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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
In het vorig nummer ( zie bulletin 2018/1), gaven we een situatieschets van het 
ledenbestand van de KOLB en kondigden we initiatieven aan rond dit item.
Onze memo en sensibiliseringsbrief over de betaling van lidgelden sorteerden 
een positief effect. Tientallen oud-leerlingen hernieuwden hun lidmaatschap 
waardoor het ledenaantal – na jaren van negatieve trends – opnieuw in de lift zit.
Hierbij danken we uitdrukkelijk alle oud-leerlingen die ingingen op onze oproep.
De regularisatie illustreert de sympathie en verbondenheid met jullie vroegere 
school.
De ontvangen lidgelden laten ons toe om de werking en activiteiten van de KOLB 
te consolideren en te verbeteren. Door het opnieuw bezorgen van ons tijdschrift, 
blijven de hernieuwers op de hoogte van het reilen en zeilen in en rond het Sint–
Jozefsinstituut. 
Een ander aandachtspunt, dat eveneens in het vorig nummer werd belicht, 
houdt verband met onze bestuurswerking.
Ongeveer driekwart van onze bestuursleden situeert zich in de leeftijdscatego-
rie “zestig plus”.
Indien we niet willen verglijden tot een veredelde seniorenclub en onze doelstel-
lingen verder willen enten op de verwachtingen van leden, van wie de leeftijd 
zich situeert tussen achttien en negentig plus dringt zich een uitbreiding met 
jongere bestuursleden op.
Zonder andere leeftijdsgroepen te willen uitsluiten, mikken we in eerste instan-
tie op oud-leerlingen met leeftijd tussen de veertig en vijftig jaar.
De leden uit deze doelgroep zullen binnen afzienbare tijd door het bestuur aan-
geschreven worden.
Beschouw deze woorden inmiddels als een uitnodiging tot engagement. Mocht 
je interesse hebben om mee te werken, aarzel dan niet en bezorg ons een seintje 
via onze website (kolb – karmelieten.be).
We kijken met belangstelling uit naar je reactie en nemen nadien uiteraard con-
tact op om de verdere modaliteiten te bespreken.

***

In het voorliggend nummer vind je de gebruikelijke rubrieken. In dit voorwoordje 
volgt een weergave van enkele voorbije en geplande KOLB – activiteiten.
Na de acties rond leden- en bestuurswerving werkte de KOLB op 27 juni 18 tra-
ditiegetrouw mee aan de promotie van de laatstejaarsleerlingen. Alle gediplo-
meerden ontvingen, als blijvende herinnering, een mooie pentekening met de 
afbeelding van de kapel en het  kloosterpand.
Aan vijf verdienstelijke laatstejaars werd daarenboven de ereprijs “professor Van 
Twembeke” overhandigd. Meer informatie over de promotie zal ingelast worden 
in het volgend nummer. In afwachting kunnen sfeerbeelden bekeken worden op 
onze website.
Hoewel de jaarlijkse oud- leerlingendag pas doorgaat op zondag 25 november 
2018, zijn binnen de bestuursploeg de voorbereidingen gestart.
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Alle oud – leerlingen worden nu reeds uitgenodigd. Dit jaar verwelkomen we de 
afgestudeerden van de promoties met eindcijfer drie of acht als onze speciale 
gasten.
Gezien persoonlijke contacten cruciaal zijn bij het uitnodigen van oud – klasge-
noten, werden een aantal oud-leerlingen gecontacteerd om te fungeren als jaar-
verantwoordelijke. Wij zijn ervan overtuigd dat het beroep op de contactperso-
nen opnieuw zal resulteren in talrijke inschrijvingen en, voor de 130 ste maal, zal 
bijdragen tot een succesvolle terugkomdag.
Eerder verwoordden we reeds onze intentie om de gereactiveerde traditie van 
evenementenaanbod verder te zetten. Momenteel lopen hieromtrent brainstor-
mende gesprekken binnen het bestuur. Meer informatie volgt na verdere rijping 
van de plannen.

                                                                                   *** 
Als schoolnieuws vermelden we de opendeur- infodag van het secundair, welke 
doorging op zaterdag 21 april 18. Directeur Karll Roeland en het lerarenteam ver-
heugden zich – zowel in de voor- als namiddag- in een ruime opkomst. Het bezoek 
van ouders en zesdeklassers resulteerde in een behoorlijk aantal inschrijvingen 
voor het eerste jaar secundair. Het bereikte aantal inschrijvingen liet de organi-
satoren toe om te gewagen van een voorzichtig optimisme. Indien de positieve 
beweging kan aanhouden gedurende de volgende weken, zal op 1 september 2018 
opnieuw een talrijke lichting eerstejaars de Karmelietenpoort binnenstappen.
Als ander belangrijk nieuws kunnen we meegeven dat de werkzaamheden voor 
de reeds lang aangekondigde heraanleg van de grote speelplaats begonnen zijn. 
Zonder onvoorziene problemen zullen bulldozers, graaf- en andere machines, die 
momenteel de speelplaatsruimte vullen, verdwenen zijn bij het begin van het 
schooljaar 2018 - 2019. Vanaf dan zullen alle leerlingen tijdens hun pauzes kun-
nen genieten van een fraaie en moderne speelplaats (zie pagina xxx).

                                                                                    ***

Nu de blauwdruk voor een BOS-visietekst klaar is, gaat in afwachting van een de-
finitieve beslissing de primordiale aandacht naar de ontwikkeling van een scena-
rio over de toekomstige organisatie van het vrij secundair onderwijs in de regio 
Geraardsbergen – Deftinge. 
Het bereiken van consensus over een gezamenlijke of aparte eerste graad en het 
wegwerken van dubbele studierichtingen (zelfde studierichtingen in verschillen-
de scholen), zal bepalend zijn voor het toekomstig traject van het BOS – verhaal.

                                                                                    ***

Als afsluiter, wens ik – namens het KOLB – bestuur een fijne en verkwikkende 
grote vakantie aan alle lezeressen en lezers.

 Marc Schouppe, voorzitter KOLB
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ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 
VANAF 10 UUR

Dit jaar worden de klasgenoten van onderstaande 
promotiejaren speciaal in het zonnetje gezet

1943 - 1948 - 1953 - 1958 - 1963 - 1968 - 1973
1978 - 1983 - 1988 - 1993 - 1998 - 2003 - 2008 - 2013

Maak nu reeds een afspraak om mekaar die dag te 
ontmoeten in de vertrouwde omgeving 

van het Sint-Jozefsinstituut. 

Mis de afspraak niet! Hou 25 november vrij en spreek af met jouw gewezen klas-
genoten. Samen met velen maken we er opnieuw een echt Karmelietenfeest van.
Om praktische redenen vragen wij uiterlijk 18 november in te schrijven via over-
schrijving op het rekeningnummer van de KOLB : BE78 4431 5037 7186.
Oud-leerlingen, die in 2017 hun lidgeld hebben betaald, genieten, alsook hun 
partner, van een prijsvoordeel en kunnen deelnemen tegen 42 euro per persoon. 
Andere oud-leerlingen en partner betalen 44 euro per persoon. Eventuele terug-
betaling is uitzonderlijk mogelijk voor annulaties die ons uiterlijk drie dagen 
voor de OL-dag telefonisch of per mail gemeld worden. 

Gelieve bij de overschrijving het aantal deelnemers en jouw promotiejaar te ver-
melden a.u.b.

Wij hopen je te mogen verwelkomen en kijken uit naar positieve respons.

