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We hebben de donkerste maanden weer overleefd. Als je kijkt naar al het 
creatieve talent in deze krant, kan je alleen maar vaststellen dat we het niet 
aan ons hart hebben laten komen. Het waren best intensieve maanden: 
doedagen en doebeurs, stages voor de zesdes, eerste tussentijdse jury GIP. 
Tijdens de lange nachten schreven leerlingen ridderverhalen, columns, ge-
dichten…
Tussendoor bezochten we enkele mooie tentoonstellingen, werden de vo-
gels geteld, werden klimaatvoorzieningen getroffen en werd er zelfs een 
pizza-oven gebouwd. 
Maar met deze krant in de hand, zijn we helemaal klaar voor de lente. Geniet 
van een zonnige paasvakantie en laad je batterijen op. Vergeet tussendoor 
onze fb-pagina niet. We zien elkaar graag terug op maandag 11 april voor de 
laatste spurt van het schooljaar 2015-2016!

Educatie is het krachtigste 
wapen dat we kunnen ge-
bruiken om de wereld te 
veranderen.

Nelson Mandela

Het schreeuwend gekekker  
‘kek-kek-kek-kek’...
Een pleisterend koppel slechtvalken, 
werd op 13 januari het hoogtepunt 
van onze vogeltelling op het domein 
van De Wijnpers!
Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij 
deel aan de Nationale Vogeltelling 
voor Vlaamse scholen. Samen met 
de leerlingen van 5TNG heb ik van-
daag de soortenrijkdom op school 
onder de loep genomen. Kortweg al-
weerl verscheidene waarnemingen 
van gevederde pareltjes en vooral 
erg bijzondere soorten voor een Leu-
vense school.
Dé nieuwkomer voor onze tuinlijst 
is de snelst vliegende roofvogel in 
verticale duikvlucht, namelijk de 
slechtvalk. Deze schaarse broedvo-
gel weet zich stand te houden in een 
stedelijk landschap door een vrijwel 
onuitputtelijke bron aan stadsdui-
ven. Niet vreemd dat deze forse val-
ken ook worden aangetrokken door 
onze soortenrijke schoolomgeving 
aangezien hun prooien variëren van 
de allerkleinste tot de meest majes-

tueuze vogelsoorten, of beter van 
goudhaantjes tot zelfs blauwe rei-
gers!
Naast deze dagroofvogels kregen wij 
ook o.a. enkele foeragerende riet-
gorzen en staartmezen in de kijker.
Tijdens het weekend van 16 janu-
ari kon iedereen de eigen tuinvogels 
tellen. Voor Wallonië is dit het week-
end van 30 en 31 januari 2016. Via 
vogeltelweekend.natuurpunt.be kan 
je jouw waargenomen soorten in-
voeren. Groetjes, Michaël

 

Dat kan!
Stuur je bijdrage, verhaal, foto, tekening, mopje, gedicht… via smartschool naar Lieve Annerel. Je krijgt alvast een 
plaatsje in de laatste aflevering van dit schooljaar (9.3)!
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Een stem uit een kastje. 
De magie van de radio. 

door Gilain Bram en Pochet Louis

Wie gaat er schuil achter deze stem ? Wat doet een radiopresentator ? Hoe 
ziet de toekomst eruit voor hem ? We interviewen Peter Verhulst. De gouden 
stem van ‘radio 2’.

Waarom heb je voor het beroep radio-
presentator gekozen ?

Verhulst «Omdat het altijd mijn grote 
droom is geweest om iets met radio 
te kunnen doen. In mijn jeugd in de 
jaren ‘70, op de fuiven in de buurt, 
draaiden ‘Jo met de banjo’ en ‘Zaki’, 
gerenommeerde radiomensen. Toen 
dacht ik :’Dat wil ik later ook doen.’ 
Merkwaardig genoeg is deze droom 
uitgekomen. Ik heb een lerarenoplei-
ding Nederlands, Engels en godsdienst 
maar ik heb nooit les gegeven. Het vak 
Nederlands heeft mij geholpen om te 
doen wat ik nu doe omdat dat een zeer 
strenge opleiding was. Via een gewone 
stemproef bij de VRT, in het kader van 
een jongerenstage in de jaren ‘80, ben 
ik in het vak gerold.»

Kan je in het kort je loopbaan schetsen ? 
Bij welke zender ben je begonnen?

Verhulst «Van 1984 tot 1985 BRT1 als 
omroeper, van 1985 tot 2000 (telt in 
zichzelf), dat is 15 jaar, Studio Brus-
sel. Van 2000 tot 2003 bij Donna, het 
huidige MNM. En van 2003 tot op van-
daag bij radio2. Ik heb ze dus allemaal 
gedaan, behalve Klara, het vroegere 
radio3. Daar zie ik me, eerlijk gezegd, 
niet echt eindigen. Ook niet bij de We-
reldomroep, die nu niet meer bestaat, 
waar ze programma’s maakten voor de 
mensen in het buitenland. Dat is mijn 
loopbaan en waar ga ik eindigen ? Op 
straat misschien als ze zo blijven be-
sparen op de VRT ?»

Hoe begin je aan het maken van een 
programma ? Doe je dit alleen of met 
een team?

Verhulst «Euh (Peter denkt na). We 
moeten dit een beetje schetsen in de 
tijd. Als we terug gaan in de tijd bij 

BRT1 werden programma’s gemaakt 
door samenstellers. Dat is nu nog al-
tijd zo, alleen is een deel van het sa-
menstellen geautomatiseerd. Voor de 
muziekprogramma’s want je moet een 
onderscheid maken voor woordpro-
gramma’s of muziekprogramma’s. Ik 
heb nooit woordprogramma’s gepre-
senteerd, altijd muziek-programma’s 
want anders moet je terugvallen op 
een redactie die voor jou de research 
doet naar de items die jij wilt bren-
gen in je programma en daar heb je 
een team voor nodig. We hebben nog 
altijd een team, anno 2015, een sa-
mensteller die corrigeert wat uit de 
machine komt want alles gebeurt ma-
chinaal. Zo ver staan we nu maar die 
corrigeert dat heel streng maar correct 
en ik heb ook 1 redactiemedewerker 
en dat is tegelijk ook mijn vervanger, 
geen redacteur, die samen met mij 
de items uitwerkt die in de topcollec-
tie, wat ik nu doe, al jaren, mee helpt 
uitwerken; dat kunnen quiz’kes zijn of 
weggeefacties van cd’s of kaarten van 
een concert. Dan bedenkt hij met mij 
een ‘spelleke’ om die kaarten te kun-
nen weggeven met de bedoeling om er 
zoveel mogelijk variatie in te brengen. 
Meer is er van back-up niet en meer 
ruimte is er ook niet omwille van de 
financiële budgetaire beperktheden.»

Om welk uur begint een werkdag voor 
u en hoe verloopt die dan?

Verhulst «Mijn werkdag begint om 7 
uur. Mijn uitzending begint om 1 uur. 
Veel mensen vragen zich af: ’Moet ge 
daar nu echt zo vroeg zijn als ge pas 
om 1 uur uitzending hebt?’. Want de 
mensen horen maar wat ze horen. Dat 
is dus vaak de opmerking die ik krijg 
in mijn omgeving:’Waarom zijt ge er 
zo vroeg want wij horen u pas om 1 
uur?’. Ja, maar het is 3 uur uitzending 
die moet voorbereid worden en neem 
makkelijk 1 uur tot anderhalf uur voor-
bereiding per uur uitzending. Want ge 
krijgt een lading muziek, los en dan 
moet je het zelf beginnen in mekaar 
te knutselen: welke platen horen bij 
elkaar, waar kan ik een item tussen 
steken, waar kan ik een quiz’je tussen 
doen,waar kan ik mijn telefoons rege-
len ? Dus ge moet heel de uitzending 
voorbereiden. Toegegeven er zijn an-
dere collega’s die dat makkelijker en 
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met minder opportunisme aanpakken 
en die zeggen’ wij komen wel toe om 
5 voor 1 in de studio en wij beginnen 
wel aan die uitzending’ maar dan vind 
ik dat je dat hoort. Ik ben altijd van het 
principe geweest dat elke uitzending 
moet voorbereid worden. Dus mijn 
werkdag begint om 7 uur, voorberei-
ding tot kwart voor 12 à 12 uur. Dan 
gaan we iets eten. Half 1 studio in orde 
zetten. Om 1 uur begint de uitzending 
en om 4 uur is het gedaan. En als er 
dan na 4 uur geen vergaderingen zijn 
of briefings of eender welke reden 
waardoor ik langer moet blijven, dan 
ben ik om kwart over 4 weg en om 
kwart voor 5 terug thuis. Dus dat zijn 
lange dagen maar zinvolle dagen. Het 
is net een speeltuin, nog altijd plezierig 
om te mogen doen.»

Een programma wordt uitgezonden in 
een radiostudio. Welke apparatuur is 
hier aanwezig?

Verhulst «Dat is helemaal anders dan 
vroeger, van het analoge tijdperk,in re-
delijk snel tempo, naar het digitale tijd-
perk gegaan. Een uitzending vroeger, 
in de jaren ’80 tot diep in de jaren ’80, 
werd gemaakt met analoge toestellen: 
met platendraaiers, met toen uitslui-
dend vinyl, grote bandopnemers, een 
mengtafel en that’s it. Er is niks simpe-
ler dan een radio-uitzending. Een tele-
visie-uitzending is veel complexer met 
licht en geluid en regie en wat nog al-
lemaal. Een radio-uitzending is herleid 
tot de basis, zijnde uitzend-apparatuur 
om muziek te kunnen reproduceren. 
Nu, sinds een aantal jaren, werken we 
volledig digitaal en heb je niks meer in 
je handen. We werken niet meer met 
cd’s of platen. Cd’s zijn er alleen nog als 
back-up voor als het digitale systeem 
faalt. Dus alles komt binnen via een 
computer via een ‘DALET’ systeem.»

Wat is dat een ‘DALET’ systeem ?

Verhulst «Dit is een broadcastsysteem 
dat gemaakt is in Frankrijk en dat de 
VRT heeft aangekocht.»

Daar staat dus allemaal muziek op ?

