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Een schooljaar van zwoegen en  
ploeteren, van toetsen en vrienden 
maken, van lachen en grappen, van  
studeren en repeteren, van babbelen en 
luisteren… zit er weer op!

De redactie van de schoolkrant wenst 
iedereen een lange, mooie zomer. 
Aflevering 7.1 verschijnt in december 
2013!

Grafische vormgeving

GIP zevende jaar tuinaanleg

Wist je dat…
de regionale tv-zender ROB tijdens ons opendeurweekend is komen filmen. 
Het beeldmateriaal werd op 30 mei om het half uur uitgezonden in de spot ‘de 
Vlaamse Brabander’.
Je kan het filmpje ook bekijken op www.youtube.com/watch?v=6lLybpDQy0Q
&feature=youtu.be of via onze Facebook-pagina (https://www.facebook.com/
DeWijnpers) of Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=xMTbznjxUMs)

Vakantie
Ik heb nu vakantie
dat zegt heel veel
slaap uit geregeld
waar ik mijn dag mee deel?
met vrienden, met familie
met ouders, met mezelf
en ik kom pas uit bed
tegen een uur of elf
ik denk niet aan huiswerk
en zij niet aan mij
ik heb nu vakantie 
dus ben ik vrij
ik kan doen wat ik wil
ik ga en ik sta
ik ben nu echt niet stil
tegen vrij zijn zeg ik JA

Artiesten aan het werk!

Leerlingen verzorgen de dieren.

Leerlingen van de eerste graad werken in 
hun eigen tuintjes.
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Ethlinn waagt zich aan een testritje!

Seppe maakt het leven van deze Ant-
werpse dame een beetje draaglijker.

Leuke graffiti in een piepklein Antwerps 
straatje. Waar reisgidsen al niet goed 
voor zijn.

Bram en Simon genieten van het toneel-
spel van de vierdes.

Het Middelheimbeeldenpark op donder-
dag 14 maart 2013! De sneeuw is onze 
bondgenoot.

Staan we nu in een functioneel gebouw 
ja of neen? Awel 5 TBK, geef een paar 
argumenten, aub, also smeekte de gids.

Programma 4 BAK
• Programma met Marita De Sterck
• Stadsspel, einde op Linkeroever
• Workshop theater 
• Avondwandeling sagen en legenden + MAS
• Stadsontwikkeling
• Middelheim
• Theater/Het Paleis: De Marcellini’s
• Havenbezoek
• Antwerpen Averechts
• Bezoek kerkschip

Programma 5 TBK
• Stadsspel/Cyburbia
• Avondwandeling sagen en legenden+ MAS
• Middelheim (workshops in twee groepen) met de fiets
• Fietsen naar FORT 8 (spel)
• Lunch in VOLXKEUKEN
• Workshop zeefdruk 
• Theater Het Paleis: De Marcellini’s
• Foto-opdracht: een wijk met vele gezichten
• Modemuseum

Driedaagse stadsklassen in Antwerpen met 4 en 5 BK
Woensdag 13 maart tot en met vrijdag 15 maart 2013

De workshop zeefdruk werd met veel 
kracht en inspanning uitgevoerd.

Een multiculturele wandeling in de buurt 
van het Centraal-Station met een zeer 
ervaren gids.

Kosma en Sofie brengen een spannende 
stadssage. Huiselijk geweld, angst en 
een beetje drama maken deel uit van 
onze avondlijke wandeling.

Het is koud in het Middelheim Beelden-
park. Het Zotte Geweld van Rik Wouters 
kan daar weinig aan veranderen.

Klaar voor de laatste foto-opdracht

Het eten in de jeugdherberg smaakt en 
is heel lekker, zeker na een dagje buiten 
in de sneeuw.
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Marjetica Potrc ontwierp 
de rurale school. Justine 
merkte op dat ze gelij-
kaardig werk in Berlijn 
gezien had. Acre: Rural 
School is een case study 

van een school die in de Braziliaanse deelstaat Acre werd gebouwd in het Amazone-
regenwoud. De overdekte open structuur is een typevoorbeeld van gebouwen uit de 
regio die reeds lang bestonden voor de koloniale architectuur muren introduceerde. 
De school is uitgerust met zonnepanelen bovenop het kippenhok en een satellietscho-
tel. Lokale bewoners noemen zo’n school een ‘power kit’, een bron van kennis, commu-
nicatie en elektriciteit. Na de schooluren wordt het gebouw een gemeenschapscentrum 
waar het volledige dorp gebruik van kan maken. Het is een inspirerende samenwer-
king tussen de overheid van de deelstaat Acre (die de technologie voorziet) en oors-
pronkelijke bewoners van het regenwoud die in ‘extraction reserves’ (gebieden onder 
eigen controle met duurzaam beheer van de wouden) wonen.
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Jeanne Van Heeswijk dacht na over de 
markt van morgen.

The Mending Project is een interactieve 
conceptuele installatie waarin Lee Ming-
wei heel eenvoudige elementen (draad, 
kleur, naaigerei…) als uitgangspunt neemt 
om inzichten te verkrijgen in de relatie tus-
sen zichzelf, de andere en de directe om-
geving. Er wordt iets gedeeld tussen de 
bezoeker en een vreemdeling.

New City is een zeer grote maquette 
die bestaat uit gebouwen die ooit ergens 
gebouwd werden maar uiteindelijk weer 
afgebroken zijn. In die vernietiging ligt 
meteen de erkenning van hun falen. De 
titel refereert aan de modernistische 
trend uit de jaren ‘60 met de ontwikke-
ling en bouw van letterlijk ‘nieuwe steden’. 
•	 Steden die zich niet ‘op natuurlijke 
wijze’ ontwikkelden, maar die in een 
korte tijdspanne werden ontwerpen en 
gerealiseerd. 
•	 Ze waren vaak een test voor nieuwe, 
stedelijke technologieën en ideeën op 
het vlak van vorm, inhoud en doel.

De leerlingen van 5 TBK zijn aandachtig 
aan het luisteren.

Artefact met 5 en 6 TBK in het STUK te Leuven    februari 2013
ARTEFACT is het jaarlijkse kunstenfestival van STUK waar (beeld)cultuur, de actualiteit en 
maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Het programma bestaat uit een uitgebreide 
thematische tentoonstelling met internationale kunstenaars, aangevuld met verdiepende lezin-
gen en voorstellingen. Niet alleen in STUK, maar ook in de Leuvense binnenstad. Het thema dit 
jaar was A CITY SHAPED en behandelde thema’s zoals hedendaagse en toekomstige stadson-
twikkeling, duurzaamheid en ecologie, het nadenken over de stedelijkheid van de toekomst 
en een nieuwe fundamentele visie op de stad en urbanisme. Zoals ieder jaar bood de stad 
Leuven een rondleiding aan voor de derde graad. Voor onze leerlingen beeldende kunst is 
het uiteraard zeer belangrijk dat zij met de kunstactualiteit voeling krijgen.