Met hartelijke Karmelietengroeten

Marc Schouppe,        Marc De Vlaminck,  Urbain Van Twembeke
voorzitter         secretaris         en Roland Engels,                                  
       ere- voorzitters
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KOLB-NIEUWS

DE FALL

Het gemengd zangkoor ‘de Fall’, oudste koor van Geraardsbergen (1946) onder 
leiding van dirigent Albert Gossye, is verheugd om de “Vlaanderen Feestviering” 
georganiseerd door de Cultuurraad, op vrijdag 6 juli om 20u. in de Bartholomeus-
kerk van Geraardsbergen, met hun muzikale opluistering, een extra elan te ge-
ven.
Het wordt een mooie mix van enkele bekende Vlaamse liedjes.....

Een kleine maar dringende oproep: wij zijn op zoek naar KOLBERS die graag on-
der de douche zingen ! Kom liever elke dinsdag met ons mee repeteren in het 
muzieklokaal van het Karmelieten, tussen 19u30 en 22u. Wij zouden graag de 
gemiddelde leeftijd van onze koorleden naar beneden halen....
Wij starten met een totaal nieuw concept met het oog op een paar concertjes in 
het Koetshuis op zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober 2018. Maak je eens 
vrij en kom kennismaken.
Drempelvrees ? Geen probleem, neem telefonisch contact 054/422088 of stuur 
een mailtje naar onze voorzitter YOLANDE GODYNS - e-mail: yolandegodyns@
hotmail.com
Van harte welkom !

Terloops ook nog vermelden dat het zangkoor instaat voor het opluisteren van 
de mis en de dodenhulde op de oud-leerlingendag van 25 november. 
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KLIMAATBENDE

Onze basisschool neemt deel aan het 
project - traject ‘de klimaatbende’ van 
MOS en de stad Geraardsbergen. We 
engageren ons om initiatieven uit te 
werken rond één of meer klimaat-en 
milieuthema’s. Op die manier draagt 
de school haar steentje bij tegen de 
opwarming van de aarde en werken we 
mee aan een klimaatgezond Geraards-
bergen. 

STADSVERKENNING

Op dinsdag 6 maart werden de leerlin-
gen van het vierde leerjaar verwacht in 
“De Permanensje” op de Markt van Ge-
raardsbergen. Hier kregen ze heel wat 
informatie over onze stad. Nadien be-
zochten ze het Manneke Pis museum 
en bewonderden ze de reuzen: Goliath, 
Gerarda en Kinneke Baba. De leeruitstap  
werd afgesloten met een rondleiding in 
de Sint-Bartholomeuskerk.
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NIEUWS UIT HET
BASISONDERWIJS
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EERSTE COMMUNIE BASISSCHOOL 10 MEI 2018

Vijfentwintig jongens en meisjes van 
het eerste leerjaar vierden donderdag 
10 mei hun eerste communie. Met krie-
bels in de buik en vol spanning kwamen 
ze de kerk binnen. De communicantjes 
dansten en zongen uit volle borst. Ze 
speelden toneel en vertelden het ver-
haal van “Krokodil & Egel”, een verhaal 

over hoe men zich soms kan vergis-
sen in iemand door enkel en alleen af 
te gaan op uiterlijke kenmerken. Een 
mooie boodschap op een prachtige 
dag!

Dank aan het oudercomité voor het 
lekkere ontbijt op deze hoogdag! 

KARMELIETERS OBSERVEREN KOOLMEESJES!

Basisschool Karmelieten ontving een 
vogelkastje mét kleine computer en 
camera. Begin februari werd in de bos-
rijke omgeving van basisschool Karme-
lieten dit nestkastje van het project 
Xperibird omhoog gehangen. Xperi-
BIRD.be is een uniek educatief project 
van het Museum voor Natuurweten-
schappen en Google.org. 

Daarmee verzamelen ze wetenschap-
pelijke gegevens over mezen en delen 

ze de informatie op de interactieve 
website XperiBIRD.be. Het XperiBIRD.
be-project kan op heel wat belangstel-
ling rekenen in de school en daarbui-
ten. Leerlingen en leerkrachten zijn in 
de ban van de koolmeesjes. Om ook de 
ouders en buitenstaanders bij dit pro-
ject te betrekken werd op Youtube een 
kanaal (Xperibird Karmelieten) met 
livestream gerealiseerd.

Ondanks het feit dat basisschool Kar-
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melieten  in het cen-
trum van Geraardsber-
gen ligt werd het nest-
kastje vrijwel meteen 
bevolkt door een kop-
pel koolmeesjes. Veel 
heeft natuurlijk te ma-
ken met de groene en 
bosrijke omgeving van 
onze school.

Omstreeks half maart 
begonnen de koolme-
zen hun nest te maken 
en half april volgden 
de eerste eitjes! Begin 
mei werden de eerste koolmeesjes 
geboren. Op dit moment kan je via de 
livestreamverbinding elk moment van 
de dag observeren hoe de kleine kool-
meesjes gevoederd worden met rups-

jes door de oudere koolmezen. Een 
prachtig project dat de leerlingen van 
basisschool Karmelieten nog dichter 
bij de natuur brengt!

BASISSCHOOL KARMELIETEN ONTVANGT
HET CODESCOOL LABEL!

Basisschool Karmelieten, pionier in 
computationeel denken
Begin dit schooljaar werd gestart met 
‘CodesCool’, een project van de hoge-
school Odisee uit Aalst. . “We sprongen 
meteen op de kar toen het project ge-
lanceerd werd. Met dit project leren de 
kinderen programmeren op een speel-
se en eenvoudige manier”, zegt ICT-
coördinator en coach Maarten De Boe. 
“Het afgelopen schooljaar kwamen we-
kelijks een 20-tal kinderen programme-
ren onder de middag. Aan de hand van 
programma’s zoals Scratch en mBlock 
bouwden we elke week onze vaardig-
heden verder uit. Noch wij als coaches, 
noch de kinderen hadden voorkennis 
nodig, enkel de motivatie om wekelijks 

aanwezig te zijn en je te willen verdie-
pen in programmeervaardigheden was 
een vereiste. Er bestaan al zeer goeie 
initiatieven, zoals Coderdojo, maar het 
verschil daarmee is dat Codeklassen op 
school plaatsvinden en dus ook de kin-
deren bereiken die je misschien anders 
niet bereikt.”

Ongedwongen sfeer
Meester Adrien, tevens coach binnen 
het project, benadrukt het belang van 
de ongedwongen sfeer: “Net zoals er 
kinderen zijn die naar een voetbalclub 
gaan, zijn er kinderen die bij ons naar 
de Codeklas komen. Voor de leerlingen 
moet het iets leuks zijn, het clubge-
voel primeert. De sfeer in de Codeklas 
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LEERLINGEN BASIS-
SCHOOL KARMELIETEN 
ZIJN KLAAR VOOR HET 
WK

Op de speelplaats van basis-
school Karmelieten is de WK-
gekte losgebarsten! Heel wat 
leerlingen kwamen feestelijk 
uitgedost naar school in een 
Belgische tenue als steun aan 
onze nationale voetbalploeg. 
Rood, geel en zwart zijn mo-
menteel de favoriete kleuren 
van zowel leerlingen als leer-
krachten!

was los maar de jonge programmeurs 
in spe werkten wel zeer geconcen-
treerd aan de opdrachten die wij hen 
als coach gaven. Het schooljaar wordt 
binnen enkele weken afgesloten met 
een ‘Codefeestje’ waarbij de leerlingen 

die wekelijks naar de Codeklas kwa-
men, getrakteerd worden op een hapje 
en drankje. Ook ontvangen zij tijdens 
dat ‘Codefeestje’ een diploma uit han-
den van onze schepen van onderwijs, 
Fernand Van Trimpont.