Verhulst «Dat moet je zelf voeden. Het 
is een leeg digitaal blad eigenlijk waar 
elk net zijn muziek in pompt. Dat heeft 

een immense capaciteit omdat er vijf 
netten hun muziek in dumpen, maar 
elk net werkt dus binnen dat digitaal 
profiel voor zichzelf hé. Hoewel wij ook 
aan de muziek van radio1 kunnen en 
aan de muziek van Klara. Alleen zie ik 
mij geen nocturne van Chopin draai-
en in mijn uitzending. Dus je kan aan 
alle muziek. Dat is een geweldige data 
base, enorm uitgebreid. Dat moet ook 
omdat daar alle netten van de VRT op 
aangesloten zijn. Sinds een jaar is dat 
nu het ‘DALET +’. Dat is nog iets uitge-
breider met wat meer functies om het 
wat comfortabeler te maken voor de 
programmamakers. Alles wordt daar 
ingestoken, niet alleen muziek maar 
ook alle items die worden uitgezon-
den, interviews die gemonteerd zijn, 
grotere bijdragen, audiobijdragen, ge-
luidsbijdragen. Dus iedereen kan aan 
alles. Buiten dit is er zeer weinig nog in 
de studio: je hebt een verkeerscompu-
ter met verkeersinformatie die binnen-
komt en een gewone pc. Je hebt ook 
een telefoonsysteem om de mensen te 
kunnen bellen. Dit is ook digitaal, niet 
zoals vroeger een handtelefoon.

Ten slotte zouden wij graag willen we-
ten hoe jij de toekomst van de radio 
ziet? Blijft het beroep radiopresentator 
wel bestaan of gaat de computer alles 
overnemen?

Verhulst «Wel dat hangt af van hoe de 
mensen radio gaan beluisteren en ik 
denk, dat heb ik in het verleden nog 
gezegd, zoals radio nu beluisterd wordt 
in de auto of via een radiospeler in je 
woonkamer of een klein ‘portatiefke’ 
op de keukentafel, dat zal altijd blijven 
bestaan. Al wordt dat voor een flink 
stuk ingenomen door de nieuwe vraag 
van de luisteraar. Zijn radio zal over x 
aantal jaar, en daar zijn ze nu al mee 
bezig, helemaal anders beluisterd wor-
den. Dat zal radio ‘on demand’ worden. 
Dat jij kan vragen :’Ik wil dat program-
ma horen hier en nu.’ Je kan dat opvra-
gen en je beluistert het ‘on demand’. 
Zoals je tv-programma’s eigenlijk op-
nieuw kunt opvragen (hoest). Dus dat 
is het eigenlijk. Die evolutie, daar gaan 
we wel rekening mee moeten houden. 
Dat radio dus op een heel andere ma-
nier zal beluisterd worden dan pakweg 
30 jaar geleden. Je voelt dat het nu al 
aan het veranderen is, de Ipod enzo-

voort. En dat is allemaal ‘on demand’, 
op vraag: ‘Ik wil dat een keer terug ho-
ren.’ Trouwens die mogelijkheid wordt 
nu al via de website’s van de VRT gebo-
den om progamma’s in uitgesteld relais 
te beluisteren. Je kunt stukken beluis-
teren, op de website worden bepaalde 
items integraal terug op de website of 
op facebook gezet zodanig dat je die 
terug kunt beluisteren want niet ie-
dereen kan luisteren hé. Maar ook dat 
speelt mee in het marktaandeel van de 
radio als dingen worden herbeluisterd, 
zou dat eigenlijk moeten mee ver-
rekend worden in het marktaandeel. 
Het kan goed zijn dat er, bij een zen-
der als Klara, op het moment zelf maar 
heel weinig mensen kunnen luisteren 
maar ‘on demand’ heel veel luisteren, 
en dat wordt nu nog niet mee verre-
kend in het marktaandeel van een net. 
Men meet alleen, bij luistercijfers, wie 
op welk moment rechtstreeks naar de 
radio luistert, zoals veel autobestuur-
ders, mensen onderweg met de wa-
gen, die luisteren via hun autoradio. 
Zij worden ook maar voor een beperkt 
deel meegenomen in de luistercijfers. 
Men meet dat nog altijd als zijnde het 
‘kaske’ op de salontafel en iedereen 
die daar rond zit en luistert naar de 
radio maar zo wordt de radio nu niet 
meer beluisterd hé. Het primaire ge-
geven van een radio van mensen die 
luisteren, ja en ik werk toevallig tussen 
1 en 4 voor veel mensen die gepensio-
neerd zijn, mensen met een beperking 
die omwille van lichamelijke of andere 
beperkingen thuis zijn en de radio als 
enige gezelschap hebben. Daar werk 
ik heel veel voor. We zouden dat graag 
een beetje uitbreiden naar jongere 
mensen. Wij zijn niet echt een ‘office’ 
radio, radio2. Hoewel wij daar heel 
hard aan werken. De ‘office’ radio’s zijn 
meer : MNM, StuBru en Q. Radio2 is 
niet echt de radio die op kantoor wordt 
beluisterd. Wel voor heel veel mensen 
thuis maar ja, niet iedereen is thuis 
natuurlijk hé. Er wordt nu wel een in-
haalbeweging ingezet om ook jongere 
mensen, de 35-plussers tot 50-jarigen, 
in dat verhaal mee te betrekken maar 
die moeten beschikbaar zijn en als ze 
niet beschikbaar zijn ja dan…(denkt 
na). Hoewel radio2, in zijn geheel na-
tuurlijk, als marktleider nog altijd de 
grootste is van Vlaanderen.»
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Praktijk in het natuurdomein Ter Neppen

Het natuurgebied Ter Neppen is ge-
situeerd te Herent, dicht bij de vaart 
Leuven – Mechelen.  Het terrein was 
eigendom van Distrigas en het was 
vooral beplant met populieren. Na-
tuurpunt heeft het gebied een aan-
tal jaren geleden gekocht en beheert 
het nu op een natuurlijke wijze. Zo is 
het merendeel van de populieren al 
gekapt om plaats te maken voor in-
heemse flora, zoals de vogelkers. Er 
zijn reeds pijlbuizen geplaatst om in te 
schatten welk beheer de grootste eco-
logische waarde zal hebben. Hieruit is 
gebleken dat het een nat gebied is, wat 
ook te zien is aan de vele russen die er 
groeien. Het gebied is met zijn 4,38 ha, 
volgens de huidige wetgeving, net te 
klein om als natuurreservaat erkend te 
worden. Maar door de nieuwe wetge-
ving, die een nog grotere oppervlakte 
(10 ha) eist om erkend te worden, zal 
het gebied nog meer moeten uitbrei-
den vooraleer het erkend wordt als na-
tuurreservaat. 

Gebruikte materialen:
trekmes, verschillende handzagen, 
eventueel een bijl
Tijdens  een educatieve praktijkerva-
ring hebben wij ons steentje bijgedra-
gen aan het natuurdomein Ter Neppen. 
Dit deden wij door de Natuurpuntme-
dewerkers te helpen met het ringen 
van populieren. In natuurbossen ster-
ven regelmatig bomen af zonder door 
windworp geveld te worden. Voor ho-
lenbroeders onder de vogels en vleer-
muizen zijn dikke afstervende en dode 
bomen die rechtop staan veel belang-
rijker dan die liggen. Daarbij verteert 
het hout relatief langzaam, omdat het 
hout snel uitdroogt. Het ringen van 
bomen is een effectieve maatregel om 
het aandeel staand dood hout in een 
bos te vergroten. Ringen betekent het 
plaatselijk ringvormig verwijderen tot 
aan het witte zachte gedeelte zodat de 
boom afsterft.
We deden dit op een handmatige ma-
nier door het gebruik van zagen en 
trekmessen. 

We kregen informatie over hoe er ge-
ringd werd door de Natuurpuntmede-
werkers. 
Het ringen houdt in dat je twee zaag-
sneden rond de stam maakt die een 
3- tal centimeter diep zijn zodat je op 
het cambium terecht komt. De sneden 
moeten op 10 centimeter uit elkaar lig-
gen. Nu ga je de bast tussen de twee 
ringen verwijderen met behulp van 
de trekmessen. Zo heb je de buiten-
ste laag, ook wel floëem genoemd, 
verwijderd. Deze laag bevat zeefvaten 
die zorgen voor het  transport van voe-
dingsstoffen.  De binnenste laag van de 
boom heet het xyleem, hier liggen de 
houtvaten die zorgen voor het trans-
port van water. Zonder het floëem zal 
de boom geleidelijk sterven. 
Het was leuk om ons in te zetten voor 
dit natuurproject.

Verslag: de leerlingen van 6 TNG (Na-
tuur- en Groentechnische wetenschap-

pen) van de Provinciale Tuinbouw-
school De Wijnpers te Leuven
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Planetwatch
Planetwach is een project van RVO-
Society dat scholen meeneemt in een 
wetenschappelijk experiment over 
luchtkwaliteit. Verschillende scholen 
kunnen hieraan meedoen om te kijken 
hoe de luchtkwaliteit in de schoolom-
geving is. We maken gebruik van bio-
indicatoren, dat zijn es en esdoorn die 
bepalend zijn voor de aanwezigheid 
van vervuilende stoffen in hun leefmi-
lieu. Met dit project willen ze samen 
met de leerlingen een steentje bijdra-
gen aan een betere luchtkwaliteit.

Materiaal:
• Pincet
• Vaseline
• Alcohol
• Steriel petrischaaltje met voedings-

bodem
• Es- en esdoornbladeren
• Keukenrol
• Appelboor
• Piepschuim
• Plakband
• Alcoholstift

Werkwijze opkweken van roze blad-
gisten:
Kuis de werktafel goed af met alcohol 
om alle bacteriën te doden. Daarna 
ontsmet je al je materiaal. Met behulp 
van een appelboor moet je 6 schijfjes 
uit het blad, vooral waar de nerven lig-
gen, snijden. Om de schijfjes gemak-
kelijk te kunnen uitsnijden, leg je het 
blad met de onderkant naar boven op 
piepschuim. Met een pincet leg je de 
schijfjes op een papiertje met de on-
derkant naar boven. Teken 6 gelijke 
zones op het steriel petrischaaltje en 
zorg dat ze overeenkomen langs beide 
kanten. Nummer ze van 1 tot 6. Plak 
met vaseline de schijfjes met de on-
derkant naar onder op het deksel, 

elke in 1 zone van het schaaltje. Sluit 
het deksel en zorg dat de nummers 
overeenkomen. Plak met plakband het 
schaaltje dicht. Noteer de naam van je 
groep en de boomsoort. Leg de schaal-
tjes nu ergens op kamertemperatuur. 
Na 24 uur moet je de schaaltjes om-
draaien zodat er geen sporen meer op 
de voedingsboden kunnen vallen. Laat 
8 dagen staan en tel hoeveel bladgis-
ten er zijn per zone.

