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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Bij deze jaarwende blikken wij vooreerst even terug op onze activiteiten in het 
laatste deel van het werkjaar 2018.
Op de vooravond (23/11/18) van de oud – leerlingendag werkte de KOLB mee aan 
een informatie-avond over “kiezen in het hoger onderwijs”.
Mevrouw Leen Smisdom, studieadviseur aan de Odisee Hogeschool, fungeerde 
er als een boeiende gesprekspartner voor ouders en laatstejaars. Een nokvol 
video-lokaal luisterde geboeid naar een verhelderend referaat opgebouwd rond 
topics, leidend naar een verantwoorde studiekeuze. 
Het geschetste verloop van een studiekeuzeproces, de toegelichte organisatie 
en structuur van het hoger onderwijs en meegegeven belangrijke tips over stu-
die-aanpak vormden de voornaamste, maar niet limitatieve onderdelen van de 
uiteenzetting.

***

Twee dagen later volgde de traditionele oud-leerlingendag. Sinds de oprichting 
van de KOLB mochten we dit jaar de 130ste editie vieren! 
Tweehonderd en tien aanwezigen gaven mekaar rendez-vous om mogelijk wat 
bestofte onderlinge vriendschapsbanden met oud-klasgenoten en de verbon-
denheid met de vertrouwde school opnieuw steviger aan te halen.
Aangezien sfeerbeelden te volgen zijn op Facebook en onze website, beperk ik 
me binnen deze bijdrage tot enkele impressies.
Pater Paul Janssens, voorganger in de eucharistieviering, opgedragen als her-
denking voor de overleden oud-leerlingen van het afgelopen jaar, plaatste de 
plechtigheid in het teken van Christus Koning en de ontmoetingsdag van oud-
leerlingen.
De lezing en authentieke getuigenis door laatstejaars en toekomstig oud-leer-
ling Michiel Larmuseau en het communielied “A Claire Bénédiction”, als muzikale 
en vocale hommage van het “de Fall” koor voor hun onlangs overleden lid, OL 
Willy Danneels, leidden tot beklijvende herinneringen.
Na de stemmige herdenkingsplechtigheid voor de gesneuvelde oud- leerlingen 
volgde de algemene vergadering, waarin de statutair voorziene items een vlot 
verloop kenden.
Zonder voorafgaandelijke afspraak tussen de sprekers, liepen de ledenwerving 
en verjonging van de KOLB-bestuursploeg als een gemeenschappelijk rode draad 
doorheen de tussenkomsten van voorzitter, secretaris en penningmeester.
In “het reilen en zeilen” bezorgde directeur secundair Karll Roeland toelichting 
over de schoolinfrastructuur, waarbij verwezen werd naar de heraanleg van de 
grote speelplaats.
Getrouw aan de traditie, wordt de vernieuwde speelruimte geïntegreerd binnen 
de sportieve activiteiten van de school. 
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Binnen afzienbare tijd starten de werken voor herlokalisatie en vernieuwing van 
het secretariaat.
Ook op het vlak van de leerlingenpopulatie waait een gunstige wind. 
In het secundair onderwijs is de situatie - in vergelijking met vorig  schooljaar - 
nagenoeg status quo (de school telt 427 leerlingen, waarvan 80 eerstejaars). On-
danks de dalende nataliteit handhaaft de kleuterafdeling zich en is de dalende 
trend van de laatste jaren gestopt (momenteel zijn er 100 kleutertjes ingeschre-
ven). Het BuBaO ( 88 leerlingen) en het lager onderwijs ( 300 leerlingen) noteren 
een flinke toename. 
Het namiddaggedeelte ( met receptie en banket) van de OL- dag anno 2018, kan 
– zoals hoger vermeld – uitgebreid digitaal bekeken worden.
Graag beëindig ik dit relaas met het formuleren van dankwoorden voor de tal-
rijke opkomst en het - namens het bestuur - uitdrukken van appreciatie voor de 
vele ontvangen positieve reacties! 

