgd.”

Was je, toen je heel jong was, al met 
kunst bezig?
Jonathan “Ik stak toen ik vier of vijf jaar 
was kleine knip-en-plak dingetjes in el-
kaar en ik kribbelde al wel eens wat. Dat 
kribbelen is dan méér kribbelen gewor-
den. In de klas was ik altijd de clown. Ik 
was de grootste van de klas maar ook de 
pestkop en clown. Zo is dat gegaan tot 
mijn middelbaar, waar ik uiteindelijk be-
roeps heb gedaan omdat ik al een hele 
achterstand had opgebouwd.” 

Welke opleiding heb je gevolgd?
Jonathan P Maria “Ik volgde metaal-
bewerking en dat vond ik heel plezant, 
daar kreeg ik dan technisch tekenen en 
dat was de eerste opleiding in verband 
met tekenen die ik gehad heb, samen met 
plastische opvoeding. Ik ben altijd wel 
als hobby blijven tekenen.”

Is er iets wat je familie je heeft door-
gegeven?
Jonathan P Maria “Jazeker, ik leef  in een 
heel muzikale familie, iedereen speelt 
een instrument, behalve ik dan! (lacht) 
Maar op school heb ik de hiphop-muziek 
leren kennen, zeer hip in die tijd, dan 
spreek ik over de nineties. Dan begin je 

zelf al wel eens te beatboxen, je doet al 
wel eens een rapper na.” (rapt: jo-jippie-
jo)  “Uiteindelijk ging ik ook van die kle-
ren dragen, maar ik woonde in een klein 
boerendorp dus via het basketten kreeg 
ik wel de invloed van de hiphop doorge-
speeld. Ik ging woensdag-namiddag ook 
bij een vriendje spelen en dan gingen 
we naar het plaatselijke basketterrein. 
De ouders van dat vriendje hadden een 
sportwinkel en zaten in het bestuur van de 
basketploeg, daar keken dat vriendje en 
ik dan thuis naar NBA-wedstrijden want 
Eurosport was er toen nog niet. Daar za-
gen we ook Michael Jordan die toen in 
zijn topperiode zat, kortom het was toen 
een heel rijke tijd qua sport en dat heeft 
me heel erg beïnvloed.”

Dus er was toch een rijke hiphop-cul-
tuur in Landen rond die tijd?
Jonathan “Neen, eigenlijk helemaal niet, 
deze was nog maar net in zijn bloeipe-
riode en er waren maar een paar jon-
geren die zich erin interesseerden. De 
hiphopkleren kon je in Landen niet kopen 
dus toen ik ongeveer zestien jaar werd 
mocht ik van mijn ouders alleen naar 
Brussel gaan. Vanuit Landen had je een 
hele goede verbinding met de trein naar 
Brussel. En dan ging ik dus met vrienden 
naar Brussel in de galerijen basketbal-
kleren kopen. Maar als je met de trein 
naar Brussel ging, kwam je ongetwijfeld 
graffiti tegen. Rond die tijd begon de 
graffitibeweging in Brussel heel erg te 
groeien en omdat ik daar wel een keer 
per maand voorbijkwam, begon ik er 
toen wel interesse voor te kweken.”

Dus hoe ben je dan met je eerste spuit-
bus in contact gekomen?
Jonathan P Maria “Ik denk zoals de mees-
te graffitispuiters, in het werkkot van hun 
vader.  En daar heb ik het voor de eerste 
keer geprobeerd op een stuk karton.”

En hoe is het dan verder gegaan met 
je studies?
Jonathan P Maria “Toen ik op het einde 
van mijn zesde jaar zat, had ik helemaal 
geen zin meer om naar school te gaan. 
‘Ik ga wel gaan werken,’ dacht ik bij mij-
zelf, ‘een beetje tekenen, wat hangen 
met vrienden.’ Maar tegen die tijd had 
ik voor de mensen op school al wel eens 
iets getekend, begon ik met schilderijtjes 
voor mensen te maken.”