Rotor is een collectief dat zich verdiept in 
de ontwikkeling en het gebruik van ma-
terialen in de industrie en de bouwsector. 
Op theoretisch vlak stelt Rotor kritische 
vragen bij design, materialen en afval 
door middel van onderzoek, tentoonstel-
lingen, artikels en conferenties. In 2010 
vertegenwoordigde Rotor België op de 
Biënnale voor Architectuur in Venetië. In 
STUK werden de resultaten van dat on-
derzoek gebald tot een twaalftal beel-
den, geselecteerd door Rotor en op doek 
geschilderd door de Zwitserse kunste-
naar Robert Suermondt.

PABLO VALBUENA
Net als in de natuur vind je orde in struc-
turen die door de mens gemaakt worden. 
•	 de stoep voor je voordeur
•	 de tegels in je huis
•	 de lijnen in je gevel
•	 gestandaardiseerde maten van 
bouwmateriaal ...
Je vindt overigens ook patronen in niet-
fysieke structuren. Denk aan taal, muziek, 
film, literatuur … Symmetrie, rotatie of 
ritme kan je ook makkelijk overzetten 
naar tijdsstructuren.

Seppe en Bram bestuderen ETERNITY.
Eternity is een wandsculptuur van de 
Amerikaanse kunstenaars Alicia Eg-
gert en Mike Fleming, die bestaat uit 
30 klokken waarbij de positie van de 
wijzers een beeld vormt. Bij de start van 
de tentoonstelling worden de klokken 
zo geplaatst dat ze samen het woord 
‘eternity’ spellen. Een seconde later is het 
woord verdwenen. Eternity verschijnt pas 
opnieuw als de wijzers terugkeren naar 
de originele posities twaalf uur later.
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straat. Timpe koos Rome als eindbestem-
ming van een avontuur. Deze historische 
stad levert natuurlijk genoeg boeiend 
tekenmateriaal op. Denken we maar aan 
het Colosseum, de zuil van Trajanus, …

Myrthe probeerde de ontoegankelijke 
menselijke geest toch toegankelijk te ma-
ken door het verbeelden van dromen, 
gedachten die onbewust on the road 
to dreamland zijn. Zij presenteert haar 
aquareltekeningen in een zwarte doos, 
a black box als symbool voor ons hoofd 
waarin de menselijke geest, met zijn dro-
men, verlangens, motieven en gevoelens 
zit.
Jennifer werkte met potlood en houts-
kool voor een intiem portret van haar 
moeder, haar grote voorbeeld, haar in-
spiratiebron, haar steun en toeverlaat. 
Verwant aan tekenkunst zijn strips, on-
derdeel van de populaire cultuur, maar 
zeer arbeidsintensief. Strips zijn proces-
matig en volgens Thibau moet je over 
een zeldzame combinatie van talent bes-
chikken: je moet een verhaal bedenken 
en het creatief verwerken in al dan niet 
gekleurde tekeningen. Toch lieten Den-
nis, Timpe, Thibau en Stephanus, die wij 
al langer als striptekenaars kennen, zich 
hier niet door afschrikken.

Paulina, Hélène, Myrthe en Jennifer ko-
zen voor tekenkunst.

4

ON THE ROAD, GIP 6 BK
Naar jaarlijkse gewoonte vond de twaalfde editie van Fast for (w)art plaats met als 
thema On the road. Onderweg zijn vond plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 april in 
de stedelijke academie te Leuven of SLAC. Wat betekent on the road? Jef verwoordde 
het als een ontmoeting, een interactie tussen mensen, onderweg zijn zorgt voor veran-
deringen, verhalen en ervaringen. Het is wachten, reizen, verdwalen, … Zoals ieder 
jaar hebben de zesdejaars toegepaste beeldende kunst een heel parcours afgelegd. 
Ze hebben verschillende paden bewandeld met hun leerkrachten als gids. 

Paulina toonde aan hoe het on the road 
zijn van dieren vaak abrupt eindigt. Haar 
werk roadkill verwijst naar aangereden 
dieren die op de weg sterven. Haar fijne 
tekeningen maken emoties los.

Ook Hélène liet zich door de natuur in-
spireren. Al wandelend nam zij de omge-
ving in zich op en maakte 30 natuurte-
keningen in grafietpotlood met als thema 
herfst en winter.

Dennis situeerde zijn strip op locaties die 
een mooie vertaling van on the road zijn: 
een woestijnlandschap en een afgelegen 

Thibau, een striptekenaar zelfs in theo-
retische lessen, koos voor een duister 
zwart-witverhaal. In zijn graphic novel 
Tornooi van bovennatuurlijke vechtkuns-
ten verbeeldt Stephanus dan weer rei-
servaringen die tot een mentale veran-
dering leiden. Mattias verliet het domein 
van de strips en koos resoluut voor grote, 
gekleurde illustraties. 
Katelijne en Vie raakten gepassioneerd 
door kinderboekjes.

Katelijne koos als thema de verwerking 
van de dood gezien door de ogen van 
een klein kindje.

Vie daarentegen maakte een reeks vro-
lijke kinderboekjes met kleurrijke col-
lages waarin reizen en ander culturen 
centraal staan.
Ruimtelijk werk is uiteraard ook geschikt 
om het thema on the road te verbeelden, 
althans zo redeneerden Lianka, Melissa, 
Lukas, Jef, Pia, Sander en Laura. 
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Sander stelt de evolutie van de soorten in 
vraag: wat als… of hoe hadden de die-
ren anders kunnen evolueren? Wat als de 
evolutie anders verlopen was? Hoe zou-
den de levende wezens er dan uitzien? 
Hoe passen levende wezens zich aan?

Voor Pia is de deur achter je toetrekken 
het begin van een ‘On the road’ avontuur. 
Een link met de kunstgeschiedenis is hier 
niet veraf. Zij inspireerde zich op de 
onlangs overleden Belgische kunstenaar 
Raveel.
De vele ideeën van Lianka hebben ui-
teindelijk geleid tot een ruimtelijk werk 
met subtiele verwijzingen naar reizen, 
net zoals de koffers van Jef.