***

Eerder belichtten wij de stand van zaken omtrent samenwerking tussen de 
schoolbesturen van het katholiek onderwijs in de regio Geraardsbergen - Def-
tinge.
De voorzitters anticipeerden op de onderwijsactualiteit en doorbraken de wind-
stilte met een nieuw initiatief. 
Wegens het uitblijven van een vroeger toegezegd decreet voor de “bestuurlijke 
optimalisatie en schaalvergroting” (BOS) en de onduidelijkheid rond toekom-
stige ontwikkelingen over de Schoolgemeenschappen beslisten de vijf school-
besturen om over te gaan tot de oprichting van een samenwerkingsverband als 
opstart naar een bestuurlijke schaalvergroting.
Een Koepel VZW, bestaande uit de schoolbesturen van het Sint-Catharinacolle-
ge, het Karmelieten, Hunnegem, Zandbergen en Deftinge, is opgericht.
In de statuten van de vereniging en de engagementsverklaring zijn de principes 
van gelijkwaardigheid en autonomie van de vijf schoolbesturen ingeschreven. 
De stichtingsvergadering van de VZW gebeurde op 21 december 2018. Een Raad 
van Bestuur, bestaande uit 2 gemandateerden per schoolbestuur, in totaal dus 
10 personen zal de operatie verder aansturen.
Alle directies, bestuurders en personeelsleden zullen op 11 januari 2019 – ter gele-
genheid van een nieuwjaarsreceptie – geïnformeerd worden. 
Deze samenwerking creëert een platform voor de ontwikkeling van een open en 
herkenbaar katholiek basis- en secundair onderwijs in de regio Geraardsbergen. 
Duidelijkheidshalve dient vermeld dat het hier uitsluitend gaat over een samen-
werking tussen schoolbesturen. Inzake onderwijsaanbod en schoolorganisatie 
zijn er vooralsnog geen wijzigingen. 
Mag deze periode tussen oud en nieuw rust brengen.
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KOLB-NIEUWS

***

Het KOLB – bestuur wenst alle oud – leerlingen en hun familieleden een voor-
spoedig en gelukkig 2019 op persoonlijk, familiaal en professioneel vlak.

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB

OPROEP BETALEN LIDGELD
Beste oud-leerlingen, 

Het jaar 2018 nadert zijn einde en op het ogenblik dat dit bulletin bij jul-
lie in de bus valt, blijven er maar enkele dagen. Voor de ene was het een 
aangenaam en prettig jaar en werden de verwachtingen ingelost, voor de 
andere was het minder prettig en voor sommigen was het misschien wel 
een rotjaar met tegenslag. Een nieuw jaar staat voor de deur en laat ons 
hopen dat in 2019 iedereen het naar zijn zin zal hebben. 
Een nieuw jaar betekent ook dat de tijd gekomen is om bij u aan te klop-
pen met het verzoek uw bijdrage voor de KOLB te storten. Gezien het 
grote aantal leden vragen wij u, dit spontaan te willen doen door middel 
van het bijgevoegde overschrijvingsformulier of, indien u aan pc banking 
doet, de rubrieken die op het overschrijvingsformulier afgedrukt staan, 
over te nemen. Zeker niet vergeten uw naam en uw promotiejaar te ver-
melden, het zal de penningmeester veel werk besparen.

U kan uw lidgeld storten op: bankrekening BE78 4431 5037 7186
van de Koninklijke Oud-leerlingenbond van het Sint-Jozefsinstituut

Het lidgeld voor 2019 werd behouden op 15 euro. De leden die het
instituut in 2014 of later verlieten betalen slechts 10 euro.
Vermelde bedragen zijn een minimum.
Iedere bijkomende steun zal in dank worden aanvaard.

Wij danken u alvast voor uw begrip en met een vriendelijke Karmelieten-
groet tekenen wij,

Marc Cooman
penningmeester
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Wij wensen u
het allerbeste

in 2019
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■ OUD-LEERLINGENDAG

jubilarissen 25 jaar

jubilarissen 50 jaar

jubilarissen 60 jaar
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leraars

promotie 53

oudercomité

promotie 57
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promotie 58

promotie 68

promotie 63

promotie 73
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promotie 78

promotie 88

promotie 83

promotie 93
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130 JAAR OUD-LEERLINGENBOND
Zondag 25 november vierde de Koninklijke Oud-Leerlingenbond van het Sint- 
Jozefsinstituut zijn 130 jarig bestaan. Traditiegetrouw werd de jaarlijkse oud-
leerlingendag georganiseerd en naar goede gewoonte werd die dag aangevat met 
een misviering om 10u. met als celebrant Pater Paul, speciaal voor die gelegenheid 
naar Geraardsbergen overgekomen. De mis werd opgeluisterd door het “de Fall”-
koor.