Dus je was wel degelijk bezig met 
kunst. Waar haalde je je inspiratie toen 
vandaan?
Jonathan P Maria “Zeker, ik ben heel 
hard beïnvloed geweest door de comic-
wereld. Mijn ouders hadden toen een 
abonnement op een Nederlands strip-
boek van Disney dat wekelijks in de bus 
zat.Daardoor geïnspireerd, begon ik 
zelf mijn eerste stripverhaaltjes van een 
pagina te maken. De tekenstijl leerde ik 
dan uit die Disneystripboekjes en de ver-
halen werden dan weer beïnvloed door 
de hiphop-muziek die ik beluisterde. 
Stripverhalen waren echt de eerste grote 
kunstvorm waarmee ik in contact kwam, 
voor wat beeld betreft. 
Rond die tijd kwamen ook de eerste Star 
Wars films uit, daar keek ik echt naar 
op, niet omdat er special effects in voor-
kwamen maar omdat het heel erg uitge-
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diept was. Ik bedoel daarmee, over alles 
was nagedacht geweest; de wapens, de 
vliegtuigen en het hele verhaal.”

Wisten je ouders dat je bezig was met 
kunst? 
Jonathan P Maria “Op het einde van mij 
zesde jaar metaalbewerking zei mijn 
moeder tegen mij: ‘Als je je zevende jaar 
afmaakt dan mag je van mij kunst verder 
studeren.’Ik had helemaal geen zin om 
nog verder te studeren maar mijn moeder 
vertelde me dat als ik mijn zevende jaar 
afmaakte, ze mij een jaar kunstrichting 
cadeau deed. Ik mocht zoveel inspanning 
doen als ik wou, mijn moeder wou zelfs 
het kot betalen, dus ik was meteen ak-
koord.
In de grote vakantie tussen het zesde en 
het zevende middelbaar kreeg ik een 
darmziekte, de ziekte van Crohn en lag 
ik 6 maanden in het ziekenhuis, (pau-
zeert) ik was bijna dood. Ik had meer 
dan een liter vuil dat rond mijn darmen 
hing omdat mijn darm geperforeerd was. 
Dat vuil duwde mijn blaas naar beneden 
en dat zorgde ervoor dat mijn urine niet 
meer wegraakte. 
Door de opname in het ziekenhuis had ik 
een enorme achterstand gecreëerd op 
school, ik moest lang revalideren en ik 
ben moeten stoppen met basketballen. 
Wat wel een slag in het gezicht want ik 
was toen net op het hoogtepunt van mijn 
basketcarrière. 
Toen ik terugkwam op school heb ik wel 
twee keer zo hard mijn best moeten doen 
voor dat zevende jaar maar ik was ge-
motiveerd en ik had zin om naar Brussel 
te gaan. In die periode begon ik mij meer 
en meer in graffiti te interesseren.”

Waar heb je dan je eerste graffiti ge-
spoten?
Jonathan “Wel, Ik zat toen veel op het 
sportterrein in Landen, daar was een 
basketbalveldje en een skateparkje. En 
daar spraken we af met vrienden, leerde 

ik mijn eerste liefje kennen, rookte ik mijn 
eerste joint en (pauzeert) spoot ik mijn 
eerste graffitipiece.”