5
de Romeinse heirweg of de Via Belgica 
fotografisch vast. Maude wil met haar 
foto’s van woonwagens een magische cir-
cussfeer oproepen. Elsa ten slotte maakte 
een fotoreeks over muzikanten on the 
road, met nadruk op het anekdotische, 
op details, … op zoek naar een warm en 
nostalgisch gevoel.
Lukas, Marthe, Annahita en Inge profi-
leerden zich als beginnende filmmakers.
Discovery of colour is een 3D-animatie-
filmpje door Lukas bedacht over een 
witte, strak geregelde wereld bewoond 
door robots. Een ambitieus project want 
hij vertelt een verhaal met beelden, zon-
der gesproken woord. Goed kijken is dus 
de boodschap. Marthe maakte een film 
over mensen op straat. Hoe beland je op 
straat, zonder dak, zonder huis, zonder 
een thuis? Een zwaarbeladen thema dat 
Marthe de nodige kopzorgen bezorgd 
heeft.
Annahita bracht haar roots met een 
stop-motionfilmpje in beeld: vluchtelin-
gen over de bergen op zoek naar een 
ander land, een ander leven, het verhaal 
van haar vader, een thema op haar lijf 
geschreven.
Inge toont in haar animatiefilmpje een 
oneindige zoektocht naar grenzen ver-
leggen en andere doelen nastreven. Het 
is het verhaal van een fietsend meisje dat 
tijdens een winderige herfstdag haar 
muts en sjaal verliest. 
Ten slotte ontwierp Jelle op grafische 
wijze een touraffiche, tickets en T-shirt 
voor een band die op tournee gaat. 

En wat hebben onze leerlingen nu 
geleerd? Wel, als we hun theoretische 
werken er op nalezen: ZEER en ZEER 
VEEL.

Katelijne schreef dat ze nu eens leren 
moet om een fatsoenlijke planning te ma-
ken. Toch heeft ze heel hard genoten van 
het hele eindwerkproces en is ze tevre-
den met haar eindresultaat. Ook andere 
leerlingen delen haar mening. Thibau 
heeft zijn kennis van de kunstgeschiedenis 
verruimd, heeft een kunstwerk leren bes-
chrijven, heeft een interview leren voor-
bereiden en afnemen, heeft kritisch leren 
omgaan met de hoeveelheid informatie 
op internet. Inge daarentegen vond het 
dan weer moeilijk om 7 geschikte inspi-
ratiebronnen te vinden. Stephanus stelde 
zich de vraag of hij nu gestoord was 
omdat hij absoluut zichzelf wou bewijzen 

Gaandeweg sla je bagage op, letterlijk 
en figuurlijk, materieel en spiritueel. Een 
prachtig conceptueel idee dus.
De 298 hakken van Melissa verwijzen 
letterlijk naar het onderweg zijn. Met het 
geluid van hakken toont zij meteen aan 
dat de grenzen tussen de verschillende 
kunstdisciplines vervagen.
Lukas ging de baan op en stelde vast dat 
er veel verkeersagressie is. Hij verwerkte 
auto-onderdelen in een driedimensionaal 
werk, als een abstracte interpretatie van 
opgekropte woede en agressie. 

Ook voor Laura bevindt alles zich in een 
vloeiende, veranderende toestand. Zij 
verbeeldde het stromende en tegelijk on-
grijpbare water met verschillende lagen 
plexiglas.
Zowel fotografie als film zijn voor onze 
leerlingen geliefkoosde media om hun 
ideeën artistiek te uiten. Wimjan selec-
teerde foto’s van bodems, die een pad 
voorstellen. Je mag het werk bewande-
len. Het is een pad van onderweg zijn, 
van constante verandering richting ver-
gankelijkheid. 
Bo nam foto’s van bedevaartsoorden en 
toont aan hoe geloof in deze materiële 
tijd voor velen een diepere dimensie aan 
ons bestaan geeft. Op bedevaart gaan 
is wandelen, onderweg zijn. Haar eindre-
sultaat bestaat uit postkaarten als souve-
nirs, als een verwijzing naar plaatsen die 
men bezocht heeft, die men wil delen met 
anderen. Leen legde haar fietsroute over 
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On the Road: My Generation
By Myrthe Nijs
Opdracht Engels onder leiding van mevr. I. Thiry
(…) I like being young, for as long as it takes, but I won’t try to make it last forever, I’ll enjoy my time, and then I’ll move on. Being 
young is just a tiny part of life. Some day you have to grow up and give some meaning to your life. Because, are we really that 
happy as we appear? We go out all night, drink too much, roaming around in the dark, wondering where to go, because we don’t 
know where we belong, we don’t know who we are, we’re always looking for ourselves. Sometimes we meet others on the way, 
good people and bad people, we’re easy to manipulate because we’re not sure who we are, and we think we’re all so cool be-
cause we’re all on drugs, and we think this is the life! But in reality, we’re just looking for ways to fill the emptiness, to fill the black 
holes in our soul and in our stomach, the black holes that we were born with. We have too much, and we only want more! But can 
you blame us? What do we actually have to live for? Being young isn’t always easy. And certainly not in a society like this one. It 
is society who made us like this. Size zero is the norm, if you don’t have an I-phone, if you’re not on Facebook or if you don’t have 
the right, expensive clothes, you’re not cool.
(…) But you know, we all have to go through awkward times. And most of us come out of it as a stronger person. I think you have to 
cross the line so you know where it is. Maybe we’ll turn out to be good adults because we’re given the chance to be young and to 
find ourselves. And that, when the time comes, we’ll be ready to give it all up and grow up, and move on with our lives. And maybe 
we’ll take the time to raise our children right. I hope so. Because I think that’s why, at some points, we’re a little fucked up. Maybe 
it’s because we don’t have enough responsibilities? If I was born in the time in which my grandparents lived, I would know what war 
feels like, I would know what real pain and trauma and chaos means. I would probably already be married and have a kid. I would 
have a reason to live, I’d have someone to live for other than myself. I think that’s where we went wrong. Our grandparents wanted 
to give their children the life they never had. They gave them opportunities, they gave them everything they could give them, just like 
that, without learning them how to earn it for themselves, creating a weaker generation. I just think we don’t have the same values 
anymore. We lost sight of what is important. The most important question of the day is, what clothes am I going to wear today?(…) 

en zijn liefde en motivatie voor het vak 
wou laten zien. Mattias leerde initiatie-
ven te nemen en was niet bang om het 
roer radicaal om te gooien. Bo onder-
zocht hoe je een goede foto maakt van 
kwetsbare mensen, hoe je lege gebouwen 
betekenisvol in beeld brengt, .. en Jen-
nifer ten slotte kwam tot het besef dat 
het kunstwerk uit jezelf moet komen en 
dat je waardering niet kan afdwingen. 
Per se de beste willen zijn kan remmend 
werken.
Een welgemeende proficiat aan alle 
leerlingen en leerkrachten. Een hartelijke 
dank aan allen (ouders, familie, vrien-
den, leerkrachten en opvoeders…) die 
onze leerlingen mee gedragen hebben 
gedurende dit schooljaar. 