Zoals de voorzitter reeds schreef in zijn “Woordje van de Voorzitter” werden in 
de viering de overleden oud-leerlingen en speciaal zij die ons de laatste 12 maan-
den ontvielen herdacht. 

Dit jaar waren dat: 
- OL de heer Nestor Delvoye 
- OL de heer Paul De Backer    
- OL de heer Simon De Clercq 
- OL de heer Herman Merckaert 
- de heer Luc De Winde, oud-leraar  
- OL de heer Paul De Bleecker  
- OL de heer Dirk Martens  
- OL de heer Ange Roegiers 
- OL de heer Marc Vrancx  
- OL de heer Johan Rogier
- OL de heer Michel Bruylant 
- OL de heer Raoul Vlaeminckx 
- OL de heer Willy Danneels 
- OL de heer Marcel Cosyns  

Ook het “de Fall”koor herdacht zijn overleden lid, OL. Willy Danneels, met het 
zingen van een speciaal door hem geliefd en aan hem opgedragen lied.

De misviering werd gevolgd door de dodenhulde aan het monument van de ge-
sneuvelde oud-leerlingen. Bij de naamafroeping maakt men zich toch de beden-
king hoeveel mensen uit de kleine groep van de karmelieters hun leven lieten.

Tijdens de hieropvolgende “Algemene Vergadering”,spijtig genoeg bijgewoond 
door te weinig oud-leerlingen,kregen de aanwezigen een overzicht van de activi-
teiten van de KOLB, de financiële toestand en de huidige stand van zaken in het 
onderwijs, o.a. de BOS en de schoolbevolking.

Hierna was de tijd aangebroken om te genieten van een weerzien en een gezel-
lige babbel onder klasgenoten en kennissen. Na het poseren voor de klasfoto 
werden de aanwezigen naar de zaal met prachtig gedekte tafels geleid om te 
genieten van een smakelijk koud en warm buffet. 
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Bedroevend is wel dat er voor bepaalde promoties geen of weinig oud-leerlingen 
inschrijven. 

Nochtans gaan de uurtjes dan zo vlug voorbij en toen het tijd werd om afscheid 
te nemen maakten velen de afspraak om mekaar over 5 jaar en misschien zelfs 
weer te ontmoeten. 

Alle foto’s genomen tijdens deze oud-leerlingendag worden binnenkort op onze 
website www.kolb-karmelieten.be  gezet en kunnen daar bekeken worden. 
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SCHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

DAG VAN DE LEERKRACHT IN ’T KARMELIETEN

OUD-LEERLING SVEN ROGGE GAAT DE STRIJD AAN 
MET DE KLIMAATVERANDERING !!

Ons super-oudercomité 
stond deze morgen van 
5 oktober klaar om de 
leerkrachten te verwen-
nen met een verzorgd 
ontbijt.

De collega’s van BaO en 
BuBaO komen later van-
daag nog aan de beurt 
met een barbecue en 
een receptie.

Dank u oudercomité !!

OL Sven Rogge (Prom. 09) werd gese-
lecteerd voor de finale van de Phd Cup 
2018, om uit te leggen hoe hij de kli-
maatverandering wil aanpakken.

De PhD Cup wil kersverse doctors aan-
sporen om hun onderzoek met de wij-
de wereld te delen. 

Aan deze selectie is ook een publieks-
prijs verbonden. Momenteel kennen 
we de uitslag nog niet, maar als we mo-
gen geloven wat directeur Karll Roe-
land schrijft:

“Sven is wat wij noemen een ‘straffe 
Karmelieter !!”

K
ar

ll 
R

oe
la

nd
 ■
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NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS

BEZOEK AAN OOSTENDE

OP UITSTAP IN HET BOS

Het vijfde leerjaar nam deel aan een tekenwedstrijd over het circus en won de 
hoofdprijs!
De winnaars werden uitgenodigd om de show van Cirque Berserk te bewonderen 
in Oostende.
Ze beleefden er een fantastische dag. 
Een dikke proficiat aan de deelnemers, wij zijn super fier op jullie!!!