Waar haalde je je spuitbussen van-
daan?
Jonathan “In die tijd begonnen diezelfde 
winkeltjes waar we onze kleren gingen 
kopen in Brussel ook spuitbussen te ver-
kopen. De spuitbussen waren toen van het 
merk Sparvar. (gaat zijn eerste spuitbus 
halen) Dat is echt nostalgie voor mij. Die 
spuitbussen kocht ik dus in Brussel en op 
een moment besliste ik dat ik mij bezig 
ging houden met graffiti. Dus begon ik 
met het zoeken naar een goede graffiti-
naam. Ik vond het altijd cool als ik een 
graffiti-naam zag waarin cijfers en let-
ters gecombineerd werden. Dus zocht ik 
voor mijzelf ook een naam waarin een 
cijfer voorkwam. Ik zat met ‘survive’ in 
mijn hoofd, omdat je moet overleven in 
de graffitiwereld. 
Ik heb er dan Sir-5 van gemaakt. Het 
cijfer vijf gebruik ik omdat je je vijf vin-
gers gebruikt bij graffiti spuiten en als 
je iemand groet doe je dat ook met vijf 
vingers.
En Sir vond ik leuk omdat dat ridder-
lijk klonk, zo Engels. En dat gaat dan 
weer terug naar de comic-invloed, om-
dat ik een superheld wou zijn. Maar in 
de hiphop-liedjes hoorde ik mijn zwarte 
broeders rappen over de ghetto waarin 
zij leefden en ik leefde in de ghetto van 
België, de boeren-achterbuurt. Als ik uit 
mijn toenmalige kamer keek, zag ik de 
treinsporen van Landen, dat was ook de 
plaats waar de trein werd gesplitst. En 
op de treinen die voorbij kwamen zag ik 
ook wel eens graffiti staan.”

Je hebt dus wel eens illegaal gespoten. 
Waar was je eerste keer?
Jonathan “Op een moment heb ik tegen 
mijzelf gezegd dat ik er eens voor moest 
gaan en dus kroop ik op een nacht mijn 
huis uit en ben ik ergens gaan spuiten. 
Dat was in een zomer en het ging allemaal 
goed, ik spoot regelmatig skylines omdat 
ik in de hiphop-muziek hoorde vertellen 
over de ghetto in New York en de skyline 
maar deze was er dus niet in Landen. De 
enige belangrijke gebouwen die wij in 
Landen hadden, waren de watertoren en 
het station. Toen wist ik dat niet maar nu 
hoor ik van vrienden dat het station van 
Landen heel bekend is bij graffitispuiters 
die op treinen spuiten, daar staan veel 

grote treinen stil, zonder veel bewaking 
en met een hekje van een meter hoog. Er 
komen mannen van Duitsland naar Lan-
den om er te gaan spuiten. 
Maar mijn eerste illegale graffitipiece 
heb ik gespoten in het station, in de wan-
delgang, het was een spookje. Datzelfde 
spookje zette ik dan ook op de muur van 
het sportterrein.
Die zomer was er ook kermis in Landen, ik 
wist dan dat het hele dorp op de kermis 
was dus kon ik weer iets gaan spuiten op 
het sportterrein.” 

Werd er niets georganiseerd voor de 
jeugd?
Jonathan “Het spijtige was dat er niets 
gedaan werd voor de jeugd, er was geen 
jeugdraad, geen plek voor de jongeren 
om rond te hangen en er werden ook 
geen activiteiten gedaan voor jongeren. 
Daardoor begon de jeugd zich bezig te 
houden met drugs.
Maar er was wel iets aan het borrelen 
in de stad. 
Ondertussen was het terug school en in de 
weekends spraken we af met vrienden en 
gingen we een paar joints roken onder 
elkaar, een beetje lachen, ons amuseren, 
basketten en af en toe eens een graf-
fitipiece spuiten. Maar er was een on-
derzoek aan de gang naar de groei van 
graffiti in Landen. Via iemand op school 
was de politie te weten gekomen dat ik 
wel veel bezig was met tekenen.”