Vie, Maude en Myrthe stralen… 5 BK verzorgt de receptie.



De WijnpressJaargang 6, nr 3 7

Interview
van Seppe Cruysberghs (5TBK) met Stephan Louwes naar aanleiding van de GIP (15/5/2013)

Tijdens een grijze middagpauze in de Wijnpers ga ik op zoek naar Stephanus Louwes. Stephanus is 
een leerling van 6 TBK en heel graag wil ik wat meer te weten komen over zijn GIP. Wat hij te vertellen 
heeft, zou met het oog op volgend schooljaar, ook nuttig kunnen zijn voor mezelf. Het interesseert me 
vooral hoe hij op het idee gekomen is, waardoor hij zich liet inspireren en wie hem hierbij begeleid 
heeft.  Ik vraag me af of de evolutie positief is verlopen, en ook of de inspanningen de moeite waard 
zijn. Ik ben bovendien ook benieuwd naar de plannen die hij heeft na zijn schoolse carrière in de 
Wijnpers.
Ik tref hem aan tussen een groepje leerlingen uit zijn klas en vraag of ik hem eventjes mag storen.

Seppe Dag Stephanus, zou ik je eventjes 
enkele vragen mogen stellen? 
Stephanus Jazeker, ga je gang.  
Seppe  Jij kan me zeker wat 
vertellen over jouw GIP. Wat voor 
werk heb je eigenlijk gemaakt? 
Stephanus  Wel, voor mijn GIP  heb ik 
voor een “graphic novel” gekozen. Het 
is een boek van 130 pagina’s en daarin 
vertel ik het verhaal van een jongen die 
vecht voor de eer van zijn familie.
Seppe  Laat me raden ... Vanuit het 
thema “On the road”?
Stephanus Goed geraden, ja! (lacht)
Seppe Maar waarom koos je dan precies 
voor een “graphic novel”?
Stephanus Bij het thema dacht ik meteen 
aan een road-movie, en daardoor kreeg 
ik dan het idee om een “road-graphic 
novel” te maken.  Een road-movie heeft 4 
belangrijke aspecten: een doel, een reis, 
nieuwe mensen tegenkomen en mentale 
verandering. Eén van deze aspecten - de 
reis - heb ik achterwege gelaten. Ik heb 
de andere drie aspecten gebruikt om er 
mijn graphic novel op te baseren.
Seppe Waardoor heb je je vooral laten 
inspireren bij het maken van je GIP?
Stephanus   Bij deze graphic novel was 
dat vooral door “manga’s” - dat is een 
soort van Japanse stripboeken -, met 
name door Naruto.
Seppe Was dit misschien voordat je aan 
je GIP begon ook al een inspiratiebron 
voor jou?
Stephanus Bij manga’s haalde ik al 
langer mijn inspiratie maar bij Naruto 
eigenlijk nog niet zo lang geleden. 
Seppe Aan wie heb je veel te danken bij 
het maken van jouw GIP?
Stephanus Wel, eerst en vooral aan mijn 
mentor, mijnheer Dehennin. Hoewel hij 
zelf zegt dat hij niet veel heeft gedaan 
behalve schouderklopjes geven, denk ik 
toch dat ik zonder hem niet zo ver zou 
gestaan hebben. 

Seppe Ik begrijp wat hij bedoelt, jij hebt 
het uiteindelijk zelf moeten doen. Verder 
nog iemand?
Stephanus Dan zijn er natuurlijk ook mijn 
ouders die me altijd hebben gesteund én 
veel voor mij hebben betaald en niet te 
vergeten mijn vrienden en de mensen uit 
mijn omgeving die me altijd aangemoe-
digd en gesteund hebben. Daar ben ik 
hen erg dankbaar voor.
Seppe En wat hierna? 
Stephanus Hoe bedoel je? 
Seppe Heb je het gevoel dat je GIP niet 
louter een GIP is, maar dat deze ook 
een meerwaarde heeft? Ben je bijvoor-
beeld van plan om je werk op de markt 
te brengen? 
Stephanus (knikt bevestigend) Ik ga ze-
ker de tijd zoeken om er eens mee naar 
enkele uitgevers te gaan want ik heb er 
zo veel tijd, geld en energie in gestoken. 
Het zou geweldig zijn als mijn werk door 
veel mensen gezien en geapprecieerd 
wordt! 
Seppe Is het de bedoeling om hierna 
misschien nog andere graphic novels te 
maken?
Stephanus (overtuigend) Ja zeker, mijn 
GIP is deel 1 en hierna volgen nog twee 
andere delen. Momenteel ben ik bezig 
met deel 2, maar ik ben nog maar geko-
men tot een schets van de eerste pagina. 
Nu ik klaar ben met mijn GIP, wil ik toch 
wel even uitblazen.(lacht)
Seppe Als je nu volgend jaar naar de 
hogeschool of de universiteit gaat, is het 
dan de bedoeling om verder iets te doen 
in de richting van de kunst?  
Stephanus Ik ben in ieder geval van plan 
om me in te schrijven voor de toelatings-
proef in Sint-Lukas te Brussel. Als ik hierin 
slaag, wil ik vanaf het 2de jaar beeld-
verhaal gaan volgen.
Seppe Als ik het goed begrijp, wil je dus 
later van striptekenaar je beroep maken?
Stephanus   Ja, dat zou zeer leuk zijn, 

maar striptekenaar zou ik het niet noe-
men. Graphic novels vind ik veel inte-
ressanter. De strip is natuurlijk ook een 
leuk medium waarmee je veel lezers 
kunt aantrekken, maar daar word je 
beperkt tot 48 pagina’s. Bij graphic 
novels is dat niet zo, kijk bijvoorbeeld 
naar Charles Burns die graphic novels 
heeft van méér dan 400 bladzijden! 
Daarin ben je dus veel vrijer dan bij 
strips en dat is toch wel iets dat ik be-
langrijk vind. Graphic noveltekenaar zie 
ik echt volledig zitten.
Seppe We horen later dus nog van jou?
Stephanus Dat kan ik op voorhand niet 
zeggen, maar als alles loopt zoals ik het 
in gedachten heb, zal ik dat zeker pro-
beren waar te maken.(lacht)
Seppe Het klinkt allemaal veelbelovend. 
Ik kan bijna niet wachten. Ik wens je in 
ieder geval heel veel succes. Het talent 
heb je zeker en het geluk is je van harte 
gegund. 
Mag ik je tot slot nog hartelijk danken 
voor dit interview?
Stephanus Zonder dank Seppe, dat is 
zeer graag gedaan.

