
ONINKLIJKE OUD-LEERLINGENBOND 

SINT-JOZEFSINSTITUUT GERAARDSBERGEN
K

Driemaandelijks tijdschrift 

80e jaargang

2018-1 
JANUARI
FEBRUARI
MAART

Afgiftekantoor: 
9300 Aalst 1

Erkenning: 
P2A6257



EIGEN FABRICATIE VAN: SPANDOEKEN 
ROLL-UPS | WERF- &  RECLAMEBORDEN
BELETTERING VAN WAGENS & VITRINES
MEGAPOSTERS |  TEXT IELBEDRUKKING 

H a l s e s t e e n w e g  4 0
9 4 0 2  M e e r b e k e
www.abc-drukkeri j .be

Te l .  054  33  25  20
Fax  054 32  76  80
info@abc-drukkeri j.be

ALLE DRUKWERKEN



3bulletin 2018-1

-  Inhoudsopgave

-  Woordje van de voorzitter

-  Oproep betalen lidgeld

-  Kleinkunstavond

-  Infoavond en 15e “Nacht van de 

Karmelieters en Karmelietessen”

-  Schoolnieuws

-  Nieuws van de Congregatie

-  Fichesbak (26)

-  Personalia

iNHOUDSOPGAVE

Tijdschrift uitgegeven door 
de Koninklijke Oud-leerlingenbond
van het Sint-Jozefsinstituut
te Geraardsbergen

Bankrekening: 
BE 78-4431-5037-7186

80e jaargang - nr. 1

Verantwoordelijk uitgever:
Roland Engels
Watermolenstraat 119,  
9500 Zarlardinge
Tel. 054 41 14 54

Reclameregie:
Luc Bagué - Tel. 054 41 78 13

Samenstelling:
Roland Engels

Redactieraad:
Luc Bagué, Elke de Frère, Tony de Rijck, 
Roland Engels, Luc Haelterman, 
Marc Schouppe, Tom Uytterhaegen, 
Roland Van Caelenberg, Frank Van 
Laeren, Christian Vincke

Eindredactie:
Tony de Rijck, Jean-Pierre Lievens

Redactieadres:
Tom Uytterhaegen
Sint-Jozefsinstituut
Karmelietenstraat 57, 
9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 24 12 - Fax 054 41 77 47

Secretariaat: 
Marc De Vlaminck
Wilderstraat 31
1570 Galmaarden
054 58 63 35

Web-site: 
www.kolb-karmelieten.be

E-mailadres:
contact@kolb-karmelieten.be

Druk:
Drukkerij ABC, Meerbeke -  
Tel. 054 33 25 20

ledere medewerker is verantwoorde-
lijk voor zijn bijdrage.

3

4

7

8

9

10

24

38

35



4 bulletin 2018-1

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Tijdens de algemene vergadering, doorgegaan op de laatste oud - leerlingendag, 
mochten we met enige fierheid de installatie van de KOLB - website aankondi-
gen.
Met dit initiatief anticipeerde ons bestuur op de vraag van menig oud - leerling 
naar de ontwikkeling van eigentijdse communicatiemiddelen. Ondertussen 
staat de website on-line.
Benieuwd? Volg het voorbeeld van vele volgers en neem gerust een kijkje op kolb-
karmelieten.be.
In het kader van digitalisering kunt u voortaan onze activiteiten ook volgen op 
facebook.
Met de organisaties van een theatermonoloog: “Elfde gebod” ( najaar 2016) en 
een kleinkunstavond (februari 2018), zorgden we voor aansluiting bij een wat 
verlopen gewoonte.
Deze programmering reactiveert en continueert een sluimerende traditie van 
opgezette show- en culturele evenementen.
Op een andere plaats in dit blad (en eveneens op onze website) vindt u een 
foto-montage van onze, kleinkunstavond.
Bij het overzicht van de reguliere werking vermelden we de voorstelling van de 
KOLB in de eindklassen op 27 februari ll.
Een veertiental dagen later was er - in samenwerking met het secundair - de tra-
ditionele info - avond voor de leerlingen van de derde graad.
Een talrijke groep oud-leerlingen, universiteits- en hogeschoolstudenten, fun-
geerde totaal belangeloos als doorgeefluik van relevante informatie over diver-
se aspecten in het hoger onderwijs en bezorgde belangrijke elementen voor een 
verantwoorde studiekeuze.
Het KOLB - bestuur dankt alle oud-leerlingen-informanten voor hun gewaardeer-
de medewerking.
Als sluitstuk van deze geslaagde avond gaven vele jongere oud-leerlingen me-
kaar rendez – vous voor een leuke babbel bij een natje en een droogje tijdens 
“The night van de karmelieters en karmelietessen”.
Meer informatie over de info-avond en night komt eveneens verder aan bod in 
dit bulletin (sfeerbeelden uiteraard ook te bekijken op de kolb -website).

Hoewel de vorige paragrafen kunnen beschouwd als een overzicht van geslaagde 
initiatieven met positieve respons van velen en heel wat oud- leerlingen spon-
taan hun jaarlijks lidgeld betalen, blijft ons ledenaantal een belangrijk aan-
dachts- en zorgpunt.
De ontvangsten van lid- en advertentiegelden zijn ontoereikend om tegemoet te 
komen aan de oplopende werkingskosten en de financiering van een driemaan-
delijks tijdschrift.
Het persoonlijk ophalen van lidgelden - gedurende voorbije decennia het levens-
werk van onze betreurde proost pater Boudewijn, is momenteel niet meer haal-
baar.



5bulletin 2018-1

Omdat lid- en advertentieontvangsten dienen te zorgen voor de onontbeerlijke 
financiële zuurstof voor het verbeteren van onze werking, doen we hierbij dan 
ook een warme oproep tot lidmaatschap of hernieuwing van het lidgeld. Voor 
15 euro (lidgeld op jaarbasis voor oudere oud-leerlingen of 10 euro voor jongere 
oud-leerlingen) ontvangt u niet alleen ons driemaandelijks bulletin, uitgegeven 
in vier kleurendruk, maar ondersteunt u ook in belangrijke mate de werking van 
één van de oudste , nog actieve oud-leerlingen verenigingen in Vlaanderen.
Eerlang zal binnen het bestuur een werkgroep opgericht worden met focus op 
werving van leden en  (jongere) bestuursleden.
Meer hierover verneemt u in onze volgende bijdragen.