Ik kan het al raden.
Jonathan “Wel, de politie komt naar 
school en per toeval kreeg ik van een 
leerling, die gestopt was met joints ro-
ken, zijn laatste restjes weed gratis. 
Die dag, tussen twee lesuren in, werd ik 
door een opvoeder uit de klas gehaald 
en ze vertelde mij dat de directeur mij 
wou spreken. Dat zakje weed, dat nog in 
mijn broekzak zat, opgerold in een zak-
je zakdoeken, spookte door mijn hoofd 
en ik moest daar vanaf zien te raken.Ik 
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kruiste op dat moment mijn jongere broer 
en zeg tegen hem: “Hier, hou dat bij voor 
mij.” En ik geef hem het zakje zakdoeken 
maar mijn broer had nog een ander zakje 
zakdoeken in zijn zak. De opvoeder zag 
wat ik deed en zei direct: “Wat is dat? 
Geef dat maar hier!” Mijn broer geeft 
dat andere zakje zakdoeken waarop de 
opvoeder antwoordt: “Neen, dat ander 
pakje!” De agenten ondervroegen mij 
over graffiti en ik bleef maar ontkennen, 
“Kom dan maar mee naar het politiekan-
toor”, zei er een. 
Aangekomen op het politiekantoor vroe-
gen ze mij vanwaar ik die weed had. Ik 
gaf natuurlijk het cliché-antwoord: “Van 
een Marokkaan in Brussel.” Want als je 
zegt “Uit Nederland”, dan ben je aan 
het smokkelen. Dan zei er een agent “Je 
mag naar je moeder bellen, we gaan 
een huiszoeking doen.” Mijn moeder was 
in alle staten. We komen aan bij mij thuis 
en mijn moeder staat buiten te wachten, 
de tranen rolden over haar wangen. 
(zucht) We komen bij mijn kamer, die een 
dierentuin was. De agenten hebben tien 
minuten gezocht, het enige wat ze had-
den gevonden was een potje waar weed 
in had gezeten. De agenten gingen weg 
en net voor ze in hun auto stapten, zei 
ik: “Wacht, ik moet u iets laten zien.” Ik 
nam ze mee naar de zolder waar ik al 
mijn bussen bewaarde en heb ze met hen 
meegegeven.”

Dat is wel een heel nobel gebaar.
Jonathan “Ik zei tegen hen: ‘Ik ben geen 
crimineel. Als ik spuit, maak ik er iets 
moois van. Ik spuit niet op mensen hun 
huizen. Ik koop dit weekend een weg-
werpcamera en fotografeer alles wat ik 
heb gespoten, ik laat ze ontwikkelen en 
ik kom ze maandag afgeven op het po-
litiekantoor.’
Die agenten waren helemaal in de war 
maar zo gezegd, zo gedaan. De volgen-
de woensdag moest ik dan terug naar 
het politiekantoor komen en toen waren 

ze heel vriendelijk, ze vertelden me dat 
de politie er rekening mee ging houden 
dat ik mijzelf had aangegeven. 
(..)

Hoe is het dan verder gegaan met je 
studies?
Jonathan “Dan heb ik drie jaar in Brus-
sel op kot gezeten en gestudeerd aan de 
HONIM, hogeschool voor wetenschappen 
en kunst. Ik had die school gekozen om-
dat ze daar toen al digitale fotografie 
gaven. Sint-Lukas in Brussel was nog niet 
met digitale fotografie bezig in die tijd. 
Na de aanraking met het gerecht ben ik 
eigenlijk een lange tijd gestopt met graf-
fiti spuiten. Maar op school in Brussel ben 
ik in aanraking gekomen met de hele 
kunstgeschiedenis.Op de HONIM heb ik 
alles geleerd wat ik nu weet van kunst. Ik 
heb daar ook mijn eerste hiphop-groep-
je opgericht. Ik heb ook meer dan zeven 
jaar met muziek aan geslapen, het heeft 
echt een hele grote rol gespeeld in mijn 
leven. En na die drie jaar was ik afgestu-
deerd als illustrator-graficus.”

Wat heb je dan gedaan na je studies?
Jonathan “Eenmaal afgestudeerd, kocht 
ik een boek over de lijnen in stripverha-

len. Daar stond dan in wanneer je dik-
kere lijnen moest tekenen om diepte te 
kunnen weergeven. Daarna begon ik na 
te denken wat de mogelijkheden waren. 
Ook was ik terug bezig met graffiti en 
was mijn techniek aan het verbeteren. 
Uiteindelijk ben ik begonnen met het uit-
snijden van sjablonen en deze te spuiten, 
ook stencillen genoemd. Hoe ik daarmee 
begonnen ben, kan ik mij niet meer her-
inneren. Het stencillen is dan ook weer 
geëvolueerd en daaruit is dan het multis-
tencillen gegroeid. Multistencillen doe je 
door een stencil uit te snijden, van gras-
sprietjes bijvoorbeeld, en dan deze heel 
veel te spuiten met verschillende tinten 
zodat je echt een grasveld lijkt te heb-
ben. Je tekent met de stencil.
Maar heel weinig mensen doen dit en ik 
wil hiervan echt mijn handelsmerk maken 
hier in Leuven of zelfs in heel België.”