Proefopstelling:
Ingeven van de resultaten op de kaart: 
Tel het aantal roze stippen van de roze 
bladgisten per zone op en bereken het 
gemiddelde. Dit gemiddelde moet je 
ingeven samen met de GPS- coördi-
naten van de boom op de website van 
Planetwatch. Je gegevens zullen wor-
den opgeslagen en aangeduid op de 
kaart.

Besluit: 
De luchtkwaliteit in onze school is re-
delijk goed. Naarmate de boom meer 
langs de autosnelweg staat wordt de 
luchtkwaliteit slechter. 

Verena Walschaerts en Isaura Billen 
van 4 BIO

GEDICHTENDAG 28 januari 2016 - Cash ruled alles

Daarom zoeken al die achterlijke bit-
ches voetballers
Waarom op het einde vergelijken en 
problemen door vanalles
Maar in feite toch gaan blijte, kwijte 
gasten bedriegen en beliegen
Sommige mensen zijn op een missie, 
maar ze zien niet wat ze mis zien
Je kijkt niet naar je eigen, je bent aan 
het stijgen om te vallen en uiteindelijk 
alles te verknallen
Je loopt tegen de ruit zoals tegen de 
lamp, beter toch niet die voetballers je 
voelt je nu een ramp
Je stijgt om te vallen, maar die ene 
stamp houd je recht
Voor je eigen recht, je denkt bij je ei-
gen, ik geen fucking knecht
Voor je begint te dreigen, je verlengt je 
problemen, maar uiteindelijk val je als 
een steen in het water,
even later heb je weer een kater
Hoofdpijn je voelt je niet klein, maar 

ook niet groot, 
Te veel traphouse en geld 
verspild, je belandt in 
de goot
Misschien zelfs bloot 
je hebt niks meer en 
het doet veel zeer,
Maar dit is de reali-
teit ik weet dat het 
je spijt en je mijdt 
bepaalde situaties 
en nu denk je even 
Van fuck relaties
Balance is belangrijk, 
ik wist niet dat je het 
niet wist, je denkt je hebt 
je kans verkwist, 
maar balance is belangrijk  
ik geef je nog een kans
maar balance is belangrijk  

ik geef je nog een kans



6

Nederlands - Creatief schrijven 
Afrikaans

Sharkies blieke opvalde funkti te hebbe: 
Sie help die kliemaatverheeting te verlangsaame

Sharkies help die kliemaatverheeting verminder door die 
seeskilpaaije en andre seebeeshiejs te ete wat hom voed 
met koleshtofryk seegrasse. Dat se die 
Auwstralieshe vlootvaarter echoloog Peter Macreeadie 
van die Deakin University in 
Melbourne deesdage. Hy onderzoek die effek op die 
seegrasse in sharkies baaie, Wees-Auwstralieje, afterna 
die sarkies door die plaatselieke kapoetmaakprogram 
ware verslink. Mindre sharkies beteken dat hul nomaal 
prooije gelyk seeskilpaaije boeme, 
en die favorit eet van seeskilpaaije is die seegrasse.

Sharkies het die blangrieke rolle.

‘Seegrasse slaan hielegroot reeserf koleshtof op in die see-
dimente. Dus as r mier 
seegrasse wort verteer, wort die koleshtof ontsluite en 
kun et freekomme in die 
dampesirkl van die aard en die by raming kliemaatvran-
drink vershnel.’ zie Marceadie in en medidelin van die 
unieversitij. Watergroot gebiede gelyk die moerasse, man-
groof en seegrasse kunne koleshtof ruume viertig kiere 
shniller opshlaan dan die kome en die tiendussden jare 
beihoue indiniene die ni verstoor worre.

Sarah Depré (6 TBK)

 De column

Altijd fijn, 
reizen met
De Lijn
Sta je graag lang te wachten in de 
kou? Kom je graag uren te laat op je 
werk, net zoals ik? Dan is het open-
baar vervoer zeker ook iets voor jou! 

Ik sta als eerste aan de bushalte, ben 
bevroren van de kou en lichtelijk geïr-
riteerd door het lange wachten.
Langzaam maar zeker komen er meer 
mensen bij. Ondertussen bevinden 
er zich hier vier bejaarden, zeven stu-
denten en enkele mannen tussen de 
veertig en de vijftig die vettig lachen 
om de flauwste moppen. Na exact 
zevendertig minuten vertraging ar-
riveert de bus eindelijk aan de halte. 
Met een kleine hapering gaan de 
voorste deuren van de bus open. De 
volwassen mannen beuken zich een 
weg naar binnen terwijl de bejaarde 
mensen met veel ergernis de studen-
ten voor laten dringen. En net nu ik 

zo gehaast ben, moet de oude vrouw 
die dan toch net is voorgedrongen 
haar busabonnement nog zoeken in 
haar eindeloos grote winkeltas. Na 
een dikke vijf minuten graven in de 
halve luchtballon haalt ze haar abon-
nement boven. Enkele handtas- en 
schouderstoten later geraak ik dan 
eindelijk toch op de bus. 

Maar dan begint de ellende pas echt: 
een plaats vinden op dit overvolle blik 
op wielen, vol met zwetende gehaas-
te mensenlijven die net vijfhonderd 
meter gespurt hebben om de te laat 
gekomen bus nog net te kunnen ha-
len. 
En dan plots zie ik hem: die ene vrije 
stoel op de bus. Al bevindt deze zich 
naast de meest onfrisse slapende 
vrouw, toch schreeuwt hij om mijn 
aandacht. Ik wurm me zuchtend door 
de mensenmassa naar die ene stoel. 
Na wat een eindeloos 
lange tocht lijkt, be-
reik ik eindelijk de lege 
plaats. Geërgerd maar 
voldaan zet ik me neer 
naast de vrouw die nu 
nog minder galant lijkt 
en half op mij ligt te sla-
pen.
Na enkele haltes, bruus-

ke afremmingen en extreem scherpe 
bochten stapt er een vrouw met een 
kinderwagen op. Ze duwt enkele pas-
sagiers bruut in de zij, rijdt over en-
kele voeten en arriveert dan eindelijk 
bij de voorziene plaats voor kinder-
wagens. Wankelend wurmt ze zich tot 
bij de chauffeur om haar busabonne-
ment te tonen. Ondertussen schuift 
de kinderwagen drie meter achteruit 
door het hevige vertrek van de bus-
chauffeur en doordat de gehaaste 
en ‘overstresste’ vrouw natuurlijk de 
rem vergat op te zetten. Wat er na-
tuurlijk niet aan kon ontbreken was 
dat de baby die de vrouw vervoerde, 
de longen uit zijn kleine lijf begint 
te schreeuwen. Zo’n concert houdt 
meestal niet op tot het einde van de 
busrit.
Als je het mij vraagt, ga ik vanaf mor-
gen toch maar met de auto.

Julie Vervloesem (6 TBK)
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Vrouw 
in het opvangcentrum
Tom drinkt zijn laatste slok koffie en maakt zich klaar om 
te vertrekken. Hij gaat weer een dag aan het werk in het 
overvolle opvangcentrum voor vluchtelingen. De laatste 
maanden is er een voortdurende stroom van mensen die 
opvang nodig hebben en de plaatsen zijn beperkt. Er wor-
den meer mensen in de centra toegelaten dan het aantal 
waarop het centrum voorzien is. En dat laat zich voelen in 
het werk en de sfeer. Met momenten is de sfeer grimmig. 
Tom kan er wel begrip voor opbrengen want de vluchte-
lingen hebben al zoveel meegemaakt en hunkeren naar 
een eigen warme plek om hun leven weer op te nemen. 
Bovendien zitten ze veel te dicht op elkaar gepakt en dat 
leidt alleen tot ergernis. Zoveel mensen bij elkaar brengt 
toch ook het dierlijke in de mens naar boven…
Tom springt op zijn fiets en door de regen haast hij zich 
naar het centrum. Hij is er snel want hij woont aan de an-
dere kant van het dorp. Aangekomen zet hij zijn fiets in de 
fietsstalling en hij loopt naar binnen. Hij doet zijn jas uit en 
neemt een kop koffie. Slurpend van de hete vloeistof loopt 
hij naar zijn bureau om de dossiers door te nemen. 
Op het moment dat hij langs de douches loopt, hoort hij 
iets. Natuurlijk hoort hij water lopen, maar hij houdt toch 
even halt omdat hij meent iets vreemds -een gedempt 
menselijk geluid- te horen. Hij luistert ingespannen, maar 
hoort alleen het water. Net op het moment dat hij verder 
wil lopen, hoort hij het weer: een kreun en wat gestom-
mel, het zijn geen normale douchegeluiden. Hij aarzelt 
even want zomaar de douches binnengaan als vreemden 
zich aan het wassen zijn, is iets dat je niet doet. Maar dan 
hoort hij het geluid nog eens en plots is hij zeker: daar is 
iemand in nood. En nood breekt wet, dus zet hij zijn kop 
koffie op de grond aan de kant en hij opent de deur van de 
gemeenschappelijke douches.
Het is binnen warm en vochtig en heel even ziet hij niets 
omdat de glazen van zijn brilletje volledig aandampen. 
Hij zet zijn bril af, poetst de glazen even op met de rand 
van zijn T-shirt en gaat dan verder in de richting van het 
geluid. Plots ziet hij in de achterste hoek van de douches 
een grote naakte man in een dreigende gebogen houding 
staan. De man staat met zijn rug naar Tom. Tom ziet hoe 
de man gericht is naar een kleine vrouwelijke, ineengedo-
ken gestalte die eveneens naakt is en die zichzelf probeert 
te bedekken en los te rukken. Beide acties gaan niet goed 
samen, ze slaagt in geen van beide.