3

 

 

Met oog voor de toekomst van uw kind 
 Inschrijvingen mogelijk tot 7 juli & vanaf 16 augustus! 

 www.sint-jozefsinstituut.be 
 www.facebook.com/basisonderwijskarmelieten 
 dirbao@sint-jozefsinstituut.be   054/41.07.10 

 

Basisschool Karmelieten 
Karmelietenstraat 57, 9500 Geraardsbergen 

Kleuterschool Kleine Prins 
Vestiging Gentsestraat : jongste kleuters 

Hoofdschool Karmelietenstraat: oudste kleuters 
 

 Basisonderwijs 
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NIEUWS UIT HET
BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

■
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OUDERPARTICIPATIE 

Begin dit schooljaar diende De Moza-
iek bij het OCMW en de stad Geraards-
bergen een subsidieaanvraag in voor 
het project ouderparticipatie. 

Het project werd goedgekeurd en in 
mei kon er 2 maal een uitstap naar De 
Kleppe in Everbeek doorgaan. De Klep-
pe is een belevingsboerderij voor men-
sen met een beperking.

Samen met de Zonnetjes, Padden-
stoel, Elfenbank en Luchtballon werd 
er een daguitstap gepland. Niet enkel 
de leerlingen konden hieraan deelne-
men, maar ook de ouders konden een 
ganse dag mee op uitstap. 

Ons doel was niet enkel om de leer-
lingen en hun ouders een fijne dag te 
bezorgen, maar ook om de ouders met 
elkaar in contact te brengen om hun ei-
gen netwerk te vergroten en de betrok-
kenheid met de school te verhogen.

EERSTE COMMUNIE 

Op 1 mei deden vier leerlingen van de 
buitengewone afdeling hun Eerste 
Communie in de kapel van het Karme-
lieten. De viering werd voorgegaan 
door Pater Paul Janssens, voorzitter 
van ons schoolbestuur.

Ook dank aan het oudercomité voor 
de financiële steun bij het organiseren 
van de receptie.
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GEZONDE WEKEN 

De twee weken direct na de paasva-
kantie stonden volledig in het teken 
van gezondheid en sport. Alle lessen en 
activiteiten kregen een gezond of spor-
tief randje. Er was tijd voor een gezond 
ontbijt, lessen rond gezonde voeding, 
een goede hygiëne en sportiviteit.

Om de gezonde weken af te sluiten 
was er een buitenspeeldag voor de 
kleuters en een buitensportdag voor 
het lager op het Sint-Adriaansstadion 
en in het abdijpark.

ZEEKLASSEN 

Van 14 mei tot 18 mei trok-
ken 50 leerlingen van de 
buitengewone afdeling De 
Mozaïek naar Blankenber-
ge voor een week vol sport 
en spel. Elke voormiddag 
stond er sport op het pro-
gramma, in de namiddag 
was er ruimte voor spel en educatie. 
De zon was niet elke dag van de partij, 
maar ook de regen was nergens te be-
speuren.

De 50 leerlingen konden rekenen op 12 
teamleden van De Mozaïek die de leer-
lingen de ganse week met de beste zor-
gen omringden.
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NIEUWS UIT HET
SECUNDAIR ONDERWIJS

ALLERLAATSTE GYMLES
VOOR LERAAR JAN VAN DER HEYDEN

Jan heeft een straffe Karmelietencar-
rière achter de rug. Hij is sinds 1981 
actief in onze school, vooral als leer-
kracht LO. Hij heeft ongetwijfeld ste-
vig bijgedragen tot de typische Karme-
lietensfeer en ook heel wat leerlingen/
streekgenoten sportief geïnspireerd 
als oud-topvolleyballer (zelfs ex-inter-
national) met een hart voor de volley-
balsport, maar ook met een interesse 
in veel andere sporten. Daar kunnen 
de leerlingen van getuigen.

Wij wensen hem na zijn actieve carri-
ère een aangename invulling van zijn 
vrije tijd, en hopen hem nog regelmatig 
te ontmoeten in en buiten het Karme-
lieten.

Enorm bedankt, Jan, voor wat je bete-
kend hebt voor ‘t Karmelieten !

Proficiat met je carrière, en hopelijk kan je met volle teugen genieten van je pen-
sioen.

PRETTIGE
VAKANTIE!
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WERKEN AAN
DE SPEELPLAATS
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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
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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
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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
Alternatieve investeringen

Managementadvies
Meer dan 

30 jaar 
ervaring

A l l e s  v o o r  h e t  k a n t o o r 
S p e c i a l i t e i t  i n k t p a t r o n e n

Buro-Center Van Der Bracht b.v.b.a.
Brakelsesteenweg 651-653 9400 Voorde (Ninove)

Tel. 054 50 00 13 Fax 054 50 32 32 

GARAGE
DELHOUX PAUL BVBA

Weverijstraat 121 • 9500 Geraardsbergen 
Tel. 054 59 69 69 • Fax 054 59 69 60
garage@delhoux.be • www.delhoux.be
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EXAMENUITSLAGEN OUDLEERINGEN2017

TOTAAL BEHAALD

Abaño Aying, Jenneve
Ba toegepaste taalkunde  Nederlands, 
Engels, Spaans

120 99

Aelbrecht Däzzle Ba in ergotherapie 30 27

 Boriau Simon Ba Vastgoed 180 180 voldoende

Adins Aline
Ba in de grafische en digitale
media: cross - media ontwerp

145 135

Baele Eline
Ba in het onderwijs:
zorgverbreding en remediërend leren

60 60

Barbé Emma Ba of science in handelswetenschappen 60 51

Barbé Julie
Ba in het communicatie-
management

158 81

Belet Fjodor Ba bedrijfsmanagement Engelstalig 60 60

Beeckman Lijs
Ba in het industrieel
productontwerpen

120 120

Beeckman Merel
Ba of Arts in toegepaste taalkunde:
2 talen

60 56

Bequé, Lisa
 MA ergotherapeutische wetenschap 
(Leuven)

60 60 onderscheiding

Bequé Yasmine
Ma of Science in biowetenschappen: 
voedingsindustrie

60 60 voldoende

Berwouts Astrid Ba of Arts in de geschiedenis 56 50

Bienfet Lien Ma na Ma notariaat 60 60 voldoende

Bieseman Katrien Ba in de verpleegkunde 180 163

Biesemans, Ellen
ABA toegepaste taalkunde  Nederl,
Engels, Frans

180 180 voldoende

Blommaert, Tim
MA industriële wetenschappen:
elektromechanica (Gent)

60 60

Boriau Yelis Ba in communicatiemanagement 60 53

Bormans Niels
Ba of science in ingenieurswetensch.: 
werktuigkunde-elektrotechniek

60 60

Buyl, Jarno
ABA industriële wetenschappen:
elektromechanica

60 60

Caelen Fien
Ba of science in de pedagogische
wetenschappen

60 60 onderscheiding

Caelen Tim
Ba of science in de ingenieursweten-
schappen : toegepaste natuurkunde

60 54

Cardon Eleine
Ba of science in de ingenieursweten-
schappen: werktuigkkunde -
elektrotechniek

60 60 onderscheiding

Cayman Tine Ba in de ergotherapie 120 120

Claes Michiel
Ba of science in de toegepast economi-
sche wetenschappen: handelsingenieur

66 66

Claeys Jules
MA of science in industrial
engineeringand operations research

62 62
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TOTAAL BEHAALD

Clement  Jarno Ba in het bedrijfsmanagement 55 55

Cochez Jordi
Ba of science in de industriële wet.: 
chemie

60 60 voldoende

Collyns Silke Ba toegepaste fiscaliteit 57 57

Condijts Thomas Ba of science in de geneeskunde 60 60
grootste
onderscheiding

Coussens Robin
Ba of sciende in industriële weten-
schappen: industrieel ontwerpen