De volledige versie zal terug te vinden zijn 
in het theoretisch eindwerk van Jonas Denil 
tijdens de opendeurdagen.
Veel leesplezier!
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Uitstap met 4 BAK naar Brussel
Een jaarlijkse traditie is een bezoek aan het Museum voor Schone Kunsten te Brussel 
met het vierde jaar beeldende en architecturale kunsten. We namen op dinsdag 14 
februari de trein in Leuven. 
We hadden nog even tijd om langs de Grote Markt te wandelen. Nadien volgden we 
de rondleiding Mythen en verhalen. De gids leidde ons moeiteloos rond van het ene 
naar het andere schilderij en verhaal. Een aantal kunstwerken kwamen ons dan ook 
bekend voor. 

Toch wel even het beeld van de Kieken-
fretters gaan strelen. Je weet maar nooit 
waar het goed voor is…

Voor een schilderij mogen zitten is altijd 
net iets minder vermoeiend!

En Sarah Depré dacht er zowaar het 
hare van tijdens de bespreking van het 
schilderij De val van Icarus.

Eli, Nick, Tomas, en Jolien als aandachti-
ge lusiteraars. Jelmer en Witse lijken hun 
eigen theorie aan elkaar te verkondigen. 
Waar kijken Sarah en Marion naar?

De leerlingen van 2AV 
tekenen soms ook tijdens 
de les Frans. Kijk wat zij 
van deze beschrijving 
gemaakt hebben!

Sidney van Hasselt

Yasmine Stalpaert

Gina Uhrmacher 
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Poëzie van bij ons
Een tintelend gevoel, 

Stroomt door me telkens weer.
Een tinteld gevoel …

Jij geeft het me keer op keer.

Gert-Jan Verdeyen (3 BIO)

Verantwoordelijke uitgever: Lut Lambert, Mechelsevest 72, 3000 Leuven
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Noteer alvast in je agenda:
Tentoonstelling EXPO X 3
Van 05/05 tot 10/06/2012 stellen oud-leer-
lingen in Tweebronnen tentoon.
Van 19/05 tot 10/06/2012 stellen leerkrach-
ten in de Cypresgalerie tentoon.
Van 12/05 tot 13/05/2012 opent de kunst-
afdeling haar ateliers (tijdens de opendeurda-
gen) met leerlingenwerk.

Opendeurdagen tijdens het weekend van 12 en 13 mei 2012.

Giptentoonstelling 6BK op 28/04

14

Zeilen met de stroom mee
Een meisje uit Nederland had een grote droom
Ze wou zich laten meevoeren door de stroom

Ze wist goed dat zij wou gaan
Spijtig genoeg liet de rechter niet begaan

Uiteindelijk kreeg ze toch haar gelijk
De overheid voelde zich in het ongelijk
Ze liet zich meevoeren met de stroming
Dat was voor haar een hele beloning

Ze kwam in een andere wereld terecht
Soms leek die niet eens echt

Ze liet zich eindeloos meeslepen met die stroom
Tot een einde kwam aan die droom

Simon Aeles (3 BIO)
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De energiemaand door
Thomas Stijnen

Wist je dat we gewerkt hebben met een 
energiemaand:
Van maandag 9 januari tot donderdag 16 
februari organiseerden we in samenwer-
king met de dienst leefmilieu van de pro-
vincie Vlaams-Brabant een energiemaand 
op school. 
Het was de bedoeling om gedurende de 
hele periode het thema van energie en 
energieverbruik zoveel mogelijk aan bod 
te laten komen in de lessen. De direc-
teur heeft dan ook een oproep aan alle 
leerkrachten gedaan om dit effectief te 
doen zodat de energiemaand een echt 
schoolproject werd! Het project kaderde 
in de realisatie van de vakoverschrijden-
de eindtermen (VOET).  