Tom snapt meteen wat er aan de hand is en aarzelt geen 
seconde. Als er iets is dat onmiddellijk verontwaardiging 
bij hem oproept, is het een weerloze vrouw die onrecht 
wordt aangedaan. Hij stapt op de man af en gebiedt deze 
de vrouw los te laten. De man laat de vrouw los, draait zich 
om en richt zich in zijn volle lengte op naar Tom. Het lijkt 
wel een reus met enorme handen. Toms ogen registreren 
het, maar zijn verontwaardiging is groter dan zijn angst en 
hij herhaalt wat hij zonet zei. De vrouw maakt van de gele-
genheid gebruik om recht te krabbelen, haar natte kleren 
bij elkaar te scharrelen en naar buiten te lopen. 
Daar staat Tom dan tegenover die boom van een vent: een 
schriel brilleventje tegenover de reus Goliath. Maar Tom 
weet dat hij het recht aan zijn kant heeft en bovendien 
staat hij gekleed tegenover een naakte man. Hij richt zich 
ook zo sterk en breed mogelijk op en zegt op gebiedende 
toon dat de man zich moet afdrogen en aankleden. Tom 
weet dat hij niet mag laten merken hoe bang hij is en dat 
hij zich sterker moet voordoen dan de andere. De man 
maakt aanstalten om hem aan te vallen, maar de vrouw 
heeft de deur van de douches opengelaten en Tom hoort 
volk in de gang. Tom weet dat hij gered is en herhaalt heel 
luid zijn bevel aan de man: kleed je aan en kom je dan 
melden. De man beseft dat hij geen kans maakt en draait 
zich na een woedende blik op Tom om.
Even later zit Tom met een begeleider naast zich tegen-
over de man. Deze laatste toont veel kleiner dan daarnet: 
zijn schouders naar voren, zijn hoofd tussen zijn schouders 
en zijn rug gekromd. Hij staart naar de grond en luistert 
naar zijn straf.
Als de man weg is, laat Tom de vrouw komen. Deze maakt 
zich zo klein mogelijk en geeft een angstige indruk. Tom 
probeert haar gerust te stellen waarbij hij aan zijn kant 
van het bureau blijft. Hij heeft geregeld dat de vrouw naar 
een opvangcentrum voor uitsluitend vrouwen kan en dat 
ze psychologische begeleiding krijgt. De vrouw neemt de 
aangeboden hulp met beide handen aan en Tom hoopt 
dat ze op een dag weer vertrouwen in de mensen zal krij-
gen.
Terwijl hij ’s avonds naar huis fietst, overdenkt hij de moei-
lijke situatie. Het zou zoveel eenvoudiger zijn in de wereld 
als iedereen respect voor iedereen zou hebben…

Amber Gennar, 5 TBK
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De queeste voor 
een waardig 
opvolger
Koning Brigitte Maximiliaan Gusteau 
Remi Lenaerts-Berckmans de eer-
ste riep op één september 2015 al 
zijn onderdanen samen bij de recht-
hoekige kippenren in de hof van 
Brechtolomeus. De uitgenodigden 
waren de druïde Marcus, Jenceacer 
de gangstermens, de hofeigenaar 
Brechtolomeus zelf en tot slot de rid-
der Sinarius en diens tweelingbroer 
Heldrius. 
Brigitte Maximiliaan Gusteau Remi Le-
naerts-Berckmans de eerste, ook wel 
gewoon Brigitte de koning genoemd, 
was (zoals u hopelijk al zal weten) een 
haan. De koning had natuurlijk niet 
voor niets zijn onderdanen tot bij hem 
geroepen, want (zoals u hoogstwaar-
schijnlijk ook al zal weten) moesten 
sommigen onder hen van ver komen.
Sinarius en Heldrius kwamen van over 
de Casablancawijken vanuit het Cristi-
angebergte. Druïde Marcus kwam van 
voorbij de enorme Diestsesteenrivier 
aan de rand van de donkere linde-
wouden. Jencaeser en Brechtolomeus 
daarentegen woonden in het keizer-
rijk van Brigitte de koning zelf. 
Dus, de reden waarom de koning hen 
tot bij hem gekraaid had, was om te 
vragen hoe het met hen ging. Alle 
aanwezigen snapten nu het belang 
van de bijeenkomst, en begonnen vol 
enthousiasme te vertellen hoe hun 
weekend was geweest. De tweeling-
broers waren beiden een kebabske 
gaan knallen. Jencaeser vertelde over 
hoe hij met een enorme katapult zijn 
gehate huiswerk aan flarden gescho-
ten had. Marcus legde met raadsel-
achtige woorden uit welke profetieën 
hij gedurende het weekend gedaan 
had.  Brechtolomeus vertelde vol 

trots over hoe hij zijn broer genaamd 
Wardes tijdens een airsoftgevecht 
overwonnen had. 
Toen Brigitte begon te vertellen over 
zijn dagelijks gekraai, onderbrak Mar-
cus Brigitte en uitte hij één van zijn 
voorspellingen. De voorspelling van 
de druïde luidde als volgt “Gij koning 
die zo geliefd en gegeerd is, zult niet 
meer lang te leven hebben, o wee 
voor Reinard de vos.”
Allen keken Marcus vol ontzag aan en 
lieten de boodschap bezinken. 
Brigitte sprak “De voorspelling is dui-
delijk, en daarom heb ik een opdracht 
voor jullie allen.”
De opdracht hield in dat ze op queeste 
moesten, met als doel een waardige 
opvolger voor de koning te vinden. De 
gelederen vertrokken onmiddellijk zo-
dra zij hun voorbereidingen getroffen 
hadden, (het verzamelen van: pirat-
ten, vuurwerkpijlen, brandblussers, 
een verrekijker,  hun airsoftgeweren 
met de nodige projectielen en uiter-
aard een kaart van de o zo marginale 
deelgemeente Kessel-Lo).  Ze lieten 
de koning vol vertrouwen in het sla-
gen van hun queeste achter in zijn 
geliefde kippenren. De compagnie 
verkoos als vervoermiddel BMX’en en 
de mini-unicornfiets. 
Ze begonnen alle kiprijke woningen in 
Kessel-Lo te doorzoeken met behulp 
van hun gedetailleerde kaart, maar 
een haan zat er nooit tussen, omwille 
van het hanenverbod in een bebouw-
de kom. Ze zouden hun zoektocht 
moeten aanpassen. 
Plots kreeg Jencaeser een idee. Zijn 
idee was om de hoogste kraan in de 
buurt te beklimmen om zo een beter 
uitzicht te krijgen over de complexe 
ordening van de sociale woonblok-
ken. Maar daarvoor zouden ze het 
hart van de Casablancawijk moeten 
betreden. Het zij zo. De kraan was al 
van verre te zien, wat het dus gemak-
kelijker maakte om hem te vinden.  
Het rijhuizenlandschap veranderde 
al snel in een socialewoonblokkenge-
bergte, toen de gelederen de Casa-
blancawijk betraden. 

Het was al donker toen ze de werf 
met de kraan naderden. De compag-
nie negeerde het bord met “verboden 
toegang voor onbevoegden” en liep 
door. De kraan torende als een reus 
in de woestijn boven hen uit, maar 
werd ondanks hun angst toch door 
allen beklommen. Eenmaal boven 
aangekomen nam Brechtolomeus de 
verrekijker uit zijn rugzak en tuurde 
in de verte. Om de tijd te doden sta-
ken diegenen die niks te doen hadden 
vuurwerkpijlen af. Brechtolomeus 
slaakte een eureka-kreet toen hij een 
geschikt kippenei in de verte had ge-
spot. 
Als antwoord zag hij in de verte drie-
honderd Marroceanen luid vloekend 
richting de kraan stormen. De jongens 
maakten zich klaar voor de verdedi-
ging. Hun eerste poging tot het ver-
jagen van de vijand was aangestoken 
piratten naar beneden gooien, maar 
dit werkte niet aangezien de Marro-
ceanen zeer vertrouwd waren met 
dit soort verdedigings- en aanvalswa-
pens, dus ze lieten de bende omhoog 
komen. De eerste Marroceaan die in 
de buurt kwam, kreeg de volle laag 
van Sinariu’s brandblusapparaat. De 
compagnie daalde af langs de buiten-
kant van de kraan terwijl ze de vijand 
met hun brandblusapparaten be-
stookten. Toen ze beneden aankwa-
men, bliezen ze de voet van de kraan 
op met al het explosief materiaal dat 
ze op zak hadden. De kraan viel luid 
krakend omver, met alle gevolgen van 
dien. 
Nu konden de gelederen ongestoord 
hun zoektocht hervatten. Ze gingen 
richting de plaats waar Brechtolo-
meus het kippenei met een geschikte 
opvolger erin gezien had. De tocht 
naar het ei was gevaarlijk, maar het 
team slaagde erin om het voorbe-
stemde ei zonder problemen te berei-
ken. Het ei lag daar gewoon voor het 
grijpen. Dit was te mooi om waar te 
zijn. Als bevestiging van deze vrees, 
ontwaakte de vader van Axania. Ie-
dereen probeerde zich nog snel te 
verstoppen maar dit was tevergeefs, 

Nederlands - Creatief schrijven 
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Vrauw uyt Schoten proberen deug-
ter nek over snijden

At Schoten zijn maandag zonneop-
komen ne 48-aude vrauw hauden 
aan na ze bi manen proberen had-
den ien de dees 14-aude deugtere ne 
nek over snijden. Dat zig voordoen 
wijle meidjies slapen. Dat hebben ne 
Handwerpen afdeel de ne praket de 
Handwerpen meedelen.
Ne meidje kunnen mi dees suster 
foetsj zijn en mi ne sos de ne gezelle 
ne hospitaal breiken. At daar verke-
ren ze ne poos di doodchans. Aber in 
nu zauden chans foetsj zijn.
Ne mutti worden verderzen te huuze 
aantreffen en arrestieren. Ze zullen 
voor ne bovenvindschever worden 
leeden.
Over ne aanleedening de ne nigeluk 
ni zijn ni bekent voorloop.