***

Tenslotte geven we een stand van zaken over de recente evolutie op bestuurlijk 
vlak in het katholiek basis- en secundair onderwijs in de regio Geraardsbergen – 
Deftinge.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (het vroegere VSKO, Vlaams Secretariaat voor 
Katholiek Onderwijs))blijft pleitbezorger en stimulator voor Bestuurlijke Opti-
malisatie en Schaalvergroting (BOS).
Een plaatselijke stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf 
schoolbesturen, begeleidt het proces naar verregaande samenwerking tussen 
de betrokken besturen in onze regio.
Een doorlichting van de boekhouding van de vijf vzw’s, tezamen met het in kaart 
brengen van het patrimonium en de oppuntstelling van een gedragen en ge-
meenschappelijke visietekst, zijn de uitgetekende drie belangrijke bouwstukken 
voor de doorstart naar een doorgedreven bestuurlijke samenwerking.

De hervormingsplannen secundair onderwijs beperken zich voorlopig tot een 
nauwere samenwerking tussen het Sint-Catherinacollege en het Technisch In-
stituut Sint-Jozef. De naam “Technisch Instituut Sint-Jozef” verdwijnt en wordt 
met ingang van 1 september 2018 vervangen door de nieuwe naam: “Sint-Catheri-
na-college, campus Kleine Karmelietenstraat”.
Het Karmelieten blijft partner in het samenwerkingsverband. De verdere concre-
tisering zal afhangen van het bereiken van consensus over o.m. de toekomstige 
inplanting van de eerste graad (eerste en tweede leerjaar secundair) en afspra-
ken over de uitbouw van campus- en domeinscholen, waarbij de opheffing van 
momenteel naast mekaar bestaande dubbele studierichtingen de urgente maar 
niet evidente doelstellingen zijn.

***
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Hopelijk kan de zich nu onweerstaanbaar manifesterende nieuwe lente soelaas 
brengen en inspiratie opleveren voor de beleidsmakers, zodat ze de beschreven 
complexe en delicate evenwichtsoefening tot een positief werkstuk kunnen af-
ronden.
Inmiddels wenst het KOLB bestuur een zalige en vreugdevolle Paastijd aan alle 
oud-leerlingen!

 Marc Schouppe,
voorzitter KOLB
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KOLB-NIEUWS

OPROEP BETALEN LIDGELD
 
Beste vriend(in) oud-leerling, 

In het Bulletin dat u omstreeks Kerstmis ontving werd u gevraagd uw lidgeld te 
betalen en lid te blijven van de grote Karmelietenfamilie om zodoende ook in de 
toekomst het Bulletin van de bond te blijven ontvangen.

Indien u tot op heden geen gevolg gaf aan ons verzoek durven wij veronderstel-
len dat dit een vergetelheid was; we zijn ervan overtuigd dat deze oproep een 
steuntje zal zijn om u hieraan te herinneren.

Het Bulletin, het bindmiddel bij uitstek tussen de school, de leden en het be-
stuur van de bond, heeft de laatste jaren een enorme gedaanteverwisseling on-
dergaan. Tijd noch moeite werden gespaard om het lezen ervan zo aangenaam 
mogelijk te maken en bijdragen te publiceren die zoveel mogelijk oud-leerlingen 
kunnen boeien. Wij zullen proberen om in de toekomst het niveau te bewaren 
en waar mogelijk het nog beter te doen.

De bijdrage voor het jaar 2018 blijft vastgesteld op 15 euro. De oud-leerlingen die 
in 2013 of later de school verlieten betalen slechts 10 euro.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat u de band met de school en de oud-leerlin-
genbond wilt blijven behouden vragen wij u om uw bijdrage voor het jaar 2018 
te willen overschrijven op rekeningnummer BE78-4431-5037-7186 van de Konink-
lijke Oud-leerlingenbond van het Sint-Jozefsinstituut te 9500 Geraardsbergen.

BELANGRIJKE MEDEDELING:
De leden die tot op heden hun bijdrage nog niet betaald hebben vinden, 
als bijkomend geheugensteuntje, in dit Bulletin een overschrijvingsfor-
mulier. Mogen wij u vragen om op uw overschrijving uw naam en ook uw 

promotiejaar te vermelden. 
Indien wij op 30 mei uw betaling nog niet ontvangen hebben, zullen wij 

ons genoodzaakt zien uw naam van onze verzendlijst van het Bulletin te 
schrappen 

Het bestuur dankt u voor uw begrip en wij zijn ervan overtuigd u dit jaar op-
nieuw als lid en als lezer van het Bulletin te mogen begroeten.

Marc Cooman,
penningmeester
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KLEINKUNSTAVOND VAN 23 FEBRUARI 2018

Andermaal heeft de KOLB een klein-
kunstavond georganiseerd. Ditmaal 
niet in de kerk zoals vorig jaar maar in 
de opgesmukte feestzaal. 

Vier eminente muzikanten van het 
“KLEINKUNSTCOLLECTIEF” brachten 
bekende nummers uit het repertoire 
van artiesten als Willem Vermandere, 
Miel Cools, Urbanus, Raymond van het 
Groenewoud, Jef Van Uytsel, Boude-
wijn De Groot… en vele anderen, en of 
de aanwezigen genoten hebben. 
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INFO-AVOND EN
15e “NACHT VAN DE KARMELIETERS EN KARMELIETESSEN”

Amper 14 dagen na de geslaagde Kleinkunstavond vond in de zaal van het Sint-
Jozefsinstituut opnieuw een activiteit van de KOLB plaats. Sinds enkele jaren 
wordt “de Nacht” voorafgegaan door een info-avond met nog studerende of pas 
afgestudeerde oud-leerlingen. Zodoende kunnen de laatstejaars informatie krij-
gen over wat hen te wachten staat indien zij voor deze of gene richting hoger 
onderwijs kiezen. 
Dit jaar beleefden we de 15e uitgave en achteraf bekeken mogen we die avond 
geslaagd noemen. 
Er werd opnieuw gezorgd voor achtergrondmuziek en in een ontspannen sfeer 
werden herinneringen opgehaald uit de Karmelietentijd. Ook een spontane bab-
bel met de aanwezige leerkrachten doet altijd deugd.
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KRAKELINGEN

De kinderen van de basisschool vier-
den op vrijdag 23 februari Krakelingen-
feest op school. 

Op de speelplaats werd de sage met 
Walter Van Edingen door de leerlingen 
vertolkt. Daarna werd er gedanst rond 
het vuur naar analogie met Tonnekens-
brand. De apotheose van het gebeuren 
was uiteraard de krakelingenworp zelf.

De leerkrachten gooiden mastellen 
naar de graaiende kinderen en wie een 
gouden krakeling ving, kreeg een belo-
ning.

Een fijn voorsmaakje op het eigenlijke 
Krakelingenfeest.