16 februari 2012 – ‘Dikke truiendag’ – 
‘Er kan er maar 1 winnen’
Daar waren de mannen van 6TTB het 
duidelijk niet mee eens. De dames en 
heren van 3BAKA leken na de tweede 
week de gedoodverfde winnaars.  Een 
inhaalmanoeuvre van 6TTB tijdens de 
derde energieweek  bracht ze op gelijke 
score. Bij ex aequo (gelijkstand) zouden 
de best geklede leerlingen op ‘de dikke 
truiendag ‘ het verschil maken. 3BAK-A 
was hier duidelijk goed op voorbereid en 
kwamen uitgedost in kleurrijk schapenwol 
hun prijs in ontvangst nemen.

De jury, het DaMOSgroepke vervoegd 
door mevrouw Directeur, kon op dat mo-
ment niet anders dan beide klassen een 
gedeelde 1ste plaats toe te kennen. 
Het oudercomité zorgde voor warme 
chocomelk. 

Extra Muros?  Inspiratie
Op het moment van het schrijven van dit 
artikel, zaterdag 3 maart, twijfelen bei-
de klassen nog wat voor energievrien-
delijke Extra muros-activiteit ze zullen 
kiezen… BATIBOUW, toneel, museum … 
We zullen zien… .

Schooljaar 2012-2013
Wij, het Duurzaam actieve Milieuzorg 
Op School – groepke, kijken alvast uit 
naar de volgende editie van de Energie-
maand, en dagen de leerlingen nu reeds 
uit hun ogen open te houden voor ener-
gieverlies…

DaMOSgroepke

6TTB kreeg lucht van hun mogelijk verlies 
en hadden het er niet beter op gevon-
den om ieders aandacht te vestigen op 
de problemen die de armen en daklozen 
met beperkte kleding en kartonnen do-
zen kennen tijdens de koude dagen.  Ze 
kwamen dus schaars en ludiek gekleed, 
ten tonele omstreeks 11.00u.

16 januari 2012-  ‘Het leek wel of ko-
ning Winter dit jaar niet terug kwam van 
vakantie.’ 
Dat zou wel een heuse besparing op de 
stookkosten voor de verwarming van de 
school  betekend hebben. Toch werden 
op die dag de leerlingen van de Wijn-
pers uitgedaagd om op een creatieve 
en inventieve manier de energieverlies-
punten binnen het schooldomein aan te 
kaarten. 
En voilà, de Energiewedstrijd tijdens 
de Energiemaand was een feit. Onge-
veer wekelijks werd de meest creatieve 
en inventieve klas verkozen op basis van 
de inzendingen die ze hadden gedaan. 
Voor de inzet kreeg de weekwinnaar 
een energiereep cadeau. De meest ver-
dienstelijke klas zou beloond worden met 
een energievriendelijke ‘Extra Muros ac-
tiviteit’.
“Waar een wil is, is een weg,” dachten 
de leerlingen van 1AB, 3BAKA, 4TP,  5BT-
GA, 6TTB. Ze werden allen verheven tot 
meest creatieve geesten van de school…
en beloond voor de moeite.
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Deze tekening vond ik op 
een blad examenvragen 
van het vak kunstinitiatie. 