Vrouw uit Schoten probeert dochter 
keel over te snijden

In Schoten is maandagochtend een 
48-jarige vrouw aangehouden nadat 
ze ’s nachts had geprobeerd een van 
haar dochters de keel over te snijden. 
Dat deed zich voor terwijl de meisjes 
sliepen. Dat heeft de Antwerpse af-
deling van het parket van Antwerpen 
meegedeeld.
Het meisje kon met haar zus vluchten 
en met de hulp van een kennis het zie-
kenhuis bereiken. Daar verkeerde ze 
een tijd in levensgevaar, maar intus-
sen zou dat geweken zijn.
De moeder werd later thuis aange-
troffen en gearresteerd. Ze zal voor 
de onderzoeksrechter geleid worden.
Over de aanleiding van het incident is 
voorlopig niets bekend.

Charlotte Koelman (6 TBK)

hij had hen gezien. 
De vader van Axania brulde zijn 
overwinningskreet en sprak deze al 
dan niet wijze woorden: “Kom eens 
hier jongens”.
De groep kwam langzaam uit zijn 
verstopplaats, en liep richting de 
man enkel gekleed in een boxer-
short. Ze wisten allemaal wat hun te 
wachten stond en deden een schiet-
gebedje. Ze wisten dat het moment 
aangebroken was waarop de vader 
van Axania een preek zou geven, 
voor die ene keer dat ze belletjetrek 
bij hem gedaan hadden. Deze keer 
zouden ze er niet onderuit komen. 
De halfnaakte man begon aan zijn 
eindeloos lange preek. Maar toen 
dook plots uit het niets Wardus 
op uit de stofwolk van de gevallen 
kraan met een tomaat en een pan in 
zijn hand. Wardus kneep de tomaat 
leeg in het gezicht van de prekende 
om hem te verblinden en sloeg hem 
vervolgens knock-out met de steel-
pan. Hierdoor werd de missie tot 
een goed eind gebracht.
Het ei kwam uit na precies éénen-
twintig dagen en vijftien minuten. 
Het bleek een halve “Janet” te zijn, 
gezien zijn slappe veertjes en ge-
knipte nagels. 
Toch, hij/zij  kreeg de naam Bri-
gitte Maximiliaan Gusteau Remi 
Lenaerts-Berckmans de tweede en 
werd tot koning benoemd. 
Einde

Brecht Lenaerts (5 AO)
 

De Wijnpers, 
een Leuvense 
klimaatschool!
Tijdens het schooljaar 2014-2015 
heeft de school meegedaan met 
het milieuzorgproject Condor (Cre-
atief Onderweg Naar Duurzaam 
Onderwijs in Leuven) van de stad 
Leuven. De school heeft een actie-
plan rond milieuprojecten met een 
duurzame aanpak (zoals gebruik 
van brooddozen i.p.v. aluminium-
papier enz.) ingediend. 
In september kregen we van Lien 
Loonbeek, deskundige duurzaam-
heid en coördinator van het pro-
ject de volgende zin toegestuurd: 
‘Bij deze deel ik jullie mee dat De 
Wijnpers 550 euro krijgt toege-

kend voor de CONDOR-werking 
van schooljaar 2014-2015!’ 
Het milieuzorgproject CONDOR 
werd vanaf het schooljaar 2015-
2016 omgedoopt tot het project 
‘Leuvense klimaatscholen’. Op 
deze manier verankeren ze de 
scholenwerking rond milieuzorg 
in het grotere doel van de stad 
Leuven om tegen 2030 een kli-
maatneutrale stad te worden. Er 
wordt vooral de nadruk gelegd op 
het thema klimaat en energie met 
aandacht voor de reductie van de 
CO2- uitstoot.
Er is een nieuw actieplan ingediend 
voor het schooljaar 2015-2016 om 
nog meer te kiezen voor de duur-
zame aanpak en met de subsidie 
van de stad Leuven kan het project 
nog meer educatief ondersteund 
worden. 

F. Stroobans, 
leerkracht TNG en biotechnieken



10

Lady Magnolia 
de Blokker
Alles ging rustig zijn gangetje in het 
land van de Belgificato.  Het volk werd 
er bestuurd door drie machtige filoso-
fen met elk hun eigen specifiek karak-
ter.  In het noorden was het Bartolo-
meus de Wevenaar die ervoor zorgde 
dat iedereen min of meer op één lijn 
liep. 
Zijn Latijnse citaten deden het volk 
soms stom van verbazing staan, maar 
hij deed alle moeite om het iedereen 
naar z’n zin te maken.
In het zuiden van het rijk was het 
Helio Di Roept Ni die zijn kudde sa-
menhield- op een vredige manier en 
weliswaar iets trager dan in het noor-
den- want Helio kwam soms moeilijk 
uit zijn woorden en vooral: hij riep 
nooit! Zijn buitenlandse afkomst 
maakte van hem een tolerant per-
soon die iedereen respecteerde, en 
hij zorgde ervoor dat ook mensen van 
buiten de grenzen in Belgificato een 
plaatsje kregen.
Echter… in de stad Anverso had Graaf 
Fluppo de Winterman het zeggen-
schap overgenomen.  Hij was een ego-
istisch heerser, die alleen zijn eigen 
volk verdedigde en zo weinig mogelijk 
grensoverlopers de stad binnenliet.  
Hij was van mening dat het land zui-
ver moest blijven en gaf “indringers” 
geen schijn van kans. Hij was zo ijzig 
dat weinig inwoners hem durfden te-
genspreken.
Ondanks de 3 verschillende soorten 
van aanpak leefde het land in vrede 
en het leven was er goed…maar daar 
zou snel verandering inkomen!
Op een zonnige ochtend kreeg Helio 
Di Roept Ni een angstig telefoontje 
van zijn goede vriend Hermanjus Van 
Rampelspoed die voornamelijk alle 
landen langs de oostelijke oceanen 
bij elkaar hield en de economie tus-
sen die landen in goede banen leidde.  
“Mijn beste Helio” zuchtte hij ver-
drietig, “In het land Germanico is een 

wrede oorlog uitgebroken. Alles staat 
er op zijn kop!  Er is geen voedsel, kin-
deren leven er constant in angst, en 
dit allemaal omdat een spelletje Stra-
tego tussen de twee leiders op ruzie 
is uitgedraaid.” “We moeten helpen 
Helio!”, riep hij vol overtuiging.
De zachtaardige man was dadelijk 
overtuigd en stelde man en macht in 
om genoeg levens in Belgificato een 
plaats te geven.  Hij kreeg ook Barto-
lomeus de Wevenaar aan zijn voor-
stel, al stond die er eerst wat scep-
tisch tegenover. Hij zag dan wel het 
nut in nieuwe krachten om zijn gebied 
sterker te maken.
Maar… toen ze ook bij de deur bij 
Graaf Fluppo om hulp aanklopten, 
kregen ze die al lachend terug tegen 
hun neus gegooid.  “Geen sprake 
van!” schreeuwde hij. “Ik heb geen 
zin om te delen, zeker niet de kaviaar 
op mijn bord! Wij hebben hier geen 
boodschap aan dit gespuis! Rot op!”. 
Graaf Fluppo stelde ijzeren maatrege-
len in het werk om de stad vrij te hou-
den van indringers die er een andere 
mening en cultuur op nahielden.  Hij 
trok een ijzeren muur op rond de stad 
en liet deze dag en nacht bewaken.  In  
zijn eenzaamheid kreeg hij meer en 
meer boosaardige ideeën.  Hij werkte 
aan een duivels plan om de rest van 
het land uit te roeien en zichzelf als 
keizer Fluppo I uit te roepen. 
Met de hulp van de boosaardige dok-
ter Oz van Vitayakes maakte hij een 
gevaarlijk wapen, een bacterie die 
de goedheid in de mensen stuk zou 
maken en het hart bevriest.  Hij riep 
alle vleermuizen in Plopsakesland op 
om de bacterie te verspreiden. Wat 
een verschrikking!   In de kortste tijd 
veranderde Belgificato van een vredig 
land in complete chaos, iedereen lag 
plots in ruzie met elkaar en verdraag-
zaamheid was er niet meer.  Het was 
een zielig aanzicht.
Graaf Fluppo kon zijn trots niet op!  
Het was nu nog maar een kwestie 
van tijd voor hij zijn ijzeren muur rond 
heel het land kon optrekken.
Maar dat was buiten de volharding 
van Helio Di Roept Ni en Bartolomeus 

de Wevenaar gerekend!  Zij waren on-
dertussen gevlucht naar één van de 
oude bunkers van vorige oorlogen en 
staken de koppen samen om een op-
lossing te zoeken en het land van de 
ondergang te redden.
En ze waren het unaniem eens!  Er 
was maar één iemand die hun kon 
helpen: Lady Magnolia de Blokker!  Zij 
was een volleerd dokter van forse om-
vang, die ervoor zorgde dat het volk 
er een gezonde levensstijl op na hield.  
Ze at zelf wel graag een taartje te veel 
maar dat aanbeeld gebruikte ze maar 
al te graag om iemand tegen onge-
zond eten te waarschuwen.  Ze was 
een vrouw uit één stuk waar niet mee 
te sollen viel!  Lady Magnolia ontwik-
kelde een tegengif om de bacterie 
voorgoed en altijd uit te roeien.  Er 
was maar één probleem.  Hoe kregen 
ze dit zo snel mogelijk over het land 
verspreid?
Lady Magnolia de Blokker bleef niet 
bij de pakken zitten.  Ze snelde met 
op haar ijzeren ros met trappers naar 
haar goede vriendin, Mega Mindely.  
Die zat net in bad maar trok na het 
verhaal van Lady Magnolia snel haar 
roze pakje aan en zoefde samen met 
de Lady over heel het land.  Zelfs de 
wolken kleurden roze!
Het was een prachtig gezicht, zelfs He-
lio Di Roept Ni van wie roze toch zijn 
lievelingskleur was, huilde van ont-
roering.  “Het werkt! Het werkt!” riep 
hij.  “We zijn gered!”
Bartolomeus de Wevenaar omhelsde 
Lady Magnolia de Blokker innig, al 
moest hij zijn armen hard rekken om 
helemaal rond haar te geraken.
Van Graaf Fluppo de Winterman was 
er geen spoor meer…de goedheid 
was hem te veel geworden.
Uit dank werd Lady Magnolia de Blok-
ker uitgeroepen tot nieuwe heerser 
van de stad Anverso.  En samen met 
haar vriendin Mega Mindely toverde 
ze de stad tot een gezonde plaats om.
De rust was teruggekeerd, Belgificato 
was terug het fantastische land als 
voorheen en iedereen leefde er nog 
lang en gelukkig!