Mijn interview met Stephanus zit erop. 
Het is een toffe leerling en ik bewonder 
hem voor zijn creativiteit en de manier 
waarop hij deze tot uiting brengt.  An-
derzijds benijd ik hem een beetje. Hij 
kan de middelbare school bijna vaar-
wel zeggen, terwijl ikzelf nog een heel 
jaar te gaan heb. Niettegenstaande het 
feit ik uitkijk naar mijn laatste jaar, heb 
ik begrepen dat er heel hard gewerkt 
zal moeten worden. Wanneer er vol-
gend jaar iemand uit 5 TBK voor een 
interview naar mij komt, hoop ik even 
enthousiast te mogen klinken als Step-
hanus. Maar eerst moet ik natuurlijk 
mijn examen nog afleggen en ervoor 
zorgen dat ik zover geraak. We gaan 
alleszins ons best doen!
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Inzamelactie ten voordele van WERELDKIDS
Op woensdag 8 mei organiseerden de leerlingen van de eerste graad niet-confessionele zedenleer een inzamelactie ten 
voordele van WERELDKIDS. WERELDKIDS is een vrijzinnig-humanistisch, waardegericht initiatief van leerlingen en leerkrachten 
niet-confessionele zedenleer lager en secundair onderwijs. Binnen dit initiatief verleent WERELDKIDS steun aan het straat- en 
zwerfkinderenproject Salaam Baalak in Mumbai, India.
Om deze organisatie te steunen deden de leerlingen van de eerste graad mee aan een loopmarathon in De Bruul te Leuven. 
Klara Decoster & Pascale Grootjans, leerkrachten niet-confessionele zedenleer

Talent van bij ons: Stephanus Louwes 
uit 6 TBK A
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Milieu en gezondheid op straat met 5 TNG
24 april 2013

Op woensdag 24 april gingen de awesome leerlingen van 5 
TNG op uitstap in het centrum van Leuven. De activiteit was 
gebaseerd op de leidraad voor de stadswandeling “Milieu en 
gezondheid op straat”, uitgewerkt door het (NME) Natuur-en 
Milieu-educatie centrum in Grimminge.
In deze  stadswandeling gingen we op zoek naar de relatie 
tussen milieu en gezondheid, en dachten we samen na over 
Duurzame Ontwikkeling (DO).
De doe-activiteiten in verband met  decibels meten, verkeer, 
afval, gsm-gebruik, voeding en onmisbaar groen leerden ons 
hier meer over. Zo kwamen we meer te weten over de impact 
van onze eigen levensstijl en consumptiegewoontes. De leerlin-
gen moeten bewuster nadenken over hun eigen keuzes en de 
samenleving. Ook werd er vergeleken met de andere landen in 
de wereld. ‘Hoe staan we ten opzichte van anderen in o.a. de 
ecologische voetafdruk...’ We hebben dit alles lokaal kunnen 
ervaren door verschillende informatiebronnen en opdrachten.
Bij het thema voeding stelden we drie menu’s samen: een ge-
zond, een duurzaam en een menu met seizoensgebonden groen-
ten en fruit. We kregen eveneens een versnapering, van Max 
Havelaar natuurlijk! Er is zeer veel concurrentie onder de voed-
ingsstoffen daarom raden we de mensen aan om fair trade 
producten te kopen. Ook de seizoensgebonden producten wor-
den vaak over het hoofd gezien, nochtans zijn deze even goed. 
Nog een punt is het groen. Voor dit puntje hebben we het stof 
op een blad onderzocht en bekeken. Hieruit is gebleken dat 
er een zeer grote hoeveelheid aan fijn stof is. Dit is ook zeer 
schadelijk voor de gezondheid.
Zendmasten – gsm-gebruik: De eerste 20 sec. als men opneemt 
zijn schadelijk voor de gezondheid, dit probleem kan opgelost 
worden door meer masten te plaatsen, met oortjes te bellen 
of door een sms’jes te sturen. Zou jij een zendmast op het dak 
van je huis willen? Dat was de vraag bij het thema gsm-gebruik 
in de stad. Gsm’s zijn schadelijk voor onze gezondheid, dat is 
overigens geen geheim meer! Maar je oude gsm weggooien 
is ook zeer schadelijk voor het milieu, er zitten trouwens zeer 
waardevolle metalen in zoals goud, coltan en koper die perfect 
hergebruikt kunnen worden . Gelukkig is er het belbos! Breng 
je oude gsm naar het belbos en zij recycleren hem en zetten er 
een boom voor in de plaats!