60 54

Craps Kaat Ba in de grafische en digitale media 120 120

Criquelion Jitse Ba of Arts toegepaste taalkunde 60 52

Crispin Julien Ba in het vastgoed 120 120

Cromphout Rani
Ma of science in de communicatiewe-
tenschappen

60 60
grote
onderscheiding

Dauwe Rut
Ba in het bedrijfsmanagement: rechts-
praktijk

131 131

De Borre Joran
Ba bedrijfsmanagement: sport- en
cultuurmanagement

180 180 voldoende

De Braekeleer Hanne Ba Sociaal Werk 180 180 onderscheiding

De Bruycker Nele
Ba in de multimedia en de
communicatietechnologie

120 120

De Clercq Arno
Ba of science in de handelswetenschap-
pen

30 30 voldoende

De Clercq Arno
Ma of science in de handelsweten-
schappen

19 19

De Clercq Dries
Ba of science in revalidatiewetenschap-
pen en kinesitherapie

60 60 voldoende

De Cock Simon Ba in het vastgoed 120 114

De Cooman Sam
Ba of science  in de lichamelijke
opvoeding en bewegingswetenschap-
pen

120 120

De Couck Faye Ba in de ergotherapie 180 180

De Freyn Dorien Ba Lager Onderwijs 180 180 voldoende

De Geest Kobe
Gemeensch. Ged Ba of science in
ingenieurswetenschappen

60 60

De Geest  Rani
Ba of science in de industriële wet.: 
chemie

45 27

De Geest Rani
Ma of science in de industriële
wetenschappen: chemie

15 9

De Jonghe Lars
Gemeensch. Gedeelte Ba of science in 
ingenieurswet. Bouwkunde, chemie 

60 60

De Keyzer Anke
Ma  Of science in de geneesmiddelen-
ontwikkeling

62 62 onderscheiding

De Keyzer Femke
Ba in hotelmanagement: boekhouden 
introductietechnologie

90 84
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TOTAAL BEHAALD

De Moyer Guillaume Ma of science in Advanced Dentistry 16 16
grote
onderscheiding

De Neve Michael 
Ba of science in de ingenieursweten-
schappen: bouwkunde

33 27

De Pessemier Willlem
Ba in het onderwijs: secundair onder-
wijs Engels, Nederlands

120 120

De Ray Deirdre Postgraduaat Belgian ad school 60 60

De Rick Lotte
Ba of science  farmaceutische
wetenschappen

120 120

De Roeck Maya Ba in orthopedagogie 60 60

De Smet Thibault
Ba in het secundair onderwijs: Fysica en 
informatica

Voldoening

De Swaef Leonie Ba in de logopedie en audiologie 60 46

De Taeye Jude
Ba of science in de criminologische
wetenschappen

56 47

De True Toon Ba in de toegepaste informatica 182 171

De Vlaminck, Karen
MA handelswetenschappen:
Finance- en risk management

60 60 onderscheiding

De Wilde Lotte
Ba in het bedrijfsmanagement: marke-
ting

180 180 onderscheiding

Deblander Glenn Ba of laws in de rechten 67 67

Debruyne Anneveere Ma of science in de tandheelkunde 60 60

Debruyne Florian
Ma of Science in revalidatieweten-
schappen en kinesitherapie

60 60 onderscheiding

Decooman Chloë
Ba of science in de lichamelijke opvoe-
ding en bewegingswetenschappen

67 60

Defraene Jessica Ba in onderwijs: lager onderwijs 62 62

Delhove Jonathan
Ma of science in de industriële wet.:
bouwkunde

60 60 voldoende

Delplace Jens
Ba in het bedrijfsmanagement: 
internationaal ondernemen

180 180

Delplace Niels Ba in bedrijfsmanagement 90 49

Demey, Maxime
ABa toegepaste taalkunde :Nederlands 
, Engels Frans

180 180 voldoende

Demey, Maxime Ma journalisitek 60 42

Demil Tillo
Ba in het onderwijs: secundair onder-
wijs

60 36

Derdelinckx Imkje Ba in de logopedie en de audiologie 187 170

Derdelinckx Siebe Ba in sport en bewegen 168 168

Deschuyteneer Cherlean
Ba in het secundair onderwijs: Engels 
en Informatica

111 105

Devaux Ulrike
Ma of arts in de Oost-Europese talen en 
culturen

61 61 onderscheiding
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TOTAAL BEHAALD

Devolder Jana
Ba of science  in de farmaceutische
wetenschappen

60 60 voldoende

Devoogdt Lisa
speciale lerarenopleiding in de
psychologie

56 56 onderscheiding

Devos Nicolas Ma of science in electrical engineering 58 58 onderscheiding

D'Hauwer Milan Ba in de grafische en digitale media 60 45

D'Hauwer Febe Ba of science in handelswetenschappen 60 51

Dhondt Thomas Ba in de toegepaste informatica 180 180 onderscheiding

Doclo Phoebe Ba in bedrijfsmanagement: marketing 60 60

Dujardin Marian
Ba of arts in de toegepaste taalkunde: 
comb. Van minstens twee talen

60 60
grote
onderscheiding

Dujardin Robin
Ma of science in de revalidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

60 60

Eeckhout Lotte
Ba in onderwijs :secundair onderwijs
economie, Nederlands

180 180 onderscheiding

Franceus Lenka Ba of science in geneeskunde 60 60

François Diego Ba in onderwijs; lager onderwijs 56 36

Gaublomme Thomas
Ba in biomedische laboratoriumtech-
nologie

53 53

Geeroms Jörgen
Ba in bedrijfsmanagement:
accountancy-fiscaliteit

60 60

Ghijsels Jody
Ba in biomedische  laboratorium-
technologie

60 51

Gisgand Joyce Ba Lager Onderwijs 120 120

Ghislain Tiffany Pba fotografie; audiovisuele techniek 180 180 voldoende

Gistelinckx Mathias Ma of science in Civil Engineering 60 60

Goddijn Femke voorbereidingsprogramma architectuur 35 35

Gosseye Laura
Ba of arts in de taalkunde: comb. Van 
minstens 2 talen

24 24 voldoende

Gosseye Laura
Ma of Arts in meertalige communicatie 
comb. Minstens 2 talen

21 21

Gossye Elisa Ma of arts in de taal- en letterkunde 10 10 voldoende

Gossye Helenea Ma of medicine in de geneeskunde 60 60

Groeninckx Mette Ba in interieurvormgeving 34 34

Haegeman Femke Ba in voedings- en dieetkunde 68 68

Hellebosch Laura
Gemeenschappelijk ged. Ba of Science 
in de psycholgie

67 60

Hernou Arno
Gem. gedeelte Ba of science in industri-
ele wetensch. Bouwkunde, chemie

60 33

Herregodts Jan Ba of science in de geneeskunde 36 36

Herremans Pablo Ma of Laws in de rechten 60 60 onderscheiding

Holderbeke Tim Ba in de logopedie en audiologie 60 36
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TOTAAL BEHAALD

Holvoet Jasper Ma of Medcine  in de geneeskunde 48 38

Hoogstoel Sofie
Ba of science in de biomedische
wetenschappen

60 60 onderscheiding

Hoogstoel Jolien Ba in de logopedie en audiologie 60 46

Huez Inneke
Ma of Arts in de Oosterse talen en 
culturen

50 30

Huwel Niels Ba in de ergotherapie 180 180 voldoende

Jacobs Lieselotte Ba in orthopedagogie 60 43

Krasniqi Dafina Ba in het bedrijfsmanagement 180 180 voldoende

Leleu Maïte Ba of science in de geneeskunde 60 60
grote
onderscheiding

Lemarcq Yara Ba in het sociaal werk 130 95

Lequeu Thibault
Ba in het onderwijs : secundair onder-
wijs LO en bewegingsrecreatie