XPERIBIRD.BE-PROJECT

XperiBIRD.be is uitgevlogen, een uniek 
educatief project van het Museum 
voor Natuurwetenschappen en Goog-
le.org. 

De basisschool neemt deel aan dit pro-
ject en ontving een vogelkastje mét 
kleine computer en camera. Daarmee 
verzamelt de school wetenschappelij-

ke gegevens en deelt ze de informatie 
op de interactieve website XperiBIRD.
be.

Het XperiBIRD.be-project kan op heel 
wat belangstelling rekenen ! Leerlin-
gen en leerkrachten zijn momenteel 
in de ban van een koolmeesje. Om ook 
de ouders bij dit project te betrekken 
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GELDWEG DOOR CAW

Een projectbegeleider van het CAW 
(Centrum Algemeen Welzijnswerk) 
kwam in het vijfde leerjaar ‘Geldweg’ 
voorstellen. Geldweg is een educatief 
spel waarbij kinderen op speelse wijze 
leren budgetteren. De leerlingen krij-
gen op hun niveau inzicht in inkomsten 
en uitgaven van een gezinsbudget. Op 
deze manier groeien ze hopelijk uit tot 
kritische consumenten die later op een 
verantwoorde wijze omgaan met geld!

FACEBOOK IN DE BASISSCHOOL

Net voor het einde van het jaar heeft 
onze Facebookpagina een nieuwe 
mijlpaal bereikt! Met 900 ‘pagina 
likes’, volgen maar liefst 
900 mensen het dagelijks 
schoolleven van Sint-Jo-
zefsinstituut / Basisschool 
Karmelieten ! Aan al onze 
volgers zeggen wij dankje-
wel om onze foto’s en film-
pjes massaal te delen! Op 

deze manier bereiken wij wekelijks een 
groot aantal ouders, grootouders maar 
ook sympathisanten van onze school!

werd een livestream ver-
binding met het nestkastje 
gemaakt. Ook u kan recht-
streeks naar het YouTube 
kanaal gaan van Xperibird 
Basisschool Karmelieten 
=> https://goo.gl/zkLxRg 
of via de website van het 
Sint-Jozefsinstituut. Veel 
kijkplezier!
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SPORT EN CULTUUR BAO

Op maandag, 26 februari, vertrok het 
zesde leerjaar van basisschool Karme-
lieten voor een week op stads- en cul-
tuurklassen richting Mechelen. Het 
Provinciaal sport- en recre-
atiecentrum ‘De Nekker’ 
in Mechelen is al enkele 
jaren de vaste uitvalbasis 
voor een week vol sport, 
cultuur en plezier. Op het 
programma stond o.a. een 
bezoek aan Technopo-
lis, Planckendael en het 
Speelgoedmuseum. Daar-
naast beklom men ook de 

97 meter hoge Sint-Romboutstoren 
om zo de wijde omgeving te kunnen 
aanschouwen! Een leerrijke en boei-
ende ervaring! 

BASISSCHOOL KARMELIETEN IS SOLIDAIR
MET ZIEKE KINDEREN! 

Vrijdag 9 maart was het de 3e editie 
van de Nationale Pyjamadag van Bed-
net. Uit solidariteit met zieke kinderen 
en jongeren kwamen de leerlingen en 
leerkrachten van Basisschool Karme-
lieten massaal in pyjama naar school. 
De schooldag werd afgesloten met een 
leuke pyjamafuif op de speelplaats!

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en 
jongeren die tijdelijk niet naar school 
kunnen, de les in hun klas live kunnen 
volgen, van thuis uit. Leerlingen die 
langdurig of regelmatig afwezig zijn 
door ziekte, operatie, ongeval, zijn zo 
mee met de les en blijven in contact 
met hun vrienden. 
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Er viel weer heel wat te beleven op de 
buitengewone afdeling van het Sint-
Jozefsinstituut.

Op de Mozaïek werd aandacht besteed 
aan de “Week tegen Pesten”. Onze 
leerlingen plaatsten elk vier stippen 
op de hand om te tonen dat pesten ook 
op onze school niet thuishoort.

Tijdens de voorleesweek op 
onze school werden de leer-
lingen elke ochtend ontvan-
gen door een leerkracht die 
voorlas aan de schoolpoort. 
Overdag kregen we bezoek 
van voorleespapa’s en werd 
onze speelplaats omgeto-
verd in een boekenstad.

In de technieklessen van meester Stijn 
werd met nieuw materiaal gewerkt: 
“Creatools”. Op een creatieve manier 
kunnen leerlingen aan de slag gaan en 
zelf tot constructies komen.

NIEUWS UIT HET
BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

■
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NIEUWS UIT HET
SECUNDAIR ONDERWIJS

UITZONDERLIJKE PRESTATIE

Karmelieter Tessa Ickx (6WEWI2) is erin ge-
slaagd om zich voor het tweede jaar op rij te 
plaatsen voor de finale van de Belgische Infor-
matica Olympiade die plaats vond op 17 maart 
in Brussel. Momenteel is de uitslag nog niet be-
kend.

PROFICIAT !!

GEDICHTENDAG IN HET KARMELIETEN

De leerlingenraad van het Karmelieten schreef 
een gedichtenwedstrijd uit, die gewonnen werd 
door Eveline Mignon uit 5MTWE, met haar gedicht 
Maskers (zie hiernaast).

De beste inzendingen werden beloond met een boe-
kenbon !

Alle leerlingen van 
de school kregen 
een doosje munt-
jes, geschikt voor 
gebruik in het 
theater.

MASKERS 
 
 
 
 

Alle gezichten om je heen 
Sommige vol leven 
Andere van steen 

Allemaal verschillend 
Hebben ze één iets gemeen 

 
Het zijn maskers 

Sommige versierd en bewerkt 
Andere onopgemerkt 
Allemaal even mooi  

Zetten ze jou in een kooi 
 

Want een masker verandert niet 
Ook niet bij verdriet 

 
Eveline Mignon - 5C 
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12 KARMELIETERS GESELECTEERD VOOR
DE TWEEDE RONDE VAN DE WISKUNDE-OLYMPIADE

Op woensdag 17 januari was het opnieuw olympiade-dag: 12 092 leerlingen uit 
397 scholen namen deel aan de eerste ronde van de junior wiskunde-olympiade 
en 11 622 leerlingen uit 417 scholen aan de eerste ronde van de Vlaamse wiskunde-
olympiade.
De wedstrijdjury selecteerde vervolgens 1 178 leerlingen van de tweede graad (uit 
285 scholen) en 1 073 leerlingen van de derde graad (uit 253 scholen) om deel te 
nemen aan de tweede ronde.