Voor het verkeer hebben we enkele geluidsmetingen gedaan, 
wat trouwens zeer goed meeviel. En het doorkomende verkeer 
geteld. We hebben dan ook vastgesteld dat er maar ongeveer 
één persoon per auto inzit, ze gebruiken de auto dan ook nog 
eens voor een afstand minder dan vijf km, dit zorgt voor de 
meeste vervuiling. We kwamen al snel tot de conclusie dat Leu-
ven luidruchtig en zeer vervuild was , maar het ergst was dat 
het zeer schadelijk is voor de gezondheid. Door een praktische 
proef op een kruispunt waar we het geluid gingen meten zagen 
we dat er ongelofelijk veel dB wordt geproduceerd door de 
gemotoriseerde voertuigen . Een dB = de eenheid waarin de 
sterkte van het geluid wordt weergegeven.
Het laatste puntje is draagkracht van de aarde. In een winkel-
straat ziet men veel reclame. Dit heeft heel veel invloed op de 
mens. Het doet de mensen kopen en  het kost stukken van mensen 
om deze reclame te maken. We kopen zo veel in de winkel om 
het dan thuis zo weer in de vuilbak te smijten. We zouden ook 
op een andere manier reclame kunnen maken, zoals mond-tot - 
mondreclame of 2 reclamepapieren in één reclamebak.
Aan de Dijle ging het over water. Water is zeer nuttig, we 
drinken het, veel vrachtgoederen bereiken ons via deze weg en 
er is ook veel leven op het water, denk maar aan eenden enz. 
De aarde bestaat dan misschien wel voor 3/4 uit water, slechts 
een klein deel hiervan is drinkbaar, dus we kunnen het water 
maar beter proper houden! 
Op de Grote Markt kregen we een uitleg over roken. Roken is 
niet alleen slecht voor je gezondheid en die van anderen maar 
eveneens voor het milieu! Zo duurt het 5 jaar vooraleer een si-
garettenpeuk is afgebroken door de natuur. Er werken ook veel 
kinderen op de tabaksplantages in derdewereldlanden die ook 
verslaafd zijn aan nicotine zonder dat ze het zelf willen. 
Het was kennismaken met onze leerstof op een leerrijke en amu-
sante manier!
Wat is dat nu eigenlijk, Duurzame Ontwikkeling? Dit is het den-
ken over een leefbare wereld nu en in de toekomst voor onszelf 
hier en voor anderen elders op de planeet..
Ons besluit is: we zijn van vele dingen zelf de oorzaak, maar we 
zijn zelf ook de oplossing. Als iedereen een handje toesteek zou 
de wereld er al een stukje mooier en groener uitzien. Het was 
dan ook een zeer mooie en leerrijke uitstap. Deze is ook zeker 
de moeite waard om zelf eens mee te lopen.
De leerlingen van  5 Natuur- en Groentechnische Wetenschap-
pen.
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    Een Franse kookles…door Jens Wouters uit 2 AB

   
   Clafoutis

Ingrédients
	 750 grammes de cerises bien mûres
	 100 grammes de farine
	 ½ sachet de levure en poudre
	 4 œufs
	 125 grammes de sucre
	 2 pincée de sel
	 25 cl de lait
	 1 sachet de sucré vanillé 
On commence …
Préchauffez le four à 180°
Lavez et éventuellement dénoyautez les cerises.
Dans un saladier, battez les œufs en omelette .
Ajoutez le sucre et le sel et fouettez 5 minutes.
Versez la farine et la levure.
Mélangez délicatement à la spatule en bois.
Ajoutez 25 g de beurre fondu.
Ajoutez le lait.
Beurrez un plat à gratin.
Disposez les cerises dans le plat et verser l ’appareil dessus.
Enfournez et cuisez 45 minutes à 180°C.

Bon appétit !

10

Verrassende sneeuwval
op 12 maart 2013
Door Robeet Bernard

‘s Morgens  toen ik opstond zag ik over-
al een wit tapijt. Het waaide ook heel 
hard, het was precies een zandstorm in 
sneeuw. De wegen waren een zee van 
sneeuw.
De lijnbussen waren al lang gezonken in 
de sneeuw maar de schoolbus is blijven 
drijven. Eenmaal op school aangekomen 
dachten we: we waren beter thuis ge-
bleven.
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TALENT DAY
Op 29 maart 2013 daverde onze school weer… De schoolprojectdag ‘Play Day’ was een succes!
De dag startte met meer dan 45 verschillende workshops voor en door de leerlingen. Zo kon je o.a. deze 
workshops volgen : yoga, klei draaien, bloemschikken, Spaans, tactische dropping, origami, kickboksen, 
ping-pong, pokeren, Scratch programmeren, Street art, Airsoft … . Zeven leerlingen kozen ook voor de 
workshop ‘Verslaggeving’. Zij verzorgden live-updates op de Facebook-pagina, maakten tientallen foto’s, 
registreerden alles op beeld, monteerden en namen interviews af. Axel: “Een volledige dagtaak, maar niet 
zo makkelijk als het lijkt! Het is wel zeer tof en je leert er veel uit.”

Interview Yorben (2BN), kickboksen: “Ik vind deze workshop heel leuk, er zit veel actie in en je kan je goed 
afreageren. Als tweede keus zou ik skateborden hebben gekozen want dat lijkt me echt cool. We hebben veel coole dingen ge-
leerd zoals ‘Jabs’ en ook nog veel andere dingen.”
Met de workshops achter ons, was het tijd voor het echte werk tijdens ‘So You Think You Have Talent?’. 43 Klassen, 9 spellen en meer 
dan 550 talenten… Spellen zoals ‘Pictionary’, ‘Angry Birds’, een wetenschapsquiz, buizenspel, Go4 Tuinbouw, acrogym, wiskundige 
raadsels, ‘Srabble’ en ‘Electric Circle’ passeerden allemaal de revue. Iedere klas gaf het beste van zichzelf in deze titanenstrijd. 
Later op de dag kwamen we te weten dat de wisselbeker voor 6SI was. Zij mogen zich dus, verdiend, de meest getalenteerde klas 
voor een jaar noemen!
Na een heerlijk middagmaal was het tijd voor allerlei talent van eigen bodem. Heel wat leerlingen en leerkrachten gaven het 
beste van zichzelf op het Free-podium! Mevrouw Thys en de leerlingenraad zorgden voor een originele Flash Mob. De Kom-becks  
sloten de dag wervelend af!

Alle foto’s en filmpjes kan je trouwens bekijken op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/DeWijnpers
Fran Vandervelde, Louise Geeraerts, Jolien Van Gelder, Nigma Gm, Mona Perwez, Axel Servaes en Arno Godaert, Freson T. (sta-
giair)en M. Kicken.
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GWP 3BP-3TP
Tessa Steenhaut en Ybe de Vroe 