60 57

Leroy Charlotte
Ma of arts in demeertalige bedrijfs-
communicatie

60 60
grote
onderscheiding

Leroy Fien Ba in onderwijs: lager onderwiijs 60 60

Leroy Lies Ba in de vroedkunde 120 120

Letouche Flore Ba voeding- en dieetkunde 120 120

Letouche Senne Ba of science in de psychologie 60 60 voldoende

Letouche, Sander
Ma industriële wetenschappen
biochemie

60 60

Machtelinckx Femke Ba of science in geneeskunde 60 49

Machtelinckx Glenn
Ba of science inde toegepaste economi-
sche wetenschappen

69 63

Mackens Liselotte
Ba of science in de biomedische weten-
schappen

60 60 onderscheiding

Maertens Michiel Ma of scinece in Civil Engineering 60 60

Matthys Bo Ba in communicatiemanagement 42 26

Matthys, Jonas ABa architectuur (Gent) 180 170

Meert Géraldine
Ba office management : event- en pro-
jectmanagement

60 56

Merckaert Enrico Ba elekronica - ICT 60 36

Merckaert Joke Ba in de verpleegkunde 180 180 voldoende

Mertens Anneleen
Gem. gedeelte Ma of Veterinary Medi-
cine
in de diergeneeskunde

60 60

Mertens Jonas
Ba of science in biomedische weten-
schappen

29 29

Mignon Frederic Ba of science in de bio wetenschappen 57 57

Miserez, Jarne
ABa handelswetenschappen (oud) 
(Brus)

180 180 onderscheiding
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TOTAAL BEHAALD

Moreels Bram Ba elektronica - ICT 60 60

Muys Killian Ba bedrijfsmanagement 31 31

Nachtergaele Caroline Ba onderwijs; lager onderwijs 120 86

Naveau Jarne Ba maatschappelijke veiligheid 60 57

Nyssens Jelle
Ba in het bedrijfsmanagement:
internationaal ondernemen

132 100

Onderbeke Aster Ma of science in Chemical Engineering 60 60 onderscheiding

Onderbeke Leon
Ba of Science in toegepaste economi-
sche Wetenschappen

46 43

Opdecam, Jef
Ma  industriële wetenschappen
elektromechanica

60 60
grote
onderscheiding

Oste Maarten
Gem. gedeelte Ba of science in industri-
ele wetensch. Bouwkunde, chemie

60 42

Panis Natacha Spec. Lerarenopleiding 15 15

Patelli Arno Ba bedrijfsmanagement 41 31

Pijl Jillian
Ba bedrijfsmanagement: internationaal 
ondernemen

131 116

Pletinckx Medhi Ba elektromechanica 180 180
grote
onderscheiding

Postiau Axel
Gem. gedeelte Ba of science in ingeni-
eurs-
wetenschappen

60 56

Priëls Josip
Ma of science in bestuurskunde en 
publiek management

60 60 onderscheiding

Prové Jens Ba maatschappelijke veiligheid 60 60

Quitelier Flore Ma of science in Business Engineering 60 60

Roeland Jana Ba in  Sociaal Werk 114 96

Roelandt Tom
Ma of science in de criminologische
wetenschappen

60 41

Rogge Gwen
Ba of science in de revalidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

60 60 onderscheiding

Roukaerts Laura
Ma of Arts in het vertalen: comb, van
minstens twee talen

60 60
grote
onderscheiding

Sandelé Dieter Ba elektronica - ICT 60 60

Schaillie Aline Ba in de vroedkunde 113 113

Schaillie Julie Ma of artsin de bedrijfscommunicatie 60 60
grote
onderscheiding

Schiettecatte, Ken
ABa handelswetenschappen (oud) 
(Brus)

180 180 voldoende

Schiettecatte, Ken
Ma Handelswetenschappen: internatio-
nale betrekkingen

14 14

Schils Lana
gem. gedeelte Ma of Veterinary Medi-
cine in de diergeneeskunde

60 55
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TOTAAL BEHAALD

Segers Jonas
Ma of science in de bio-ingenieurswe-
tenschappen: chemie en bioprocestech-
nologie

66 66 onderscheiding

Simaeys Alyssa Ba in de pedagogie van het jonge kind 180 180 voldoende

Simaeys Maarten
Ba bedrijfsmanagement: sport- en 
cultuur-management

60 60

Somers Oona
Speciale lerarenopleiding in de psycho-
logie

52 52 onderscheiding

Souffriau Boris Schakelprogr. Ma vertalen 45 45 geslaagd

Steenhoudt Wouter Ba of science in dierengeneeskunde 60 60

Stevens Maarten Ba autotechnologie 60 60

Sunaert Brent Ba in onderwijs : lager onderwijs 180 134

Tassignon Vince
Ba in de mutimedia en de communica-
tietechnologie

138 96

Tielemans Jerko
Ba in bedrijfsmanagement: accountan-
cy-fiscaliteit

60 60

Trifin François
Ma. of Veterinary Medicine in de dierge-
neeskunde

103 103 voldoende

Van Brakel Fien Ba in de verpleegkunde 180 180

Van Caelenberg Kyra
Ma of Science in de communicatiewe-
tenschappen

60 60 voldoende

Van Cauwenberge 
Jasper

Ba bedrijfsmanagement: internationaal 
ondernemen

166 115

Van Cleemputte Sam
Ma of science in de geomatica en de 
landmeetkunde

45 33

Van Cleemputte Sara
Ba of arts in de toegepaste taalkunde:
comb van minstens 2 talen

60 60 onderscheiding

Van Damme Charlotte Ba bedrijfsmanagement: Marketing 125 120

Van Damme Marianne Ba in de verpleegkunde 124 113

Van Damme Yannick
Ma of Medicine in de huisartsgenees-
kunde

60 60 geslaagd

Van de Maele Ynse
Ba of science in de biomedische weten-
schappen

110 103

Van de Velde Evert
Ma of science in Electromechanical
Engineering

60 60

Van de Velde Ward
Ma. of science in de bio-ingenieurswe-
tenschappen: levensmiddelenweten-
schappen en voeding

67 67 onderscheiding

Van de Voorde Elien
Ma of science in de biowetenschappen: 
land- en tuinbouwkunde

60 60
grote
onderscheiding

Van De Walle Kenley
Ba of science in revalidatiewetenschap-
pen en kinesitherapie

60 60

Van De Walle Joran
Ma of science in de industriële we-
tensch: biochemie

61 61 onderscheiding

Van den Berghe Gert-Jan Ba elektromechanica 180 180 voldoende
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TOTAAL BEHAALD

Van den Berghe Nele
M. of science in de industrial Enginee-
ring and Operations Research

56,5 56,5 voldoende

Van Den Bossche Jade
Ba in bedrijfsmanagement: logistiek
management

120 120

Van den Driessche Niels
Ma of science in de industriële
wetenschappen: biochemie

61 61

Van den Eeden  Sarah
Ba of science in de bestuurskunde en 
het publiek managament

54 54

Van den Hove Siebe Ba na Ba in zorgmanagement 28 28

Van den Kerckhove 
Enzo

Ba in het bedrijfsmanagement:
internationaal ondernemen

180 173

Van Der Eecken Jolien Ma architectuur 120 120
grote
onderscheiding

Van der Bruggen San-
drine

Ba in het verpleegkunde 117 117

Van der Maelen Sean Ma of laws in de rechten 60 60 onderscheiding

Van der Mynsbrugge 
Stan

Ba in de vastgoed 113 98

Van der Putten Jade Ma of Science in de bedrijfseconomie 36 36 onderscheiding

Van der Stichelen Elise
Ba of science in de lichamelijke opvoe-
ding en de bewegingswetenschappen