In onze school werden 12 leerlingen geselecteerd voor deze tweede ronde die 
plaatsvond aan de universiteit van Gent. Een bijzonder puike prestatie!

Op de foto ziet u de geselecteerde leerlingen samen hun leerkrachten wiskunde:  
van links naar rechts mevrouw Annemie Vermeire, Jonas De Wolf (6 Weten-
schappen-Wiskunde), Estée Machtelinckx (6 Wetenschappen-Wiskunde), Mathis 
Gustin (6 Wetenschappen-Wiskunde), Tessa Ickx (6 Wetenschappen-Wiskunde), 
Emma De Clercq (3 Wetenschappen), Céline Tresignie (3 Wetenschappen), 
Robin Snoeck (3 Wetenschappen), Xander Roofthooft (3 Wetenschappen), 
Robbe Bilteryst (4 Wetenschappen), Brent Viaene (3 Wetenschappen), Maarten 
De Wolf (4 Wetenschappen), Febe Leirens (4 Wetenschappen) en dhr. Patrick 
Vanderhaegen.

Jonas De Wolf, leerling van het zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde, slaagde er 
zelfs met brio in om door te stoten naar de FINALE van de wiskunde-olympiade. 
Een schitterende prestatie, vooral als je weet dat er slechts 74 leerlingen 
geselecteerd werden voor deze VWO-finale.
We wensen Jonas en alle leerlingen die aan de wedstrijd deelnamen van harte 
PROFICIAT. Deelnemen primeert immers en enkel door deel te nemen kun je 
groeien in wiskunde.

Op de website www.vwo.be vind je ook nog interessante achtergrondinformatie. 
Veel kijk- en leesgenot!
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Kinder- en Tienerkleding
0 - 16 jaar

Ann Geysels
Nieuwstraat 4 Geraardsbergen
Tel. 054 41 63 19 - Fax 054 41 63 34

Algemene buitenzonwering

Inbouw- en voorzetrolluiken

Sectionaalpoorten

Automatisatie & Domotica

Uw HAROL-SPECIALIST
Oud-Leerling

Theo Derieux
Karel Lodewijk De Lensstraat 16

9500 Geraardsbergen
Tel. & Fax 054 41 53 90

Café - Restaurant - Feestzaal
voor 50 - 100 - 300 personen

‘t Hof Van Oranje
Tel. 09 360 01 27

Open: van 12u tot 22u30 
Oudenaardsesteenweg 2
9860 Balegem-Oosterzele

Bestellingen kunnen ook telefonisch
Claudio 0497 78 9930 • Isabelle 0473 56 11 32
Aalstsesteenweg 98 • Schendelbeke
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Ceremoniewagens 
Ceremonie over heel het land

Guilleminlaan 24
9500 Geraardsbergen

Tel. 054 41 12 16
www.rrcars.be

REGIO GERAARDSBERGEN - NINOVE
AGENTSCHAP EVERBEEK

Nestor Debeckstraat 6 • 9660 Everbeek
Tel.: 055 43 14 50 • Fax: 055 43 14 59

Eet- & Praatcafé
‘t Klein verschil

Oude Steenweg 1
9500 Geraardsbergen
054 41 87 61
www.tkleinverschil.be
aan de voet van de Muur
van Geraardsbergen

Sparen - lenen - verzekeren

O.L. Jan De Boeck
Ankerstraat 21 - 9506 Idegem
Tel. 054 50 06 84 - Fax 054 50 26 84 

Markt 13, 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 43 51 00 - fax 054 43 51 01



19bulletin 2018-1

keukenscosyns.eu

BVBA Keukeninrichting Cosyns
oud-leerling promotie 1984

Astridlaan 41 - 9500 Geraardsbergen
Tel. 054 41 15 67 • GSM 0476 20 26 05

Bareelstraat 34 - 9506 Idegem
Tel./Fax 054 50 00 50

 DE METER
Steenhouwerij en marmerbedrijf
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Broekstraat 4 - 9500 Geraardsbergen

Guilleminlaan 24

9500 GERAARDSBERGEN

Tel. 054 41 12 16Papiermolenstraat 117  -  Geraardsbergen
054 41 37 62  -  0473 57 26 18

 Maatwerk in natuursteen en composiet
Grafzerken
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Catering tot  
2000 personen

organisator  
Rock Zottegem

VOF Frederic-Friant FSC

BVBA Consulting Frederic-Friant

ALLE VERZEKERINGEN 
& MAATSCHAPPIJEN

WOONKREDIETEN
SPAREN & BELEGGEN

Stationsplein 23, 9500 Geraardsbergen
tel. 054 41 13 10

gsm 0475 45 10 95 - fax 054 41 29 00
www.frederic-friant.be - frederic-friant.bvba@dvv.be

www.ckvgeraardsbergen.be

SPAARBANK

VERZEKERINGEN

Voor alle verpleging 
en kraamzorg 

aan huis
7 dagen op 7

ook acupunctuur

Elke De Frère
Atembekestraat 157

9500 Geraardsbergen
0474 40 39 40

NIEUWE PEUGEOT 308 
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wyngaerdmarc@hotmail.com
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T/F: 054 413940 GSM: 0495/517 482
E-MAIL: VAN.LIERDE.PL@COBONET.BE

EDINGSEWEG 8 - GERAARDSBERGEN

INSTALLATEURS - AIRCO 
CENTRALE VERWARMING - SANITAIR - …

bart.bs.somers@telenet.be

Bart Somers
OYA CONSULTING

Onafhankelijk financieel advies
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NIEUWS VAN DE CONGREGATIE

200 JAAR JOZEFIETENONDERWIJS IN GERAARDSBERGEN

Toespraak door de heer Lucien Van Schoors, 
gewezen directeur BaO, naar aanleiding 
van de ontvangst op het stadhuis op 2 de-
cember 2017.

Geachte aanwezigen,

Weinig Geraardsbergenaars kunnen zich 
het onderwijslandschap in onze stad voor-
stellen zonder de aanwezigheid van het 
Sint-Jozefsinstituut, in de volksmond het 
Karmelieten genoemd. Daarom wil ik een 
summier overzicht schetsen van het we-
dervaren van deze school in Geraardsber-
gen tijdens de vorige tweehonderd jaar.

Constant Van Crombrugghe constateerde 
eertijds de intense nood aan opvoeding en 
onderwijs voor de verpauperde bevolking 
en vooral voor een jeugd zonder toekomst, 
tijdens en na de Franse overheersing.