Op 12 maart 2013 zijn we op vierdaagse vertrokken naar Bokrijk. 
We hadden heel wat vertraging door het slechte weer, maar uiteindelijk zijn we toch goed aangekomen. Iedereen stormde de bus 
af, want we waren allemaal nieuwsgierig naar onze verblijfplaats. We kregen onze kamers toegewezen en pakten onze bagage 
uit. Nadat we ons omgekleed hadden, hebben we een wandeling in de mooie verse sneeuw gemaakt. Ik moet er niet bij vertel-
len wat er toen gebeurde,… Leve de sneeuw! Uiteindelijk kwamen we terug aan ons verblijf. Toen kregen we even de tijd om ons 
op te frissen voor een lekkere maaltijd in de refter . Na het eten mochten we kiezen tussen 2 activiteiten: een film of een gezellig 
onderonsje op de kamer. Om 23 u moesten de lichten uit. 
13 maart 2013 
We zijn opgestaan en na een lekker warme douche, niet voor iedereen, want sommigen kregen een koude douche, hebben we van 
een lekker ontbijt genoten zodat we voldoende energie hadden om met de fiets de sneeuw te trotseren. Er stonden verschillende 
activiteiten op het programma, zoals schaatsen en een bezoek aan een plantentuin. Na een fijne dag zijn we zonder ongelukken 
aangekomen in ons verblijf. Dan mochten we gaan eten. Iedereen had grote honger. Na het eten zijn we nog sneeuwballen gaan 
gooien. En dan naar de kamers… lichten uit en oogjes dicht en voor de meeste leerlingen waren de snaveltjes al snel toe. 
14 maart 2013 
Vroeg opgestaan, men zegt altijd:” ochtendstond heeft goud in de mond.” Na het ontbijt zijn we deze keer naar het Insectenmu-
seum gebracht, waar we alle dieren die we in de klas bestudeerd hadden, nu ook eens in levende lijve konden begroeten. Ook 
vonden we heel wat extra informatie op de interactieve tentoonstelling. Na het eten van de lekkere broodjes, die dhr. Thijs en dhr. 
Crabbé hadden gemaakt, zijn we een wandeling door de Limburgse bossen en natuur gaan maken. De gidsen deden dit op een 
alternatieve manier waardoor we niet dachten aan de koude: bomen beluisteren met een stethoscoop, diertje spelen in het bos, 
bomen omhelzen, zijn maar een greep uit de verschillende activiteiten. Daarna zijn we hout gaan zoeken voor het kampvuur. On-
dertussen hadden de mama en papa van dhr. Thijs een prachtige barbecue voorbereid, lekkere slaatjes en  reeds voorgebakken 
vlees zorgden ervoor dat onze honger snel gestild werd. D A N K U , dank u !!! Aan de ouders van dhr. Thijs.  ‘s Avonds was er 
een zalig kampvuur waar we fijn rond gezeten hebben en genoten van de accordeonmuziek van mr Devleeschouwer. Om 0 uur 
naar onze bedjes toe! 
15 maart  2013 
De laatste dag in ons verblijf. We hebben alles uiteraard moeten inpakken en inladen. Daarna mochten we voor de laatste keer 
lekker vers brood gaan eten om vervolgens naar het actionpark te gaan om allerlei activiteiten te doen zoals deadride, hoogte-
parcours , BMX ... In de namiddag hebben we de fietsen ingeladen en werden we opgepikt door de bus van onze school om ons 
veilig en wel terug naar huis te brengen. 

We hebben veel plezier gemaakt en genoten van deze fijne GWP.



De WijnpressJaargang 6, nr 3 13

INGEPAKT
De leerlingen van het 4de jaar beeldende en architecturale kunsten en het 
5de jaar toegepaste beeldende kunst werkten dit schooljaar aan een kos-
tuum. Op donderdag 18 april toonden zij 
hun creatie INGEPAKT voor medeleerlingen 
en leerkrachten. Een feestelijke dag met een 
heuse modeshow.

Verrassende materiaalkeuze van Katharina en Seppe.

Leerlingen van 4 BAK A met hun inspirerende leerkracht mevr. 
M. Vanden Eynde.

“Warm”, zei Bram

De leerlingen van 4 BAK B eveneens met hun bevlogen leer-
kracht mevr. M. Vanden Eynde
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Wist je dat…
…. Aiko Andries van 6 TBK B het zeer goed stelt in Japan. Enkele sfeerbeelden 
maken dit duidelijk. We onderhouden contact via Facebook en dat is nu een-
maal niet zo moeilijk…

Aiko met een Japans kap-
sel!Aiko draagt haar 

Japans schooluni-
form.

… de mensen van de fede-
rale politie zoals alle voor-
gaande jaren in elke klas 
een verkeersles aangepast 
aan het niveau van de leerlingen ge-
geven hebben. De lessen gingen door 
op 18, 19, 20, 22, 25, 26 en 27 
maart 2013.

Walraevens is niet meer…

... onze directeur de officiële bevestiging van het Ministerie van Onderwijs 
kreeg dat onze programmatieaanvragen voor de twee Se-n-Se-jaren Grafi-
sche Vormgeving (KSO) en Agro- en Groenbeheer (TSO) goedgekeurd zijn. Dit 
betekent dat we in september 2013 met deze opleidingen starten ! Se-n-Se 
staat voor secundair na secundair.
Grafische Vormgeving Agro- en Groenbeheer

Een normale schooldag in Showa se-
nior highschool, Nagoya, Japan
Het is halfzes wanneer mijn wekker af-
gaat. Tijd om op te staan. Ik klauter uit 
mijn bed en strompel naar de badkamer 
en vervolgens naar de kamer naast mijn 
slaapkamer waar mijn uniform op me 
hangt te wachten. Voor mij bestaat dit uit 
een marineblauwkleurige rok met plooi-
en, een vestje in dezelfde kleur, een wit 
hemd en een paar donkerblauwe kousen 
met een kleine kleurrijke versiering op.
Om zes uur dertig nuttig ik mijn ontbijt. 
Dat bestaat uit ofwel een broodje, een 
kommetje yoghurt of groentjes en een 
tas koffie ofwel uit een kommetje rijst, 
een kommetje groentjes, een tasje miso-
soep, een kommetje vlees en/of vis en 
een tas koffie. Mama maakt een lunch-
box (‘obento’ genoemd) voor me klaar 
en vult een drinkbus met versgemaakte 
groene thee. Om zeven uur haast ik me 
de deur uit. Het is een kwartier goed 
doorstappen op tempo-Annerel. Om ze-
ven uur zestien moet ik mijn trein zien te 
halen en die zijn immers altijd stipt op 
tijd. Net op tijd! Wanneer ik opstap zit 
de trein al goed vol ... maar Japanners 
noemen dit ‘leeg’. Ik ga zo dicht mogelijk 
bij de deur staan vanwaar ik weet dat ik 
er langst moet afstappen. Bij elke halte 
komen er meer mensen bij en na drie hal-
tes staat iedereen tegen elkaar geplakt. 
Alsof ze met honderd man tegelijk een 
bekende discotheek in willen. Gelukkig 
moet ik er de volgende halte af. Wan-
neer ik afgestapt ben, loop ik, eenmaal 
buiten het station, nog even verder langs 
de spoorlijn naar de bushalte. De bussen 
hier zijn redelijk klein maar gelukkig zit-
ten ze niet zo vol. Om ongeveer 8 uur 10 
kom ik aan op school. Ik loop onmiddel-
lijk naar het afdak met schoenrekjes om 
er mijn schoenen om te wisselen in slip-
pers. Op school mag je namelijk niet 
rondlopen op je schoenen, ook in huis 
is dit ten strengste verboden!
De lessen gaan van start om 8 uur 20. 
We beginnen de dag met een half uur-
tje ‘homeroom’. Onze klassenleraar licht 
ons in over de dingen die op het sche-
ma staan voor die dag. Ook de twee 
klasverantwoordelijken komen aan het 
woord met een heleboel informatie waar 
ik geen woord van versta. Om 8 uur 45 
beginnen de lessen pas echt.