55 47

Van der Stichelen Lonne Ba in het sociaal werk 180 180 voldoende

Van der Stichelen Lonne Ba in toegepaste psychologie 28 28

Van Geyte Juno Ba in onderwijs: lager onderwijs 60 60

Van Gijsegem Brent Ba in bedrijfsmanagement: marketing 31 21

Van Hautegem Lieselot Ba of science in de diergeneeskunde 61 61
grote
onderscheiding

Van Keymeulen Eline
Ba in onderwijs: secundair onderwijs;
Engels, Nederlands

60 48

Van Liefferinge Elout Ba of science in de biowetenschappen 4 4 voldoende

Van Liefferinge Elout
Ma of Science in industriële weten-
schappen: biochemie

61 61

Van Lierde Juliaan
Ma of sciencein bestuurskunde en 
publiek management

61 61 voldoende

Van Lul Ellen Ba na Ba in zorgmanagement 28 28

Van Moorter Jonas
Ba of science in Industrial Engineering 
and Operations Research

62 62

Van Muylem Gil Ba of science in de sociologie 53 40

Van Nieuwenhove Ine
Ba of science in de farmaceutische 
wetenschappen

64 64

Van Reepingen Delphine
Ba in onderwijs: secundair onderwijs; 
Engels, Nederlands

111 87

Van Schoors Flore Ba in bedrijfsmanagement : marketing 60 60
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TOTAAL BEHAALD

Van Waeyenberghe 
Eline

Ba in het bedrijfsmanagement: KMO 180 180

Van Zande Aki
Ba of science in de biomedische weten-
schappen

60 60

Vandercoilden Thomas Ba in de elektromechanica 243 173

Vanden Eynde Yilca Ba in orthopedagogie 57 57

Vander Beken Annelies Ba in de ergotherapie 117 117

Vandercammen Robin
Ba in het bedrijfsmanagement: interna-
tionaal ondernemen

180 180 onderscheiding

Vandesype Jana
M. of science in de lichamelijke opvoe-
ding en de bewegingswetenschappen

59 59 onderscheiding

Vaneckenrode Valérie Ba in het communicatiemanagement 180 180 onderscheiding

Vansteenkiste Mathias
Ba of science in de biowetenschappen 
land- en tuinbouwkunde

22 22 voldoende

Vansteenkiste Sara
Ma of Science in de geneesmiddelen-
ontwikkeling

47 47

Vogels Emile Ba industriële wetenschappen 60 60

Vogels Ward
Ma  milieu- en preventiemanagement 
(oud)(Brus)

60 60 onderscheiding

Vermang Daan Ba of science in handelswetenschappen 63 35

Volg KOLB-KARMELIETEN
nu ook op Facebook
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■
 Tony D

e R
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TONY VERTELT

TERREUR IN 1985

Mijn karretje raasde over de E3.

Het was gezellig warm binnenin. Het 
geluid van de motor werd nu en dan 
zelfs overstemd door een koor dat er-
gens uit zijn strottenhoofd een collec-
tie Kerstliederen in een micro trachtte 
te persen en er soms behoorlijk in 
slaagde. Vooral “I’m dreaming of a 
white …..” kwam goed door, misschien 
omdat ik het zo goed kende ofwel om-
dat de sneeuw buiten een halve me-
ter dik lag en ze terzelfdertijd vanuit 
de hemel op het landschap,de weg en 
mijn voorruit dwarrelde. Maar zoals 
gezegd had ik het gezellig warm, de ra-
diator deed het prima, mijn ruitenwis-
sers werkten met vrolijk gezang “fwiet 
fwiet “ en ik was op weg naar Doornik, 
een Romaans stadje niet erg ver van 
Frankrijk en bekend voor zijn gebou-
wen, zijn faïence en zijn wandtapijten. 
Geen dezer punten was de oorzaak 
van mijn komst naar dit voor ons Vla-
mingen onbekend oord. 

Toen mijn radiootje te erg begon te 
protesteren schakelde ik het uit. 
Kerstliederen brengen het hart in een 
vreedzame rust, laat die rust niet be-
derven door technische storingen.

In de stad had ik spoedig het adres 
gevonden dat men me had gesigna-
leerd; ik maakte rustig mijn keuze, het 
was pas tien uur, ik had nog een zee 
van tijd om ’s middags mijn kinderen 
van school te halen. Ik laadde de spul-
len in op de achterbank, de rekening 
zouden ze maken als ik alles in goede 
staat terugbracht. “Au revoir” en daar 
stond ik terug op straat. het was tien 

uur twintig. Zou ik een kop koffie gaan 
nuttigen op het marktplein? De win-
terlucht was me tussen de schouder-
bladen gaan kleven. Ik schrok terug 
van mijn eenzaamheid: een man alleen 
in een café, midden een onbekende 
stad,in ’t putje  van de winter en van 
de week. Het moet triestig zijn na veer-
tig jaar huwelijk plots alleen op reis te 
moeten. Ik besloot niet deel te nemen 
aan dit consumptiepatroon en stapte 
gezwind naar mijn wagen. Ik voelde 
mij fier en gelukkig aan de bekoringen 
weerstaan te hebben en floot welge-
mutst “Stille nacht, Heilige Nacht” in 
marstempo. De temperatuur leek mij 
aan het meisje met de Zwavelstokjes 
ontleend te zijn, zij zong iets dat niet 
veel verwantschap vertoonde met wit-
te nachten maar haar stem verwarmde 
mijn ingewand. De ring rond Doornik 
was mooi aangeduid – een goed half 
uurtje nog en ik was thuis. 

Plots viel mijn oog op het dashboard 
– een rood lampje vertelde mij dat de 
LPG-tank bijna leeg was, een gevaar-
lijke situatie zoals ieder weet die met 
dergelijke energie en geld besparende 
brandstof de wegen onveilig maakt.

Toen zag ik de wegwijzer “France 9”en 
het oranje lichtje in mijn achterhoofd 
dat beval die weg uit te gaan en over 
de grens te gaan tanken aangezien de 
LPG daar stukken goedkoper was dan 
in België.

9 km. op een autoweg is niets – zelfs 
als er sneeuw ligt en de weg maar op 
één rijvak berijdbaar is. Er was niet 
veel beweging, enkele vrachtwagens 
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met kerstverlichting voor hun wind-
scherm, een paar autobussen met be-
jaarden op weg naar een of ander gun-
staanbieding door een firma gespe-
cialiseerd in het uitpersen van nette 
gepensioneerden. En ik.

Aan de grens stond een douanebeam-
te rustig het verkeer te schouwen. Hij 
stond met voeten en lichaam binnen 
in de warmte, ik zag enkel zijn vooruit-
stekende buik en zijn klep. Hij had bol-
le wangen en een rode neus. Ik groette 
hem joviaal. Hij vertikte het zijn han-
den uit zijn zakken te halen, het was 
er te koud voor.

Het eerste benzinestation voorbij de 
grens verkocht enkel benzine en “dij-
eezel”. Daarom niet getreurd. Langs 
een autoweg verdringen de stations 
mekaar.

Ik reed een paar kilometer maar vond 
niets. Geen station, geen LPG. Ik zou 
het beter in het binnenland proberen. 
En ja hoor, ik was nog maar net de eer-
ste afrit voorbij het binnenland in of 
daar pronkte het al. En in grote letters 
kondigden zij aan dat zij LPG hadden, 
alsof ze het geroken hadden….