Het is misschien goed om kort de politieke en sociale toestand rond 1817 even 
toe te lichten. De Franse overheersing tussen 1794 en 1815 van het toenmalige 
België, dat als staat toen nog niet bestond, bracht een zeer onzekere tijd voor 
de bevolking en meer specifiek voor de kerk die haar maatschappelijke positie 
tot nagenoeg het nulpunt zag herleid. Zo werden de abdijen en kloosters in 1796 
opgeheven en werden hun eigendommen als nationaal goed aangeslagen en 
meestal verkocht. Dat gebeurde ook met het klooster van de Geschoeide Karme-
lieten in Geraardsbergen.

Na de val van Napoleon in 1815 in Waterloo brak de Nederlandse Tijd aan, hier bij 
ons ook het Hollands Bewind genoemd. Al deed koning Willem I inspanningen 
om de economie op te krikken, de volksontwikkeling te stimuleren en scholen te 
bouwen, toch leefde het overgrote deel van de bevolking, zeker in de steden, in 
grote armoede; ook zagen velen de noodzaak tot intellectuele en culturele vor-
ming niet in. Er was tevens een migratie van het platteland naar de steden op 
gang gebracht. De onhygiënische leefomstandigheden in de stad zorgden voor 
besmettingsziekten zoals cholera, een epidemische ziekte die hier in deze stad 
in de loop van de 19de eeuw duizenden slachtoffers maakte. Daarbij kwam dat 
ouders en bewindvoerders nog niet de nood inzagen van een degelijk onderwijs 
voor een jeugd, een jeugd die weinig omhanden had en enkel de straat had als 
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zijn leefmilieu. Constant Van Crombrugghe wou stimulansen aanbieden om 
deze toestand enigszins te verbeteren.

Reeds op 6 maart 1817 werd door Van Crombrugghe een kantwerkschool voor 
arme meisjes geopend in Aalst. Op 1 mei van datzelfde jaar startte hij een weef-
school voor, ik citeer: “de arme jeugd, de bedelaars van Geraardsbergen” in de 
oude herberg ‘Jeruzalem’, gelegen in de Steenstraat. Die woning was gelegen 
naast het beluik - wij noemen dit een Fort - het fort Van Landuyt, ook Fort Quina 
genoemd. Naast het aanleren van de weeftechniek werd ook aandacht besteed 
aan een goede levenshouding en godsdienstonderricht. Later kwamen daar ook 
lezen en rekenen bij. Bij aanvang werd onderricht gegeven door twee medewer-
kers van Van Crombrugge, zij werden de Broeders van de H. Jozef genoemd. Hun 
aantal verveelvoudigde algauw.

Op 1 december van hetzelfde jaar 1817 kon de pas opgerichte school verhuizen 
naar het leegstaande karmelietenklooster, dat Van Crombrugghe in eerste in-
stantie huurde en later aankocht met eigen middelen. Daarmee was de start ge-
geven van een school die later het Sint-Jozefsintituut zal worden.

De eerste prioriteit van de stichter was de opvang en de opleiding van de straat-
kinderen die gratis onderwijs kregen. Ook burgerkinderen konden onderwijs vol-
gen mits het betalen van schoolgeld. De opleiding tot geschoolde leerkrachten 
was voor Van Crombrugghe heel belangrijk; niet alleen de leerlingen, maar ook 
hun begeleiders moesten zich scholen. De jongensschool stond als voorbeeld en 
kreeg al gauw navolging in de stad, ook met de zogenaamde zondagsscholen.

Van Crombrugghe was een zeer gedreven persoon. Zo nam hij algauw zorginiti-
atieven ten behoeve van volwassenen en jonge meisjes. Om dit doel te bereiken 
richtte hij de Congregatie van de Zusters van Maria en Jozef op, een congrega-
tie die gegroeid was uit een eerdere stichting De Dochters van Maria en Jozef in 
Aalst. 

De Zusterschool, zoals de school van de Zusters van Maria en Jozef heette, 
later in de volksmond Het Zusterhuis genoemd, was in eerste instantie een kant-
school voor arme meisjes en stond de eerste jaren onder leiding van de moeder 
van de stichter, Cecile Spitaels. Vanaf 1831 zullen de zusters ook zieken aan huis 
gaan verzorgen. Dit is de reden waarom men ze in deze stad ook de ‘Zwarte Zus-
ters’ noemde. 

De meisjesschool diende in de loop der jaren meerdere keren te verhuizen, voor-
eerst in het oude Miniemenklooster, vervolgens in de Buizemontstraat en de 
Vredestraat om uiteindelijk in 1857 een definitief onderkomen te vinden in de 
ruime woning met prachtige tuin van Pauline Spitaels, op de hoek van de Ab-
dijstraat en Boelarestraat. Pauline Spitaels was de achternicht van de stichter, 
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zeer godsdienstig en goed bevriend met haar achterneef. In 1844 werd de lagere 
school, samen met de Jozefietenschool erkend door de Bestendige Deputatie.

Constant Van Crombrugghe zag ook de grote nood aan onderwijs in de ruimere 
omgeving. Zo stichtte hij na de onafhankelijkheid van België ook scholen in Ro-
borst, Halle, Maldegem, Melle, Brussel, Leuven, Tienen en  Velm (Sint-Truiden); 
scholen geleid door de Broeders van de Heilige Jozef, later omgedoopt tot Joze-
fieten.

Keren we terug naar het Sint-jozefsinstituut in Geraardbergen. De school 
groeide geleidelijk uit van een lagere werkschool voor arme kinderen naar een 
kostschool met middelbare afdeling. Het kostgeld van kinderen met weinig fi-
nanciële draagkracht werd betaald door bevriende burgers. De school was een 
instelling voor zowel kinderen uit de burgerij als kinderen uit minder gegoede 
klasse. Het Instituut organiseerde een nieuwe moderne humaniora die gericht 
was op de noden van een commerciële en industriële maatschappij. Daaruit zijn 
later de economische en wetenschappelijke afdelingen gegroeid. Samen met het 
Jozefietencollege van Melle was Geraardsbergen een van de eerste scholen met 
dergelijk aanbod. 

In 1841 werd een wet gestemd waarbij elke gemeente verplicht werd om een ei-
gen gemeenteschool op te richten met gratis onderwijs. De stad tekende een 
overeenkomst met de Jozefieten om een gemeentelijke Jongensschool op te rich-
ten in de Kleine Karmelietenstraat. De kloostergemeenschap zorgde voor gebou-
wen, klaslokalen en gratis onderwijs. De gemeenteschool ging van start in 1844 
met 45 kinderen; een getal dat de volgende jaren opliep tot 330. De aangenomen 
gemeenteschool, zoals die toen heette, moest in 1880 de deuren sluiten na een 
koninklijk besluit dat aan de stad het bevel gaf om een lagere school voor jon-
gens en meisjes, met kleuterschool te bouwen. Dit gebeurde op het terrein van 
het afgebroken begijnhof, de huidige Middenschool.