Het Japanse schooluniform:
Links: zo zou het moeten. Rechts: zo  is de realiteit!
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Bezoek aan SID-in voor de zesdes
door Adso Baervoets (6 BIO)

Op 18 januari eindigden de lessen al rond de middag voor de leerlingen van het 6de en het 7de jaar. We vertrokken allemaal 
richting Brabanthal voor de SID-in beurs. Hier zouden we in anderhalf uur zoveel mogelijk te weten komen over alle hogescholen 
en universiteiten over heel Vlaanderen en alle richtingen die je maar kon bedenken, van politieschool tot architectuur.
Senne, Stef en ik werden getrakteerd op een ritje naar de MacDonalds door Davy en zijn auto. Met het juiste sfeermuziekje 
vertrokken we richting een mooie namiddag. Na een lekker doch ongezond middagmaal kwamen we aan op de parking van de 
Brabanthal. Een paar gezichten staarden ons aan toen we de parking opreden. Mogelijk werd dit veroorzaakt door het volume 
van onze speciale muziek. Zo, wij hadden onze entree al gemaakt.
Nadat we vriendelijk waren onthaald door het welkomscomité van de SID-in beurs kwamen we in een goed gevulde, gezellige 
maar vooral gigantische zaal terecht. Deze zaal was overladen met informatie, bedoeld voor duizenden leerlingen als wij, name-
lijk leerlingen waarvan de meesten nog geen idee hadden van ‘wat’ en ‘waar’. Je hoefde maar oogcontact te maken met één van 
de vriendelijke dames of heren die hun infostandje kwamen presenteren en je werd meteen aangesproken met de vraag of je niet 
wat info wou over hun school en richting. We hadden het gevoel dat de beurs er speciaal voor ons was, iedereen kon meteen een 
praatje slaan waar met wie hij ook wou. Zo ontstond er een comfortabel gevoel en een gezellige atmosfeer over heel de zaal. 
Met andere woorden, wat je ook kwam zoeken, of wou weten, daar kon je het antwoord vinden.
Voor degenen die wisten wat ze wilden weten, en gedaan hadden wat ze wilden doen, waren er lekker relaxe zeteltjes met een 
maximale ‘chillfactor’. Hier konden we even bekomen, en onze duizenden flyertjes opbergen om ze thuis nog eens goed te kunnen 
bekijken. 
Toen onze tijd erop zat, konden we op Davy en zijn rijdende disco rekenen om ons veilig terug in Leuven af te zetten waar we bij 
een ‘aangename’ temperatuur van 0°C een cafeetje konden doen en napraten over de geslaagde namiddag.

De afdeling sanitair in de kijker…

het leerkrachtenteam van de afdeling sanitair
Voor al je vragen in verband met verwarming, basismecha-
nica en sanitaire installaties kan je altijd terecht bij (van links 
naar rechts): L. Smeyers, G. Peirelinck, K. Van Roey, K. Doucet 
en G. Giedts.

Leerlingen sanitair aan het werk tijdens de opendeurdagen.

het nieuwe gaslabo, het paradepaardje van dit schooljaar leerlingenwerk van de afdeling sanitair
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Dit is een bladzijde uit het stripverhaal van Thibau Van de Voorde uit 6 
TBK. Hij bedacht, schreef en tekende deze strip JADE THRICE voor zijn 
geïntegreerde proef On the Road.

Om (de start van) ons grote 
bouwproject Belvédère Wal-
raevens extra in de aandacht 
te plaatsen was er een pers-
moment en feestelijk werfont-
bijt op dinsdag 7 mei om 10 
uur.

Wie geen les had, mocht al-
leszins een kijkje gaan nemen.

De school zorgde ook voor 
koffiekoeken in de lerarenka-
mer en op de speelplaats!

UITNODIGING - 7 MEI 2013 - MECHELSEVEST 72, LEUVEN

De provincie investeert in onderwijs! 

Programma

• 10.00 uur:     Verwelkoming en introductie door gedeputeerde 
Karin Jirofl ée. 

• 10.10 uur:     Mogelijkheid tot vragen stellen aan bouwheer en 
aannemer/architecten.

• 10.20 uur:     Plaatsing van de eerste betonplaat door gedeputeerde 
Karin Jirofl ée, in aanwezigheid van buurtbewoners en 
genodigden.

• Aansluitend een feestelijk werfontbijt met koffi ekoek en koffi e.

Op 25 en 26 mei 2013 nodigen wij u ook van harte uit op ons 

opendeurweekend.

FEESTELIJK WERFONTBIJT - EERSTE BETONPLAAT DE WIJNPERS

www.dewijnpers.be

Ik wil ook in de schoolkrant!

Dit kan! Stuur je bijdrage (weet-
je, tekening, foto of verhaal) via 
smartschool naar Lieve Annerel. 
De volgende aflevering verschijnt 
december 2013, volgend school-
jaar dus..

Werkten mee aan dit nummer:
Redactie en foto’s:
L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), Robeet Ber-
nard (5 BTGB), V. Linthout (leerkracht Frans), Jens Wou-
ters (2 AB), P. Wouters (leerkracht Engels en Neder-
lands), Adso Baervoets (6 BIO), Aiko Andries (6 BK), 
I. Thiry (leerkracht Nederlands-Engels), Myrthe Nijs (6 
BK A), de leerlingen van 5 Natuur- en Groentechnische 
wetenschappen, Stephanus Louwes uit 6 BK A, Clara 
Decoster (leerkracht niet-confessionele zedenleer), F. 
Stroobans (leerkracht biotechnieken), A. Lefever (leer-
kracht Nederlands), Seppe Cruysberghs (5 BK B), Ma-
rio Kicken (leerkracht informatica), E. Brams (leerkracht 
PAV), Tessa Steenhaut en Ybe De Vroe (3 BPB), M. Van-
den Eynde (leerkracht waarnemingstekenen en beel-
dende vorming)
Vormgeving: M. Schotsmans (leerkracht beeldende 
kunsten 3de graad)