Gitte Vande Graveele

Nederlands - Creatief schrijven 
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Pizza-oven
Benodigdheden pizza oven:

• Bakstenen
• 3 Betonplaten
• Mortel  

Materiaal:
• Truweel
• Voegijzer
• Waterpas
• Emmer   

Plaatsen:
Men start met de onderste betonplaat waterpas te plaatsen als basis voor 
de pizza-oven. Hierop plaatst men de eerste rij stenen waterpas en men 
zorgt ervoor dat alle voegen even groot zijn.
Bij het plaatsen van de tweede rij stenen maakt men gebruik van het half-
steensverband.
Men plaatst drie tot vijf rijen stenen waterpas op elkaar alvorens de twee-
de betonplaat te plaatsen. Als je vooraan een stuk openlaat, kan men dit 
gedeelte gebruiken als opslagplaats voor hout.
Op de tweede betonplaat kan men opnieuw een rij stenen waterpas plaat-
sen (met even grote voegen). Bij de tweede rij stenen legt men deze terug 
met halfsteensverband.
Vanaf de derde rij laat men aan de voorkant ruimte open want dit deel 
wordt gebruikt als pizza-oven. Als men vijf lagen heeft kan men de laatste 
betonplaat leggen met een opening om een schouw te plaatsen om de 
rook af te voeren.

Door Bruce Van den Bosch/Gino Marcelis /Eckart Brusche (5 BTGB)

De afdeling 

SANITAIR
in de kijker op de

DOEBEURS
Kevin Theys, Geert Schoonejans, Jur-
gen van Lani (vervanger Luc) en 2 leer-
lingen van 7VI vertegenwoordigen de 
afdeling Sanitair-Centrale Verwarming 
tijdens de Doebeurs. Onze leerlingen 
Kevin Demeyer en Nick Deschaumes 
hebben zelfs op woensdagnamiddag 
hun vrije namiddag opgeofferd om 
ons mee te ondersteunen bij de bege-
leiding van tientallen kindjes die een 
“zenuwspiraal” trachtten te maken, PE 
kwamen lassen en thermostaatschake-
lingen probeerden in elkaar te steken.
Na één dag concentreerden we ons 
enkel nog op het realiseren van de 
zenuwspiraal. Deze was zo populair 
dat we zelfs met wachtrijen moesten 
werken! We werden ook ondersteund 
door het Fonds van Bouwvakopleidin-
gen FVB/buildingheroes die onze stand 
mee opnamen in een kettingbezoek 
van standen. Jongeren die onze stand 
bezochten, samen met nog vijf andere 
standen, konden een Sony hoofdtele-
foon winnen. Er werden per dag meer-
dere hoofdtelefoons uitgedeeld door 
het FVB. Hierdoor werd onze stand ui-
teraard nog populairder.
Alle lof voor die 2 leerlingen die het 
beste van hunzelf hebben gegeven om 
dit mee te begeleiden/mogelijk te ma-
ken. 

Door K. Theys, leerkracht
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Expo 2050 
met derde graad KSO 

Op vrijdag 28 oktober bezochten we met de derde graad KSO de tentoonstelling EXPO2050, een tentoonstelling rond 
hedendaagse kunstenaars die zich (terecht) vragen stellen over onze toekomst. Maar wat vonden onze leerlingen van de 
tentoonstelling. Hier vind je een kleine bloemlezing van hun ervaringen en van de kunstwerken die hen bijgebleven zijn.

Ik was onder de indruk van een schil-
derij dat deel uitmaakt van een reeks. 
De reeks was het levenswerk van de 
kunstenaar. Het bestaat uit allemaal 
cijfers. Hij was bij één begonnen en 
telde altijd verder. Wat? Het lijkt niet 
interessant? Ik verzeker je, het is echt 
wel indrukwekkend om te zien. En er 
zijn natuurlijk nog altijd andere kunst-
werken die je interessant kunnen lij-
ken. Zo zijn er een paar kleine kerken 
gemaakt uit wapens en munitie of geld 
waar in plaats van euro of dollar, tijd 
op staat. (Yani De Wit, 5 AO)
Er was een werk over de ondergang 
van Amerika waarbij Amerika weerge-
geven is door McDonalds mannetjes 
die gefolterd worden door nazi-zom-
bieachtige barbapapa’s. In het midden 
staat de toren van Babylon. Het werk 

zit vol met details. Je ziet telkens iets 
wat je eerst niet zag. Dan is er nog een 
werk van Andreas Gursky, 99 Cent II. 
Hij heeft een reusachtige foto gemaakt 
van de binnenkant van de winkelrek-
ken in een 99 Cent Store. Hij gebruikt 
ongewone standpunten en het werk is 
veel te groot voor een foto. 

(Myrte Janssens, 5 AO)  

Er waren twee werken die mij enorm 
aanspraken, bijvoorbeeld De toren van 
Babel van Jake & Dinos. Hier zie je hoe 
de mascottes van McDonalds in de hel 
beland zijn met allemaal nazifiguurtjes. 
Het is een geweldig werk omdat er gi-
gantisch veel detail aanwezig is en je 
geraakt er moeilijk op uitgekeken om-
dat er zoveel te zien valt. Het andere 
werk was ook echt enorm. Het waren 

allemaal religieuze gebouwen gemaakt 
uit wapen, kogels, patroonhulzen en 
geweren. Van op afstand zag het eruit 
als een realistische maquette. Dichtbij 
zag je alle details en materialen. 

(Sidney van Hasselt, 5 AO)

Het was een indrukwekkende tentoon-
stelling. Er was een werk van C. Burden, 
een performer die in zijn arm liet schie-
ten om zo de limiet, de grens van zijn 
lichaam af te tasten. Nu kwam hij af 
met een installatie waarin hij de over-
consumptie van de vele rijdende auto’s 
aankaartte. Ze reden op een autostra-
des en het werden er steeds meer zo-
dat er files ontstonden. Er was ook een 
werk van een kunstenaar die zijn hele 
leven bezig geweest was met het schil-
deren van getallen. Hiervoor gebruikte 
hij het dunste penseel. In het begin 
werkte hij met zwart. Naarmate hij 
ouder werd met grijs. Zo bracht hij het 
vervliegen van de tijd in beeld. Uitein-
delijk begon hij ook foto’s te nemen van 
zichzelf om de veroudering te tonen. 

(June Adams, 6 TBK)
   
Plastic Reef van Maarten Vanden Eyn-
de was voor mij het meest impone-
rende werk. Het stond in het midden 
van een deel van de zaal, gemaakt uit 
gesmolten afvalmateriaal en plastic in 
allerlei verschillende kleuren. Het leek 
een koraal te zijn, maar het was uit-
eindelijk een beeld van de menselijke 
vervuiling. 

(Sergi Cano-Ruiz, 6 TBK)
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Het werk van Harlm-Al-Karim, drie 
grote foto’s, trok mijn aandacht. Ik was 
geprikkeld om er meer over te weten 
komen. Helaas wist de gids er niets 
van. Achteraf in de cursus leerde ik de 
echte betekenis van de foto’s en van 
de kunstenaar kennen. Hij was tijdens 
de Golfoorlog gevlucht en hij heeft drie 
jaar in de woestijn geleefd waar een 
bedoeïenen vrouw hem eten bracht en 
hem inwijdden in oude praktijken. La-
ter emigreerde hij naar Amerika, maar 
de gebeurtenissen in de woestijn heb-
ben een blijvende impact op zijn werk 
en denken. Zijn portretten zijn wazig, 
bijna onherkenbare figuren. Zij symbo-
liseren zijn avonturen in de woestijn en 
het verwoestende karakter van de oor-
log. Het is belangrijk dat je voldoende 
tijd neemt om te kijken. 

(Sarah Deprez, 6 TBK)

Elk werk had een verhaal en een ach-
tergrond. Het waren moderne werken, 
maar nooit echt abstract. Een Japanse 
kunstenaar toonde bijvoorbeeld zijn 
visie op de toekomst op een lang-
werpig tv-scherm. Hij had zich geïn-
spireerd op Japanse houtsneden en 
er zijn eigen twist aan gegeven. Mijn 
favoriet was een werk van de kunste-
naar Gavin Turk. Zijn Nomad was zo 
levensecht dat ik er steeds voorbijliep 
zonder te begrijpen wat die slaapzak in 
het museum deed. Pas later kwam ik 
te weten dat het uit beschilderd brons 
bestaat en naar de daklozen verwijst. 

(Nienke Fransen, 6 TBK)

Voor mij waren de drie wazige foto’s 
het meest indrukwekkend. Hoe meer 
afstand je nam, hoe beter je de vor-
men kon onderscheiden. Door het wa-
zige karakter wilde de kunstenaar een 
barrière vormen tussen het werk en 
de toeschouwer. Een ander werk dat 
ik ook heel fijn vond, was een donkere 
ruimte met een projectie van een witte 
bol met allemaal kleine rode mensen 

die rondwandelden. Wanneer de men-
sen over elkaar wandelden, werden ze 
donkerrood. Het leek op een bloedcir-
culatie vol chaos. Een ander werk dat 
ik interessant vond was een glazen bak 
met een geleiachtige massa waar bin-
nenin een kernreactor was geplaatst. 
Uit deze reactor kwam regelmatig een 
wolkje rook. 

(Hanne Verbiest, 6 TBK)

Ik hou enorm van moderne kunst en 
ik vond het dan ook super dat er een 
gids was. Zij vertelde heel enthousi-
ast. Zo was er een sculptuur van een 
dikke vrouw of man wiens vet uitliep. 
Het was niet duidelijk of het een man 
of een vrouw was omdat het ruimte-
lijk werk geen hoofd had en op haar 
buik lag. Zij symboliseerde de overcon-
sumptie. De huid was heel levensecht 
weergeven. Hoewel er geen gezicht 
was, geen emotie, voelde je je toch 
ongemakkelijk bij dit werk. 