Terwijl de bediende mijn tank vulde 
bracht ik een bezoekje aan de toi-
letten, ik had een behoefte voelen 
drukken die zelfs de koning wel eens 
gevoelt en nu het nog een tijdje kon 
duren eer ik thuis was kon ik beter nu 
dadelijk.

Het toilet was achteraan en hoewel 
ook dit station aan een multinatio-
nale onderneming behoorde waren de 
“beste kamertjes” typisch Frans. Een 

gat inde grond en een natte douche 
over je voeten. En geen papier.

Maar kom, dit kon mijn goed humeur 
niet beïnvloeden. In de winkel kocht 
ik een paar prentkaarten. “Salut de 
Baisieux” stond onder het landschap 
gedrukt en ik verstuurde ze naar vrien-
den die mij ooit uit onbekende oorden 
even obscure boodschappen hadden 
toegezonden”Vanwege Livingstone 
with love. Stanley” en van die onzin 
meer. Ik ondertekende mijn kaartjes 
met “tu peut trois fois degrés” een 
letterlijke vertaling van “ge moogt 
drie keer graden”. Ze zouden zich een 
breuk piekeren. Baisieux!?

Aan de moderne kassa betaalde ik al-
les ineens, de kaartjes, de postzegels 
en de LPG. Hij stond 3 francs de liter.

Het was kwart voor elf geworden en 
het werd tijd me op de terugweg te be-
geven wilde ik nog om twaalf uur aan 
de schoolpoort staan. 

De grens meldde zich spoedig aan. Ik 
wou net als vorige keer de douanier 
groeten maar moest wachten achter 
een Nederlander die zijn caravan een 
laatste maal inspecteerde voor hij Bel-
gië binnenreed. Ik zag hem druk doen-
de allerlei drugs verstoppen tussen 
zijn stapelbedden en in zijn koelkast. 

Aan de grenspaal mocht hij doorrijden. 
Die vent had zonder twijfel voor heel 
zijn familie drank en parfum mee, dat 
zag je zo aan zijn manieren – hij deed 
te schichtig om zuiver te zijn. Toch la-
ten ze zo iemand door. En dan klagen 
over het immens illegaal trafiek tus-
sen de verscheidene EG-landen. De 
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Smokkelroute in Zeeuws-Vlaanderen 
verbleekt bij wat de Hollanders alleen 
al per jaar onwettig uit Frankrijk het 
vlakke Nederland invoeren. Kan moei-
lijk anders met zulke controle…

- Monsieur, passeport s’il vous plaît!

Wat kregen we nu. Een douanebeamte 
was tot mijn wagen gekomen en had 
op mijn zijraampje staan tikken. Toen 
ik, verstrooid als steeds en luisterend 
naar de heerlijke hard-rocker “ça plane 
pour moi” de man vergeefs had laten 
staan tikken moet hij kwaad gewor-
den zijn en vroeg hij mijn pas.

Normaal vragen ze immers alleen – als 
ze iets vragen, ze zijn niet erg spraak-
zaam, hoeven het ook niet te zijn, voor 
mijn part mogen ze iedereen met rust 
laten, eigenlijk – vragen ze alleen “Rien 
à déclarer monsieur” en tikken beleefd 
tegen de rand van hun kepi. Alsof ze 
zich verontschuldigen, u niet willen 
storen maar nu eenmaal verplicht zijn 
hun werk te doen… Ik zocht in mijn 
zakken maar vond geen pas. Alles lag 
in mijn wagen thuis, ik was met de wa-
gen van mijn vrouw gekomen, voor zul-
ke afstanden vertrouwde ik mijn 2pk-
tje niet te best, en in de winter kan het 
er koud in wezen. 

In mijn mooiste Frans legde ik het hem 
uit.

- “Vous n’avez rien à déclarer monsi-
eur?” en hij keek spiedend achterin de 
wagen en naast mij. “Certainement 
pas monsieur” zei ik en toverde hierbij 
zulke beminnelijke glimlach op mijn 
gezicht dat zelfs een ijsbeer zijn hart 
zou voelen smelten. De man deed een 

stapje achteruit en keek met zijn hand 
boven zijn ogen door het raam naar 
mijn achterzetels. Ik weet niet wat 
hem daar leek te boeien.

- “Monsieur, voulez-vous ouvrir cette 
porte” vroeg hij en hij wees naar mijn 
achterdeur.

- “Certainement” zei ik en ik opende de 
deur.

Hij bleef een ogenblik met keurende 
blik de inhoud van de door hem ge-
opende dozen op mijn achterbank 
monsteren, hij wreef daarbij bedenke-
lijk met zijn hand over zijn kin, hij leek 
even het toneel te willen verlaten en 
er een collega bij te halen en vroeg:

- “Monsieur, pouvez-vous expliquer 
tout ça?”.

- “Volontièrement monsieur” zei ik en 
in mijn mooiste Frans legde ik hem uit 
dat onze parochie een Kerstspel zou 
opvoeren, dat wij vooral vele “tableaux 
vivants” zouden vormen, dat wij ge-
steund werden door het gemeentebe-
stuur van Wachtegem en dat wij alles 
tien keer zouden herhalen. En als hij 
een vrijkaart wou hebben 

- “Monsieur, comment expliquez-vous 
ceci”. Hij had een degen uit de dozen 
gevist en stak hem bijna in mijn linker-
oog toen hij hem voor mij hield.

- “Ca c’est une epée” zei ik. Ik was trots 
nog zoveel Frans te kennen. En toch 
leek de man niet tevreden.

- “Des armes, n’est-ce pas” zei hij, meer 
tot zichzelf dan tot mij.
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- “Voulez-vous me suivre”.

Als een lam dat naar de slachtbank 
gaat volgde ik hem.

Aan de ingang van het gebouw stopte 
hij plots. Ik dacht “hij bedenkt zich” 
maar hij zei enkel “Entrez” - en nu liep 
hij achter mij aan, kon hij mij in de ga-
ten houden, ik kon hem niet meer ont-
snappen.

Ik mocht plaats nemen op een stoel 
voor een bureel - hij ging erachter zit-
ten, hield zijn blik strak gevestigd 
op mijn voorhoofd, draaide toen een 
nummer, en telefoneerde naar iemand 
– ik vermoedde dat het zijn overste 
was. Het gesprek duurde een kwartier, 
ik kon de man moeilijk verstaan want 
hij sprak een soort dialect – wel hoor-
de ik verschillende keren de woorden 
“passeport” – “armes” – “vêtements” 
– en zelfs   “antique” – “extrémistes” – 
“bande” – internationale” – “terreur” – 
“Fraction de l’Armée Rouge” (ik droeg 
nog een baard en lang haar). De man 
werd duidelijk meer en meer opgewon-
den tijdens zijn verhaal en fronste de 
wenkbrauwen terwijl hij mij ononder-
broken in het vizier hield. 

Hij legde de hoorn neer en leek op-
eens een ander mens geworden. Was 
hij mij eerst een tamelijk vastge-
worteld, plichtsvergeten maar toch 
niet volledig uitgeblust ambtenaar 
toegeschenen,nu rees uit de stoel 
achter het bureel een nieuwe “James 
Bond” die ineens komaf zou maken 
met alle maffiabendes en Cosa Nos-
tra’s ter wereld.

- “Monsieur, voulez-vous me suivre”.