Werkten mee aan dit nummer: 
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), 
Mariken Cloosterman (6 BK A), M. Vanden Eynde (leerkracht 
waarnemingstekenen en beeldende vorming 2de graad), A. 
Christens (oud-leerkracht aardrijkskunde), K. Aerts en N. Lan-
gendries (leerkrachten lichamelijke opvoeding), H. Elen (leer-
kracht biotechnieken), B. Decré, Jonas Denil en R. Michiels (6 BK 
A), I. Thiry (leerkracht Engels en Nederlands), M. Doms (leer-
kracht tuinbouw), B. Van den Bosch (TAC), Dagmar Stroeykens (4 
BIO), J. Cochet (leerkracht Nederlands), Gert-Jan Verdeyen en 
Simon Aeles (3 BIO), T. Stijnen (leerkracht biotechnieken), Dirk 
Debulpaep (opvoeder), Vanessa Linthout (leerkracht Frans)
Vormgeving: M. Schotsmans (leerkracht beeldende kunsten 
3de graad)

Ik wil ook in de schoolkrant!
Dit kan! Stuur je bijdrage (weetje, teke-
ning, foto of verhaal) via smartschool 
naar Lieve Annerel. De derde aflevering 
van het schooljaar 2011-2012 verschijnt 
eind juni samen met het eindrapport.

In ons volgende nummer meer over:
• Artefact met de 3de graad beeldende kunsten
• Charles Burns en Patrick Van Caeckenbergh met de afdeling 
beeldende kunsten
• Uitstap naar Gent met de 3de graad beeldende kunsten
• Wijnpersrock
• Studiereis naar Barcelona
• Project Mijn Leuven

…we nu fietsen hebben voor 
korte verplaatsingen.

Binnen enkele jaren is dit het 
verwachte niveau van onze 
leerlingen…

…we werk maken van ieders 
talent op school 

Wist je dat…
… we nu een broodje van de 
maand hebben: in februari 
was het een panino italiano, 
een echt Italiaans broodje 
(Mozarella, Italiaanse ham, 
pesto, tomaat).
Leerlingen en leerkrachten met 
lekkere én gezonde broodjes-
recepten mogen deze steeds 
melden. 
Liefst geen recepten met war-
me gehaktballen en derge-
lijke. Dit is om veiligheidsre-
denen en HACCP wetgeving 
zeer moeilijk realiseerbaar in 
de schoolkeuken. Voor klach-
ten betreffende de kwaliteit 
van de broodjes mag je uiter-
aard ook steeds een melding 
maken.
Momenteel is onze “vaste” 
kok op vakantie waardoor 
we wel tijdelijk met andere 
“koks” werken.

… de doedagen weer een 
succes waren: 531 kinderen 
uit het zesde leerjaar bezoch-
ten tijdens de maand januari 
onze school in het kader van 
de doedagen. B. Van den 
Bosch had zijn handen weer 
vol met een sluitende plan-
ning. Bedankt voor de inzet 
van de vele vrijwillige leer-
krachten. Het was weer een 
succes.
   
…we op 14 februari 
Valentijn vierden met 
de leerlingenraad. De leer-
lingenraad organiseerde een 
Valentijnsactie waarmee je 
een boeketje anthuriums ca-
deau kon doen aan je lief, 
vriend(in), collega, ... voor 2 
euro! Het boeketje werd door 
de leerlingen van de leerlin-
genraad afgegeven op dins-
dag 14 FEBRUARI (voor de 
2e en 3e graad, behalve die 

klassen die op uitstap zijn) of 
op woensdag 15 FEBRUARI 
(1e graad en klassen die op 
uitstap waren op 14/02).
Je kon kiezen om het af te 
geven zonder kaartje (dus 
weet diegene die het krijgt 
ook niet van wie het komt), of 
er wordt wel een kaartje aan 
gehangen!Late beslissers kon-
den de dag zelf ook nog een 
boeketje kopen! 

…we blijven werken aan ver-
keersveiligheid: Vrijdag 2 
december kwam er een pe-
dagogisch begeleider van 
het OVSG de school bijstaan 
op het vlak van verkeers-
veiligheid. De zogenaamde 
SMS (Slimme Mobiel School) 
begeleider. De bedoeling is 
dat collega’s die binnen hun 
lespakket willen werken aan 
verkeersveiligheid eens ko-
men luisteren naar de moge-
lijkheden die er zijn.

Jaar