Genieten jullie mee van onze uit-
stap naar het bos? 
Er werd heel wat geravot en ook 
gezocht naar noten, blaadjes, 
takken. Met de takken werd er 
gemeten wie de grootste was: de 
juf of de tak? 
De leerlingen tekenden zo nauw-
keurig mogelijk een spin en een 
paddenstoel na en maakten leu-
ke mandala’s.
Helaas, kabouters waren er deze 
keer niet te bespeuren in het bos.
Misschien vinden we ze volgende 
keer wel....

Meer foto’s op GIMME:
https://app.gimme.eu/
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VERKIEZING LEERLINGENRAAD BASISSCHOOL

Enkele weken na de lokale verkiezin-
gen heerst er nog steeds een campag-
nekoorts in onze basisschool.
De leerlingen van het 2de tot en met 
het 6de leerjaar kozen de vertegen-
woordigers voor de leerlingenraad.
De leerlingenraad geeft advies om te 
werken aan o.a. een milieubewuste 

school en het inrichten van een kind-
vriendelijke speelplaats.
De kandidaten mochten campagne 
voeren, er werden kieslijsten opge-
steld, kiesbrieven ingevuld en uitein-
delijk een mooie vertegenwoordiging 
verkozen die maandelijks vergadert.

Volg KOLB-KARMELIETEN
ook op Facebook
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NIEUWS UIT HET BuBaO
VOORLEESWEEK

DAG VAN DE LEERKRACHT

In de week van 19 november was het voorleesweek op de Mozaïek. Elke dag 
kwam er iemand voorlezen in de klasjes. Verschillende ouders, oud-leerkrachten 
en vrienden van de school kwamen op bezoek. 
De leerlingen moesten in de school zelf ook op zoek naar prenten uit voorlees-
boeken. 

Op 5 oktober was het dag van de leer-
kracht. Verschillende collega’s van de 
Mozaïek werden in de bloemetjes ge-
zet. Iedereen die onze leerlingen be-
geleidt, kreeg van onze stoere tattoo-
juffen een tattoo. De tattoos kregen 
we via het magazine Klasse. Met de 
tattoos konden de teamleden van de 

Mozaïek tonen dat ze elke dag met 
veel enthousiasme en gedrevenheid 
zorgen voor onze leerlingen. Ook ons 
oudercomité verraste onze teamleden 
met een lekkere barbecue. Dank aan 
het oudercomité voor de verrassing en 
dank aan de collega’s van de Mozaïek 
voor de inzet het ganse schooljaar.

■
 P

ieter Vanden D
ooren - directeur
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NIEUWS UIT HET SINT-JOZEFINSTITUUT

ARBRE DE L’AMITIE
Het arboretum van het Karmelieten is een bijzonder exemplaar kwijt: onze eeu-
wenoude beuk (omtrek meer dan 7 meter !!) diende om veiligheidsredenen ge-
veld te worden. Op de foto’s ziet u waarom ... Heel jammer, maar er wordt voor 
vervanging gezorgd: de keuze van de nieuwe bomen wordt meebepaald door de 
leerkrachten natuurwetenschappen (didactische toepassingen).

Verschillende personen hebben gereageerd op het omhakken van de boom, en 
allen betreuren het feit, maar veiligheid voor alles.
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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

Voor alle verpleging en kraamzorg aan huis
7 dagen op 7

ook acupunctuur

Elke De Frère - Atembekestraat 157 - 9500 Geraardsbergen - 0474 40 39 40
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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

www.ckvgeraardsbergen.be

SPAARBANK

VERZEKERINGEN
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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
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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NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ

Het eetfestijn van het oudercomité 
van het schooljaar 2018-2019 is alweer 
achter de rug.
Een fantastische editie waarbij direc-
ties, leerkrachten en ouders hebben 
samengewerkt maar ook een editie 
waarop we hebben kunnen steunen op 
een aantal “anciens”.
Op zaterdagavond werd de barploeg 
versterkt door een aantal ouders, van 
wie de kinderen al zijn afgestudeerd.
Dit was een gebaar in de waarachtige 
sfeer van het Karmelieten-zijn…

Maar het belangrijkste is het resultaat 
natuurlijk en om het in verkiezingster-
men te omschrijven: 
1.581 maal dank voor de steun!
Zoveel eters hebben we mogen ver-
welkomen tijdens onze driedaagse. 
De tongfilets, kalkoenragout of blinde 

vinken en voor de kinderen balletjes in 
tomatensaus hebben weer gesmaakt.
Het bestuur van het oudercomité 
roept dan ook alle oud-leerlingen op 
om zeker uit te kijken naar onze vol-
gende editie en om af te zakken naar 
het eetfestijn. Jullie zijn van harte wel-
kom!