(Julie Vervloesem, 6 TBK)

Het werk dat mij het meest bijgeble-
ven is, is een fotocollage van gebou-
wen, van op afstand is het precies een 
berglandschap, van dichtbij zie je dat 

het een soort stad is. Dit symboliseert 
volgens mij de stand die de natuur 
overneemt. Ook was er een foto van 
een verlaten tankstation in de jungle. 
Volgens mij een verwijzing naar de 
natuur die de vermenselijking van de 
aarde weer teniet doet. Het tanksta-
tion is helder en de natuur donker. Vol-
gens mij is dit een verwijzing naar het 
onvoorspelbare karakter van de na-
tuur. Ook was er een video Metropolis 
II van een installatie, gebaseerd op de 
film Metropolis van Fritz Lang. Het is 
een grote stad met 6000 autootjes die 
heen en weer zoeven. Een team van 
acht mensen heeft hier vijf jaar aan ge-
werkt. (Wendel Berckmans, 5 TBK)
Ik vond de tentoonstelling de moeite 
waard. Het was moderne kunst die 
vooral de consumptiemaatschappij in 
vraag stelde. Bij de meeste kunstwer-
ken moest ik wel even nadenken wat 
ze zouden kunnen betekenen en hoe 
de thema’s geïnterpreteerd werden. 
Er waren video’s, foto’s, schilderijen, 
collages, installaties, … Vaak was er 
een diepere betekenis zodat je moest 
nadenken over de wereld en de maat-
schappij.  

(Anse Verreyt, 6 TBK)
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Emerald Isle Theatre
SISTER
Emerald Isle Theatre Company came to us on Friday the 
8th of January. They’re a theatre company that goes 
around schools in France and Belgium and are divided in 
three teams. Team Peanut Butter Jelly performed their 
English play “Sisters”. 

The story is about two sisters, Emma and Jenna, but they’re 
two completely different persons. Emma is young and 
dreams about a successful acting career. Emma still doe-
sn’t realise how hard the world can be but Jenna, her sister, 
does. Jenna has a job and knows how hard it is to maintain 
a job. But then something happened that she didn’t see co-
ming. 
In the play there were a few points that were negative like 
the set, it was just two black screens, however I think it’s 
not easy to always change the set. Also it was a basic story.
But there were of course a lot of positive things like stu-
dents from our school that had to play simple roles or the 
actors that interacted with students on the first row. Alt-
hough the story was basic, many people could follow it wit-
hout trouble and the actors were very good at their roles. I 
liked it a lot so I would enjoy it if they came again next year.

Laura L’Erario, 5BIO

Sisters
EITC is a company that strives to teach English to people 
from, as they call it, “The main land”. They perform tours all 
around Belgium and France to teach teenagers more about 
theatre and their language. Their plays always consist of 
small parts where pupils who have chosen to play can come 
and have a small role. It motivates young people to join the 
world of theatre. Their principle is: Learning through fun. 
On the 8th of January 2016 they came to our school to per-
form a play called “Sisters”. It was about two sisters who 

loved each other but were very different. Jenna wanted a 
dull and easy life and Emma wanted a life full of excitement 
and wanted to live like a rock star. Sadly enough, Emma fell 
into a coma and was in a bad condition. Her sister Jenna 
spent loads of time at her side telling her stories about the 
great Emma who became an incredibly famous actress. The 
play was from Emma’s perspective. You could see all the 
stories Jenna was telling to her sister. At the end of the play 
Emma wakes up and she tells her sister that she could hear 
all of her stories. Emma goes on to be an actress and Jenna 
quits her job to start living her life on the edge. 
I found the play very enjoyable. The acting was good, the 
story was well written and the actors’ commitment to the 
play was incredible. The humor that they managed to put 
into a relatively sad story was great! I also really liked the 
fact that only 4 actors and a sheet could make such an im-
mersive world. Each of the actors was fulfilling multiple rol-
es. But this had a downside as well. The fact that each ac-
tor had multiple roles and that there is less professionalism 
makes the play hard to take seriously and I think it makes it 
harder for the actors to explore their full range of emotion 
when this constant “joke” is hanging around the play. But 
in the end I’m pretty sure everyone had a good laugh and 
everyone, except for the people who sat down on a table, 
enjoyed that play.

Martin Tricot, 5BIO
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The BURn Leuven schooltour:
29 januari 2016
Eind januari streek BURn Leuven neer 
op onze speelplaats voor de eerste 
graad. BURn Leuven, kort voor Break-
dance, Urban en Rap schaafden de 
‘skillz’ van onze leerlingen bij onder 
begeleiding van Leuvense hiphopta-
lenten. Na een spectaculair toonmo-
ment namen heel wat leerlingen zelf 
enthousiast deel aan de workshops.
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Het leven zoals het is...
ondergedompeld worden
in een jaar Se-n-Se

Se-n-Se wat?
Se-n-Se is de afkorting van Secundair 
na Secundair. Een extra jaar na het 
secundair onderwijs dus. Je kan het 
bekijken als een ‘schakeljaar’. Een jaar 
waarin je heel veel bijleert op korte 
tijd, en waar je daarna een langdurige 
stageperiode (16 weken!) doorloopt. 
Een jaar waarin je beter voorbereid 
bent op het hoger onderwijs én de ar-
beidsmarkt.

Op onze school hebben we 2 Se-n-Se 
richtingen:
Agro- en Groenbeheer en Grafische 
vormgeving.

Erasmus - stage
Elke leerling van Se-n-Se krijgt de 
unieke kans om 16 weken lang stage 
te lopen in het buitenland, waarbij 
vervoer en verblijf betaald wordt door 
Europa...
Kato Haverals en Astrid Beelen verblij-
ven in Spanje te Girona. 

Silke Bossier, Shauna Camps, Nora De 
Visscher, Donna Lanciers en Thomas 
Minner leren ontzettend veel bij in de 
bruisende stad Londen.
Alana Berings, Tatiane Boghe en Sven 
Deccroupette doen een binnenlandse 
stage.
 

Grafische vormgeving
In dit nummer nemen we de beleve-
nissen van de leerlingen van Se-n-Se 
Grafische vormgeving onder de loep. 
Ze hebben het eerste semester een 
zeer intensieve lesperiode gehad. Mo-
menteel zijn ze allen op stage vertrok-
ken. We zien hen pas terug op school 
op 20 juni...

Elke leerling heeft zijn/haar ervaring 
en impressie van de richting over de 
eerste intensieve lesperiode neerge-
schreven. Op de volgende pagina kan 
je enkele fragmenten lezen. Neem ze-
ker ook even een kijkje op hun website, 
waar je al hun ervaringen kan bekijken 
en volgen gedurende deze boeiende 
stageperiode!

Hun verdere belevenissen en erva-
ringen kan je volgen op de blog die 
op hun website staat (elke leerling 
heeft een eigen website gemaakt):

ASTRID BEELEN:
astridbeelen.be

ALANA BERINGS:
abgraphics.be

TATIANA BOGHE:
tatianaboghe.be

SILKE BOSSIER:
seemyworld.be

SHAUNA CAMPS:
littlecreatives.be

SVEN DECROUPETTE:
hydromaws.be

NORA DE VISSCHER
littlefisherslife.be

KATO HAVERALS:
puurkato.be

DONNA LANCIERS:
donnart.be

THOMAS MINNER:
minnermind.be

Hun verdere belevenissen en erva-
ringen kan je volgen op de blog die 
op hun website staat (elke leerling 
heeft een eigen website gemaakt)
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Sven Decroupette

‘Als ik Se-n-Se opnieuw kan 

doen, met alle plezier zou ik blijven 

zitten. Het fijne aan Se-n-Se is dat je 

vrij bent. Het is niet zoals een school, 

maar ook niet zoals een hogeschool. 

Het is wat het is en daarom is Se-n-

Se top.’

Alana Berings
‘De opdrachten in de vakken 

grafische vormgeving en web-
design vond ik super. Wat ook fijn is 

aan deze richting zijn de uitstappen en 
de buitenlandse reis naar Barcelona.  De 
langdurige stage maakt dat je echt kan 
meemaken hoe het op de werkvloer is, 
en de kans die je aangeboden krijgt 

om in het buitenland stage te doen 
is uniek.’

Thomas Minner
Ik heb hier op school al veel bijge-

leerd, en ben blij dat ik terug creatief 
bezig ben. Dit is voor een stuk te dan-
ken aan de gemotiveerde leerkrachten. 
De richting heeft ervoor gezorgd dat ik 

eindelijk weet wat ik wil verder stu-
deren na 2 jaar zoeken.’

Shauna Camps
‘Ik ben blij dat ik deze richting doe. 

Ik heb het gevoel dat ik in dit half jaar 
meer heb bijgeleerd dan in de 5 jaar dat ik 

grafisch onderwijs volg.
De uitstappen die we maken doorheen het jaar 

vind ik heel leerrijk. Hier zien we hoe het er in 
het echte leven aan toe gaat in onze richting. De 
buitenlandse stage is natuurlijk het hoogtepunt. 
Dit is een kans die niet veel mensen krijgen. 

Ik ga er niet alleen op grafisch gebied veel 
bijleren, maar ook zelfstandig leren wor-

den en andere culturen opsnuiven.’

Kato Haverals‘Ik had niet gedacht dat ik dit jaar zoveel zou leren. Er is een leuke sfeer in de klas. De leerkrach-ten doen echt hun best om zo goed 
mogelijk les te geven. Ik vind het een slim idee om eerst alle lessen te krijgen en dan op stage te gaan.’

Silke Bossier
‘Toen ik de keuze maakte om voor 

de Se-n-Se richting te gaan, was dit 
vooral voor de buitenlandse stage. De 

lessen vond ik heel aangenaam omdat we 
veel bijleerden over dingen die we nog 
niet kenden. Dit jaar was het leukste 
schooljaar in heel mijn schoolcarrière 

(en we zitten nog maar in de helft!)’

Nora De Visscher
‘Ik was nog niet klaar voor ho-

ger onderwijs, dus koos ik ervoor 
om verder te gaan in mijn vertrouwde school. Ik heb de vorige jaren grafische vormgeving altijd al leuk gevonden. Ik vond de opdrachten dit jaar heel fijn, en heb ook veel bijgeleerd over webdesign. De uitstap-pen die we deden waren altijd interessant. Ik voel dat ik nu klaar ben voor hoger 
onderwijs, en ben benieuwd hoe de 

stage zal verlopen.’

Astrid Beelen‘Het is een leuk en interes-
sant jaar, waar je veel bijleert zon-

der dat het enorm theoretisch is. Ik 

heb dit jaar ervaren als een schakeljaar, 

je wordt anders behandeld dan de voorbije 

jaren. De lossere sfeer heeft het jaar voor mij 

een stuk leuker gemaakt... De verschillende 

uitstappen waren echt geweldig! De leuke 

sfeer en aangename leerkrachten hebben 

me geholpen om door te zetten naar 

de top ervaring die ik in Girona ga 
beleven...’