Eind negentiende, begin twintigste eeuw was er een zeer dynamische geest 
merkbaar in het instituut. In 1886 werd met een middelbare landbouwschool 
gestart die erop gericht was de moderne landbouwmethodes aan te leren. De 
school beschikte over een neerhof met moestuin, hoevedieren, pluimvee, boom-
gaard, wintertuin en over een paar hectares landbouwgrond. In het bijzonder 
werd een meer rendabele cultivatie van tabak uitgeprobeerd. U moet weten 
dat Geraardsbergen toen in België een belangrijk centrum was van de sigarenin-
dustrie. Appelterre, Vloesberg (Flobecq) en ook de omliggende dorpen rond Ger-
aardsbergen waren gericht op deze industrie. 

Al haalde de landbouwschool meerdere ereprijzen, zelfs op wereldtentoonstel-
lingen, de ouders zagen het nut van een dergelijke opleiding onvoldoende in en 
vonden dat hun kinderen meer nodig waren op de boerderij dan op school. Zo 
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moest deze afdeling bij gebrek aan voldoende leerlingen de deuren sluiten in 
1908.

De aanwezigheid van de Jozefieten in de stad was en is nog steeds zeer merk-
baar, ook in andere geledingen. Ik geef enkele voorbeelden:

In 1934  stichtte de toenmalige prefect pater Marcel de jeugdbeweging KSA die 
in de loop der jaren en tot op de dag van vandaag is uitgegroeid tot bloeiende 
jeugdvereniging. In 1973 kwam er een splitsing en werd een nieuwe jeugdbewe-
ging, de Chiro, in het leven geroepen.

Oudere Geraardsbergenaren zullen zich zeker nog het Mariaspel in 1950 herinne-
ren. Dit massagebeuren dat viermaal werd opgevoerd speelde zich af in de tuin 
van het klooster op de Oudenberg. Niet minder dan 356 acteurs, muzikanten en 
figuranten traden op, niet alleen leerlingen en leerkrachten van het instituut 
maar ook van andere scholen en groeperingen uit de stad. Op deze romantische 
plek op de flank van de Oudenberg, werden, naar ik hoorde zeggen, veel liefdes-
banden gesmeed, die bij nogal wat leerlingen later zijn uitgegroeid tot een lang-
durige huwelijksrelatie.

Over de Koninklijke Oud-leerlingenbond en de muziekgroep De Fall zal volgende 
spreker het uitvoeriger hebben.

Om te besluiten wil ik enkele paters vernoemen die in Geraardsbergen geen on-
bekenden waren: Pater Marcel Van Kerckhoven, die meer dan twintig historisch 
waardevolle werken heeft geschreven over Geraardsbergen,

Pater Gerulf, die in sportmiddens gekend was als de ‘sportpater.’ Hij was de stu-
wende kracht achter de extrascholaire sportactiviteiten van leerlingen en leer-
krachten en bezorgde op die wijze het Karmelieten het etiket van ‘sportschool’,

Velen herinneren zich nog Pater René, de pater met de lange grijze baard, in sou-
tane en die jarenlang instond voor zijn  kapel op de Oudenberg.

Bij de honderden, ik mag zelfs zeggen duizenden oud-leerlingen en oudere Ger-
aardsbergenaren was pater Boudewijn ook helemaal geen onbekende.

Met veel eerbied en respect herinneren velen zich pater Willibrord, in de stad be-
ter gekend als pater Jaak Geysels. Na zijn schitterend missiewerk in Congo heeft 
hij ook hier tot op hoge leeftijd prachtig parochiewerk verricht.

Zoals u hebt gemerkt hebben de Jozefieten zich gedurende 200 jaar niet verbor-
gen in hun klooster, integendeel.
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Dames en heren, de jongste jaren is het onderwijslandschap flink aan het veran-
deren: er moet worden ingespeeld op nieuwe pedagogische uitdagingen en ook 
de zorg voor elke leerling, ook die van vreemde origine, is prioritair. Schoolge-
meenschappen zijn gevormd of krijgen stilaan profiel. Hopelijk kan bij de hui-
dige schaalvergroting elke school zijn eigenheid behouden en in het geval van 
het Sint-Jozefsinstituut is het belangrijk dat de eigen ‘Familie¬geest’, indachtig 
de wens van Constant Van Crombrugghe, bewaard blijft.

OPENING VAN DE TENTOONSTELLING

Vrijdag 2 maart zou een dag worden al geen ander. Na maandenlange drukke 
voorbereiding zouden die personen die zich hebben ingezet om van die tentoon-
stelling een unicum te maken, kunnen genieten van hun inspanningen. 

Het slechte weer heeft dit evenwel belet en slechts een vijftigtal moedigen heb-
ben koude en sneeuw getrotseerd om aanwezig te zijn. 

In diverse toespraken werden steeds de grote verdiensten van de stichter kanun-
nik Constant Van Crombrugghe belicht. 

De tentoonstelling werd, zoals voorzien, geopend door de heer De Padt, burge-
meester van Geraardsbergen. 

Website 200 J: http://200jaar.sint-jozefsinstituut.be 
Facebook 200 J: https://www.facebook.com/200jaarsintjozefsinstituut 
Facebook Basisschool: https://www.facebook.com/basisonderwijskarmelieten 
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ACADEMISCHE ZITTING VAN ZONDAG 4 MAART

Op zondag 4 maart had in de karmelietenschool van Geraardsbergen een ‘Aca-
demische Zitting’ plaats over 200 jarig bestaan van de  Jozefietenschool in Ger-
aardsbergen.

Pater Paul Janssens is onze gids. Hij neemt 
ons mee doorheen de geschiedenis van de Pa-
ters. Alles begint bij Constant Van Crombrugg-
he. Aan het begin van de 19de eeuw start deze 
gedreven persoon zijn missie. Eerst te Aalst en 
daarna te Geraardsbergen, zijn geboortestad. 
Het is verwonderlijk hoe energiek deze man 
in het leven staat. Zijn visie is heel modern 
en laat de liefde en eerbied voor zijn naasten 
primeren. Hij sticht de karmelietenschool met 
als doel de kinderen van mindergegoeden te 

laten school lopen. Zijn nieuw gestichte school wordt dan ook gesubsidieerd 
door geldschieters, hierdoor kunnen de leerlingen gratis lessen volgen. Zijn 
schoolreglement is een gids om in goede verstandhouding samen te leven. De 
leerlingen afkomstig uit de minder gegoede lagen van de bevolking moeten zich 
op de eerste plaats goed voelen. De familiale, gemoedelijke sfeer primeert.