Hij liep weer naar buiten en schouwde 
een ogenblik likkebaardend het cor-
pus delicti. Hij wachtte een paar tellen 
op de stoep van het gebouwtje. Toen 
reed een dienstwagen in volle snelheid 
de douaneterreinen op en stopte met 
piepende remmen. De portieren vlo-
gen open en vijf gewapende mannen 
doken, het wapen in aanslag, naar de 
ingang van het gebouw. Ik bekeek ze 
schaapachtig, de beambte die mij ge-
klist had greep me plots bij de arm en 
duwde mij met een slingerbeweging 
de trappen af zodat ik met mijn neus 
tegen het dak van mijn wagen terecht-
kwam en versuft voelde hoe zes vol-
wassen kerels zich bovenop mij gooi-
den, mij van kop tot teen fouilleerden 
en tot ontkleding zouden overgegaan 
zijn hadden ze niet na enkele ogenblik-
ken gemerkt dat ik half bewusteloos 
was.

Ze deden het wat zachter aan en hiel-
den zich bezig met de inhoud van mijn 
wagen. Een kreet van verbazing steeg 
uit ze toen ze mijn koffer openden. 
Verdwaasd vroeg ik me af wat hen 
daar zo kon ophitsen. Mijn gereed-
schapskistje misschien met mijn En-
gelse sleutels, 12 in één set, en mijn 
ijzerzaagje, of mijn reserveband – en 
niet vergeten; de LPG-tank. De tank ! 
Dachten ze een voorraad likeur op het 
spoor gekomen te zijn, handig verbor-
gen in een gastank, of een lading drugs 
misschien – of valse dollars? Nee, voor 
valse dollars maakt een Fransman niet 
zulk misbaar.

Toen kwam een van hen aandraven 
met een zilveren koffielepeltje. Ver-
domd. Nu wist ik wat hun legering 
zo dooreengeschud had: in de koffer 
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lagen demonstratiekoffers van mijn 
vrouw. Zilveren bestekken en porselei-
nen borden, thee en koffieserviezen. 
Hoe moest ik dat verklaren?

- “Monsieur, pouvez-vous nous expli-
quer?” vroeg de groene gehelmde et-
ter, vriendelijk als een brilslang. 

Kort samengevat: ik ondergetekende 
was zonder pas of rijbewijs op weg met 
de wagen van een Belgische dame, die 
ik mijn vrouw noemde, ik bevond mij 
op het ogenblik van de feiten gewa-
pend en voorzien van allerlei vreemde 
klederdrachten die in . antieke collec-
ties niet zouden hoeven te blozen op 
de voorzetel van een wagen waarvan 
de kofferruimte uitpuilde van zilver 
en porselein en die tevens met een ge-
heimzinnige tank was bedacht wiens 
inhoud een degelijk onderzoek niet 
mocht ontlopen. Ik beschikte over een 
mij door moeder natuur meegegeven 
misdadig uiterlijk en vertelde onzin 
die in een krankzinnigenheem thuis-
hoorde, werd hij niet gebruikt om het 
gerecht op een dwaalspoor te leiden: ik 
zou als Belg dertig km. omrijden naar 
het buitenland om LPG te tanken, op 
het ogenblik dat LPG in België zeven 
Belgische frank goedkoper is; ik zou 
in Doornik costumes en oude wapens 
gehuurd hebben voor een Kerstspel, 
maar kon geen factuur voorleggen of 
enig ander bewijs van verhuring; ik zou 
met de wagen van mijn vrouw rijden 
en in de kofferruimte die notabene 
niet afgesloten was een schat meevoe-
ren die enkel diende ter demonstratie 
aan potentiële klanten, dit alles zon-
der aangifte te doen van invoer in en 
nadien uitvoer uit Frankrijk?

Aangezien ik bij mijn verhaal bleef 
en er geen voet van afweek besliste 
men uiteindelijk toch nog enkele tele-
foontjes te plaatsen. Eentje naar mijn 
vrouw – zij was niet thuis. Eentje naar 
de firma in Doornik. Tussen twaalf en 
één eet iedereen. Er werd een garagist 
geroepen om de inhoud van mijn tank 
te controleren

Hier werd ik de eerste maal in het gelijk 
gesteld. Een tweede telefoontje naar 
de firma in Doornik bevestigde ook 
daar mijn versie. Ik werd tenslotte vrij-
gelaten, na het betalen van een boete 
van 50 Francs om zonder pas een wa-
gen bestuurd te hebben. De lichten 
van de autoweg brandden reeds toen 
ik in mijn wagen stapte. Zij verlichtten 
spookachtig het witte landschap en 
wierpen helse schaduwen over België.

Kerstmis zou deze maal wit zijn en stil 
– onze tableaux-vivants zouden iets 
gangsterachtig over zich krijgen, daar 
zou ik voor zorgen. En de mensen zou-
den het niet begrijpen. Ze zouden zich 
afvragen waarom die herders lansen 
en speren droegen en geen stokken, 
want men had mij verkeerde kleren 
meegegeven, de dozen waren dicht ge-
weest en ik had het niet gemerkt.

Naar Doornik rijd ik niet meer, mijn 
kinderen hebben allen een longontste-
king opgedaan toen ze in de sneeuw 
voor de school op mij stonden te wach-
ten, als lammetjes in de stal.

Ze lagen tussen witte lakens op die 
witte Kerst.
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PERSONALIA

OVERLIJDENS
• OL Paul De Bleecker (Prom. 67), echtgenoot van mevrouw Rita Hoste, broer van OL Piet 

De Bleecker (†) (Prom. 62), van OL Jan De Bleecker, overleden te  Ronse op 17 februari 
2018;

• de heer Michel Leroy, weduwnaar van mevrouw Alice De Roeck, vader van OL Dirk 
Leroy (Prom 84), schoonvader van OL Frank Lamaitre (Prom. 88), grootvader van 
OL Ben Leroy, OL Fien Leroy (Prom. 12) en OL Lies Leroy (Prom. 15) en van leerlingen 
Rachel en Vic Lemaitre, overleden te Opbrakel op 12 maart 2018

• OL Marc Vrancx (Prom. 72), echtgenoot van mevrouw Sonia Spitaels, broer van OL 
Edvin Vrancx (Prom. 73), schoonbroer van OL Filip Van Vooren (Prom. 87) en van OL 
Guy Spitaels (Prom. 87), overleden te Aalst op 16 maart 2018

• Anaïs, dochtertje van OL Hendrik Hubau (Prom. 98) en Leen Backaert, overleden op 25 
maart 2018

• De heer Romain Van Damme, echtgenoot van Noëlla Cobbaert, grootvader van leerling 
Thomas Goossens (5A), overleden te Gent op 26 maart 2018 (rouwadres: Astridlaan 77)

• Mevrouw Clementine Timmermans, weduwe van de heer Frans Servranckx, 
grootmoeder van OL Liesa Servranckx (Prom.    ) en van leerlinge Marieke Servranckx 
(6A), overleden te St.-Katherina-Lombeek op 10 april 2018 (rouwadres: Assesteenweg 
415, 1741 Wambeek)

• De heer Etienne Vanhamme, levenspartner van mevrouw Helena De Ligne,. grootvader 
van leerling Lennert Antson (6D1), overleden te Aalst op 18 april 2018 (Rouwadres: 
Onkerzelestraat 273)

• De heer Guy Blondeel, echtgenoot van mevrouw Monique Damman, ere-voorzitter en 
officier in de Orde van de Oud-Leerlingen van Melle, overleden te Ottignies op 28 mei 
2018

• OL Johan Rogier (Prom 57), overleden te Geraardsbergen op 11 juni 2018

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTE
• Lin, kindje van Tom Van Waeyenberghe en OL Nele Franceus (Prom. 03), geboren  

op 14 april, Nieuwe Wijk 86, 9570 Lierde.

• Leah, dochtertje van OL Maarten De Weerdt (Prom. 02) en Saskia Opdebeeck,  
geboren op 22 april,  Drongensesteenweg 119, 9000 Gent

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