Donna LanciersIk vind het een leerzame en aan-
gename richting. Ik ben blij dat ik dit 

jaar volg. Het is vooral fijn omdat we 
veel praktijkopdrachten hebben en min-

der theorie. Ik vind het een leuke richting, 
en heb dit jaar al veel meer bijgeleerd 
dan de voorbije jaren. Ik kijk uit naar 
de buitenlandse stage in Londen. Dit 

is een kans die je zeker dient te nemen.’

Tatiana Boghe

‘De uitstappen vond ik wel tof 

en leerrijk. Drie maanden op 

stage lijkt me wel leuk, maar het 

zal best wel een lange periode 

zijn...’
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… DE LEERLINGENRAAD OP RE-
GELMATIGE TIJDSTIPPEN EEN 
OXFAM VERKOOP HOUDT. Vol-
gende producten kan je kopen: yuca 
chips (paprika, zout en taco) aan 
1,20 euro, chocoladerepen (donker, 
wit, melk, praliné en noten) aan 1 
euro, sesamrepen, mangorepen 
en choco-crispy-repen tussen 0.50 
- 1,2 euro en ice-tea en limonade 
aan 1 euro.

… EEN AANTAL SPORTIEVE LEER-
KRACHTEN OP VRIJDAG ZAAL-
VOETBAL SPELEN IN DE SPORT-
HAL BELVEDÈRE. De leerkrachten 
LO (o.a. Tom Biermans) zijn de 
grote bezielers. Iedereen, ongeacht 
ervaring, niveau of conditiepeil, is 
welkom. Soms zijn ze met 8, maar 
10 is het streefdoel! Hoe meer hoe 
beter natuurlijk. Michael Cox, Ke-
vin Theys, Toon Vandepoel, Axel 
Wauters, Bart Den Hondt, Niels 
Langendries, Wim Notebaert, Da-
vid Van Humbeeck, Tim De Smet, 
Sofie Van der Borght, Anne Gilis, 
Lien Feys, Kate Lammens en Tom 
Biermans lieten hun sportieve kant 
reeds zien. Mocht je nog interesse 
hebben om mee te doen, laat zeker 
iets weten! Supporters zijn ook al-
tijd welkom.

… DE LEERLINGEN VAN 6 TBK DE 
LEERKRACHTEN VERWEND HEB-
BEN met snoepjes tijdens hun laat-
ste 100 dagen op De Wijnpers.

… DE WERKGROEP VERKEER EEN 
HEUSE FIETSHELMACTIE ONDER-
NEEMT OP SCHOOL. Je kan denken 
dat je met de helm geboren bent of 
dat je een hard gekookt eitje op je 
schouder staan hebt of noem maar 
op …. Maar als je eerlijk bent weet 
je wel dat je hoofd een kostbaar be-
zit is en het de besturing van heel 
je lichaam verzorgt.  We kunnen 
er dus best maar zuinig mee om-
springen. Toch stelt de werkgroep 
verkeer vast dat maar weinig onder 
jullie een fietshelm dragen en daar 
willen we iets aan doen. Een aantal 

keer dit schooljaar geven we 3 keer 2 
filmtickets weg aan leerlingen die een 
fietshelm dragen (op hun hoofd)  als ze 
naar of van school rijden. DUS ZET DIE 
HELM OP JE HOOFD !! Op 2 februari 
deelden we de eerste reeks filmtickets 
uit voor wie met een fietshelm naar 
school fietste. De tweede, vijfde en 
tiende leerling kreeg telkens twee tic-
kets. Aan alle fietsers: blijf die helm ge-
bruiken! De gelukkige winnaars van 2 
februari waren: Victor Rutgeers (1AB) 
- Sam Eerdekens (1AC) - Emiel Cosyns 
(1AC)

 
… ONZE SCHOOL DEELGENOMEN 
HEEFT AAN DE DOEBEURS (2 tot 4 
februari 2016) te Haasrode. Al onze 
afdelingen (sanitair, biotechnieken, 
tuinbouw-TNG, kunst) waren verte-
genwoordigd. Meer dan 3000 leerlin-
gen uit lagere scholen zijn daar komen 
kennismaken met verschillende beroe-
pen en studierichtingen.

… WE WEER SUCCESVOLLE DOEDA-
GEN ACHTER DE RUG HEBBEN. In 
naam van de 820 kinderen: BEDANKT 
VOOR JULLIE INZET! Soms was de tijd 
een beetje te kort of waren de kinde-
ren wat te fel, maar door jullie inzet 
hebben we er weer een top-editie van 
gemaakt! We hebben vele enthousi-
aste kinderen gezien met creatieve 
werkstukjes, juffen met mooie plantjes 
en foldertjes, een vrolijke Felix met zijn 
bus, creatieve en wervende begelei-
ders van de workshops en de rondlei-
dingen.
     

… WE EEN BOEIENDE FB-PAGINA 
HEBBEN. Laten we dus samen De 
Wijnpers promoten en in de kijker 
zetten!
www.facebook.com/DeWijnpers/
& 
www.belgbook.be/?url=https://
facebook.com/DeWijnpers. 

… WE OP 18 DECEMBER 2015 
OVERGEGAAN ZIJN TOT DE 
VOORLOPIGE OPLEVERING VAN 
HET HELE GEBOUW BELVEDÈRE. 
De sporthal, de speelplaats, de loka-
len… Alles is voorlopig opgeleverd. 
Natuurlijk zijn er nog een aantal op-
merkingen die moeten weggewerkt 
worden, zoals de schilderwerken van 
de buitenmuur en de gele toegangs-
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deur, maar de aannemer doet zijn 
uiterste best dit binnen de kortst 
mogelijke tijd in orde te brengen. 
Vanaf 4 januari maken we dus 
volop gebruik van onze nieuwe in-
frastructuur! Niet enkel voor eigen 
gebruik, want na de schooluren 
wordt de sporthal verhuurd via de 
stad Leuven. We krijgen hiervoor 
de zaalwachtster Marleen Vermeu-
len van de provincie. Dit bouwpro-
ject kent dus bijna zijn einde, maar 
2016 brengt ons reeds een nieuwe 
uitdaging. De voorbereidende ge-
sprekken voor het ontwerpen en 
bouwen van de serres, een loods 
en vaklokalen voor de afdeling tuin-
bouw/TNG zijn onlangs gestart met 
het ontwerpteam. Vanaf 5 januari 
zijn de werkzaamheden gestart. Het 
worden een aantal drukke overleg-
maanden voor deze vakwerkgroe-
pen. Als alles verloopt zoals we het 
hebben uitgestippeld, landen we 
ergens in de tweede helft van 2017! 
Mooie vooruitzichten dus!

j  K A 2  R I N G -  C A M P U S  R E D I N G E N H O F  -  D E  W I J N P E R S
WOENSDAG 23 MAART 20.00 U  DONDERDAG 24 MAART 20.00 U 
VRIJDAG 25 MAART 20.00 U  ZATERDAG 26 MAART 19.00 U   

  IN DE MINNEPOORT
   KAARTEN KOOP JE BIJ

 / SECRETARIATEN ATHENEA / TALENTENJACHT2016@GMAIL.COM

<TALENTENJAchT 2016

… NIENKE FRANSEN VAN 6TBK DE AFFICHEWEDSTRIJD VAN TALENTEN-
JACHT HEEFT GEWONNEN. Proficiat Nienke!

Op 30 april stellen de 
leerlingen van 6TBK 
hun GIP-werk tentoon.

Het ontwerp van deze 
uitnodiging is van 
Jasper Goris.

Iedereen is van harte 
welkom om hun werk 
te bewonderen!



Redactie: 
Lieve Annerel (leerkracht kunstgeschie-
denis en kunstinitiatie), An Lefever (leer-
kracht Nederlands), Gitte Van de Graveele 
(5 TBK), Brecht Lenaerts (5 AO), Julie Ver-
vloesem (6 TBK), F. Stroobans (leerkracht 
natuurwetenschappen en biotechnieken), 
Charlotte Koelman (6 TBK), Sarah Depré 
(6TBK), Amber Gennar (5TBK), Joris Cochet 
(leerkracht Nederlands), Gilain Bram en 
Louis Pochet (4 TP), Verena Walschaerts 
en Isaura Billen (4 BIO), Michaël Abts (leer-
kracht natuur), de leerlingen van 6 TNG, 
Isabel Thiry (leerkracht Engels), K. Theys 
(leerkracht sanitair), Bruce Van den Bosch, 
Gino Marcelis en Eckart Brusche (5 BTGB), 
S. Govers (leerkracht tuinbouw), Martin 
Tricot (5 BIO), Laura L’Erario (5BIO),M. Kic-
ken (leerkracht informatica), Pailin Luepi-
yapanich (5 TBK), Sofie Graus, Mie Schots-
mans en Walda Verbaenen, (leerkrachten 
grafische vormgeving)

In de laatste aflevering van dit schooljaar (9.3) komt u alles te weten over 
de stages, de buitenlandse studiereizen, onze talentendag, de opendeur-
dagen en nog zoveel meer…
Speciaal voor 4 BAK die tijdens de maand mei drie dagen naar Nederland 
gaan, alvast een voorsmaakje:

Als de lente komt dan stuur ik jou,
tulpen uit ROTTERDAM
Als de lente komt pluk ik voor jou
tulpen uit ROTTERDAM
Als ik weder kom dan breng ik jou
tulpen uit ROTTERDAM
Duizend gele, duizend rooie
wens ik jou de allermooiste
Wat m’n mond niet zeggen kan
zeggen tulpen uit ROTTERDAM

Wendel Berckmans, Gitte Vande Graveele en 
Marcio Da Silva Varela Fraga van 5TBK hebben 
meegewerkt aan een project Digitaal Materiaal 
‘nachtleven’ in het museum M, dat op 18 maart 
werd tentoongesteld.

Thema: Het nachtleven creëert een permanente 
stroom van indrukken: licht, klank, nacht en 
stilte. Kunnen we met kunst deze sensaties her-
ontdekken?

STOP

We’ll never 
grow old!