Het thema van de boom is de leidraad doorheen de plechtigheid. Arne De Winde 
brengt een bevlogen evocatie ontleend aan de dendrologie, de studie van de bo-
men. Het Karmelieten is een oude maar kwieke boom waar het aangenaam ver-
toeven is. Dit demonstreren een aantal leerlingen tijdens een korte toneelevo-
catie rond respect. Oud-leerlingen komen ook via Skype de kapel van het huidige 
Karmelieten binnengewandeld. Ontroerende beelden uit Jakarta en Kinshasa. 
Getuigenissen die de onverbrekelijke band met de moederboom illustreren. De 
leerkrachten laten zich evenmin onbetuigd. Het Karmelietenlied op een melodie 
‘ Sofia’  van Alvaro Soler sprankelt van leven en stuwt het frisse sap doorheen 
de boomtronk tot de takken en bladeren van de boom die nog een lang leven 
beschoren is.

De receptie met een hapje en een tapje sluit het feestelijke gebeuren af. Bedankt 
dat we erbij mochten zijn! We wensen de ‘Geraardsbergse Jozefieten’ er, zeer 
hartelijk, nog twee eeuwen bij!

Bovenstaande bijdrage werd geschreven door Karel De Pelsemaeker en was te le-
zen in de digitale versie van ‘De Beiaard’.  

Indien u dit wenst kan u wekelijks de digitale versie van deze krant raadplegen 
via: https://de-beiaard.be/
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FAMILIEDAG 18 MAART 2018
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DE FICHESBAK 26

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwenen 
in de nevels van je langetermijn-geheugen - hij is er nog maar je moet zo lang zoeken 
voor je hem terugvindt, dat je hem voor het gemak maar “vergeet”. Zo is te verklaren 
hoe het komt dat je een boek tweemaal leest zonder dat je er erg in hebt, dat je een 
film plots “herkent” als je al 110 minuten aan het kijken bent en dat je voor een exa-
men ettelijke herhalingen nodig hebt voor je de stof werkelijk bezit. Lezen van een 
boek heeft dus geen enkele zin, tenzij het bezorgen van een kort-stondige ontspan-
ning of ontroering tijdens een kortstondige periode.
Toch is er een middel dat het momentane van het gelezene overstijgt: de fichesbak. 
Wie van elk boek dat hij leest een fiche aanlegt, bewaart alvast enkele sporen van het 
gelezene – merkwaardige zinnen, grappige oneliners, algemene waarheden die op 
een unieke manier worden verwoord: je kunt het allemaal op een eenvoudige steek-
kaart voor de eeuwigheid bewaren. In volgend artikel krijgt u de meest memorabele 
details uit de fichesbak van een fervente 70 jaar oude bibliofiel–ontroerend, grappig, 
melig, merkwaardig, actueel erfgoed, alfabetisch gerangschikt volgens auteur. Over 
de auteur zelf wordt niets gezegd, info hierover vindt u à volonté op het internet.

- Chris de Stoop “Dit is mijn hof”

 - “kuikens zien het eerste bewegende wezen als hun moeder, zelfs al is het een kus-
sen aan een touw”.

 (Konrad Lorenz, Nobelprijs natuurkunde 1973) (p.78).

 - “Elke koe is als kalf begonnen “(p.19).

 - “Duizenden boeren verdwijnen elk jaar, omdat het beleid, de markt en nu ook de 
milieureglementering hen dwingen om groter te worden, 100 jaar geleden waren 
landbouwers nog 1/4 van de beroepsbevolking. Toen ik geboren werd, was dat nog 
14 % - nu nog amper 1 %. In veel landen stappen dubbel zoveel boeren uit het leven 
als burgers. En toch wordt die teloorgang door de samenleving niet als een sociaal 
drama ervaren. 

 We mogen nu wel klagen maar niemand luistert nog naar ons, net als in Rusland, 
en verder is het zoals in Amerika : het recht van de sterkste. Nu moeten ook de mid-
delgrote boeren eruit, en dan is er alleen nog plaats voor de allergrootste bedrijven 
‘” (p.245).
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■ - Niels Matheve “Tentakels van de macht”.

 - “Tijdens het hele Interbellum raakten slechts 3 vrouwen rechtstreeks verkozen in 
de Kamer (2 socialisten en 1 communiste). Het zou nog tot 1965 duren, 17 jaar na 
de invoering van het nationaal vrouwenstemrecht, voor de eerste vrouw minister 
werd “(p. 86).

 - “Bijna 90% van alle ministers uit het Interbellum had een vorm van hogere op-
leiding genoten, in een periode waarin een groot deel van de bevolking nooit aan 
secundaire studies was begonnen “(p.128).

 - “43 % van de politici die in 2009 actief waren op Vlaams of federaal niveau, kwam 
voort uit een politiek actieve familie “(p.145).

 - “De jezuïeten waren niet de enige reguliere orde die zich inliet met onderwijs. 
Vooral de Jozefieten hadden verscheidene colleges onder hun hoede,  onder meer 
in Aat, Velm, Melle, Geraardsbergen, Halle, Brussel, Leuven,Tienen en Wattripont. 
Het gros van hun  leerlingen  kwam voort uit de rijke middenstand, als zonen van 
lokale adel en politici, gemeenteambtenaren, bemiddelde zelfstandigen of rijke 
landbouwers. De meeste van deze instellingen moesten echter al voor de 1e we-
reldoorlog de deuren sluiten. De toenemende concurrentie onder de vrije scholen 
maakte het vaak moeilijk om financieel uit de rode cijfers te blijven, want de je-
zuïetencolleges waren prestigieuzer en de kleine seminaries doorgaans een stuk 
goedkoper “(p.175).

 - februari 1930: “Zowat alle liberale en conservatieve katholieke volksvertegen-
woordigers cumuleerden verschillende mandaten, maar ook een aantal christen-
democraten en socialisten waren op die manier gelieerd aan de financieel econo-
mische sector”. “Heel wat onder hen hadden ook (schoon )familieleden die nauw 
gelieerd waren aan 1 of meerdere vennootschappen “(p. 303).

 - 1908: overname van Congo Vrijstaat door België “-De hechte samenwerking tus-
sen katholieken en liberalen lijkt vooral een afspiegeling van de politieke situatie 
in België voor de toekenning van algemeen stemrecht aan mannen: het is ... een 
verbond tussen  (liberale ) werkgevers en (katholieke ) priesters die hun krachten 
bundelen om de bevolking arm en dom, ofte economisch productief en politiek 
monddood te houden ‘”(p.434).

 - “Wie het geluk had in een politiek actieve familie geboren te worden, kon van bij 
de geboorte rekenen op een aantal contacten die andere leeftijdsgenoten niet had-
den “(p.526).

 - “De strijd die Belgische jongemannen 4 jaar lang hadden gevoerd  (WO 1) om het va-
derland te verdedigen, was een krachtig argument voor de verlaging van de kiesgerech-
tigde leeftijd naar 21 jaar en de afschaffing van het meervoudig stemrecht “(p. 534).
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Volg KOLB-KARMELIETEN nu ook op Facebook

-  John  Cowper Powys “Wolf Solent”

 - “terwijl hij naar de vrouw bleef staren die daar zo midden in de nacht in die al-
ledaagse kamer zat te lezen, doorstroomde hem een onbeschrijflijk gevoel van het 
drama van het menselijk leven. Daar, bij die 2 scherpe vlammen (=kaarsen), hield 
1 geïsoleerd bewustzijn de oude vertrouwde belangstelling hoog voor liefde, voor  
geboorte, voor dood, voor alle onstuimige veranderingen in de loop van het leven. 
Starend naar dat door kaarsen verlichte raam, nam hij het besluit dat hij, zolang 
hij leefde, nooit zou toestaan dat de schoonheid van dit soort dingen zou worden 
overweldigd door enigerlei technologische verworvenheid ‘”(p.201) (1934!).

- R.M. Remarque “Arc de  Triomphe”

 - “De geschiedenis van de kudde walrussen. Er lagen er honderden aan het strand, 
met een knuppel sloeg de jager ze 1 voor 1 dood. Samen hadden zij hem gemakkelijk 
kunnen vermorzelen - maar zij lagen daar,  zagen hem aankomen met zijn moord-
tuig en verroerden zich niet; hij was nog pas bezig een buur dood te doen - de ene 
buur na de andere. De geschiedenis der Europese walrussen. De  zonsondergang 
der beschaving “ (p. 96).

 - “zonder liefde is een mens maar een lijk met verlof “(p. 155).

 - “Hij had menselijk medelijden gevoeld, maar hij had ook iets gevoeld dat hij zijn 
vaderlandse plicht noemde. Er was altijd een scherm waarachter iemand zich ver-
bergen kon, een superieur die op zijn beurt weer een  superieur had, bevelen, in-
structies, plichten, orders, en tenslotte het veelkoppige monster, de moraal, de 
noodzakelijkheid, de harde realiteit, de verantwoordelijkheid, of hoe het dan ook 
genoemd werd, er was altijd  een scherm waarachter iemand de eenvoudige wet 
der menselijkheid kon ontvluchten “(p.174) (1939).

 - “Waarom denkt een mens toch zo onsamenhangend? Waarschijnlijk door de kran-
ten. En de radio. Dat onafgebroken geratel van leugenaars en lafaards. Dat gebrek 
aan concentratie door al die stortvloeden van woorden. Die verwarde hersens, 
blootgesteld aan al dat demagogisch geklets. Niet langer gewend om het harde 
brood van de kennis te kauwen “(p. 175) (1939!).
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OVERLIJDENS
• de heer André Foubert, weduwnaar van mevrouw Noëlla Vangeyte, grootvader van 

leerlinge Océanie Foubert (3Wet1)overleden te Bever op 17 december 2017 

• OL de heer Simon De Clercq (Prom. 54), echtgenoot van mevrouw Nelly Van Schoors, 
vader van OL  Lieven De Clercq (Prom. 84), schoonvader van OL Hans Van Belle (†)
(Prom. 85),grootvader van OL Wouter Bruyneel (Prom; 02), van OL Arno De Clercq 
(Prom. 13), van OL Teun Van Belle (Prom. 10), van OL Jorden Van Belle (Prom. 15), van 
OL Robin De Clercq (Prom. 13), schoonbroer van gewezen directeur BaO Lucien Van 
Schoors, overleden te Geraardsbergen op 23 december  2017

• Mevrouw Joanna Swartelé, weduwe van de heer Polydore Vantilbogh, moeder van 
Anton  Vantilborgh, gewezen leraar, overleden te Liedekerke op 12 januari 2018

• OL de heer Herman Merckaert, vader van OL Jef Merckaert (Prom. 83), grootvader van 
OL Seppe Merckaert, OL Lander Merckaert (Prom. 09) en OL Silke Merckaert (Prom. 
17), overleden te Zottegem op 20 januari 2018 

• Mevrouw Alice Keymolen, weduwe van de heer Emiel Eylenbosch, grootmoeder van 
leerlingen Maarten (5B) en Bram (3C1) Eylenbosch en van Febe (4C1) en Hilke (2D) 
Leirens, overleden te Zottegem op 2 februari 2018

• de heer Julien Van Mello, echtgenoot van mevrouw Suzanne De Decker, vader van OL 
Roger Van Mello (Prom. 69), overleden te Ophasselt op 3 februari 2018

• de heer Luc De Winde, gewezen leraar aan het Sint-Jozefsinstituut, vader van OL Arne 
De Winde, (prom. 99), overleden te Zottegem op 14 februari 2018

• OL de heer Dirk Martens (Prom. 88), echtgenoot van mevrouw Sandra Cooreman, 
vader van Thibault, overleden te Geraardsbergen op 18 februari 2018 

• De heer Willy Wayenberg, overleden te Zottegem op 16 februari 2018 en zijn 
echtgenote mevrouw  Cecile De Nauw, overleden te Zottegem op 22 februari 2018, 
vader en moeder van OL Mario Wayenberg (Prom. 77)

• OL de heer Ange Roegiers (Prom. 58), echtgenoot van mevrouw Monique Lippens, 
overleden te  Eeklo op 22 februari 2018

• Mevrouw Christiane Kina, weduwe van de heer Theophiel Grijseels, grootmoeder van 
Bart en Sarah  Grijseels–Desmecht OL (Prom 04) en lerares secundair, overleden te 
Geraardsbergen op 5 januari  2018

• de heer Luc Van de Ponseele, grootvader van leerling Victor Thesin (1B), overleden te 
Geraards-bergen op 27 februari 2018

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTE
• VIDAR, zoontje van Markus Eriksson en Evelien Haelterman, kleinzoon van Luc 

Haelterman, leraar secundair en bestuurslid KOLB, geboren op 3 januari 2018

Aan de gelukkige ouders, grootouders en familie bieden wij onze oprechte gelukwensen aan.

PERSONALIA
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