Nog even terugkomend op de bestuur-
wissel. 
We hebben afscheid genomen van 
Cindy Faveriau en haar ingeruild voor 
Christophe Appelmans.
Christophe is papa van Matteo en 
Mauro, die beide leerlingen zijn van 
onze school.

Het OC-bestuur
Filip, Iris, Christophe en Geert

EETFESTIJN OUDERCOMITÉ
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NIEUWS VAN HET “DE FALL-KOOR”

CONCERTWEEKEND – “DE FALL 72” 

Na het succes van het concert ‘Boetiek Nostalgiek’ in een uitverkocht Arjaan- 
theater in oktober 2016, mocht een illuster vervolg uiteraard niet uitblijven!

De beslissing was eenparig: de kaas-, Breughel- en eetfestijnen werden ingeruild 
tegen een nieuwe muzikale uitdaging. Gezien de vele andere muzikale engage-
menten van het koor, werd ditmaal voor een ‘bescheidener’ concert gekozen om 
het thans 72 jaar oude ‘Karmelietenkoor’ - ‘de Fall’- opnieuw op de planken te 
laten schitteren... 

Het werd een muzikale cocktail vol melancholie, fantasie, nostalgie, harmonie, 
positieve energie,… 
Vijf maanden lang werd met heel veel geduld, moed en doorzettingsvermogen 
gerepeteerd om die ‘72’-cocktail op smaak te brengen… waar een wil is… volgt 
meestal ook wel een weg… dus!!!

Samen met Luc Haelterman (aan de piano), Tom Walraevens (aan het accordeon, 
de doedelzak, de Irish Whistle, blokfluit en gitaar) en Albert Gossye als dirigent  
werd de leuke melange van bekende liedjes een absoluut schot in de roos!!! 
Ook het extra duo-gastoptreden van Victoria Coppens (gewezen Scala zangeres) 
en Tom Walraevens, wist iedereen in romantische vervoering te brengen… 

Tot tweemaal toe proefde een zeer enthousiast, meezingend publiek in een uit-
verkocht Koetshuis van het ‘72-brouwsel’. Dat smaakt naar meer!!!

Tot een volgende!?!

Of wil je er dan liever bij zijn van “OP” het podium???
Zet die ‘moeilijke’ eerste stap en voel je vrijblijvend welkom op één van onze repe-
tities op dinsdagavond van 19u30 tot 22u in de muziekklas van het Karmelieten!

IMMERS….. MUZIEK BRENGT LEVEN IN JE LEVEN!!!

Koetshuis Geraardsbergen - 20 & 21 oktober 2018 

■
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Naar aanleiding van de 950ste verjaardag van het toekennen van de stadskeure 
aan Geraardsbergen werd tijdens dit concert, het liedje”Giesbaargen 950 joar” 
gezongen. De muziek werd 50 jaar geleden gecomponeerd door  Honoré Van Cae-
neghem en de toenmalige tekst geschreven door Karel Rosier werd herschreven 
door Willy Legrand, lid van het koor.

De herwerkte versie is te beluisteren op Youtube giesbaargen 950.
De herwerkte tekst vindt u hierna terug.
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FAIRTRADE

LEERLINGENRAAD KARMELIETEN
TREKT FAIRTRADE-KAR OP GANG!

Het heeft eventjes geduurd, maar op maandag 12 november was het dan zover…
Een fairtrade-anex 11.11.11-stand, deed zijn intrede op de vernieuwde speelplaats 
van het Karmelieten!

Het zal iedereen (hopelijk) al opgevallen zijn dat - als je Geraardsbergen binnen-
rijdt - er een oranje bordje toegevoegd is aan het officiële gemeentegrensbord… 

Jawel, sinds vorig jaar ‘menen ook wij het’ en zijn we, dankzij een hele reeks initi-
atieven, officieel ‘fairtradegemeente’ geworden!

Voor diegenen die nu de wenkbrauwen fronsen ...
“FairTrade, eerlijke handel, eerlijk loon naar eerlijk werk”… Ook bij ons!!!

Vanuit de Noord-Zuidkoepel is er de afgelopen jaren hard gewerkt om zowel lo-
kale handelaars, horeca, winkelketens, stadsdiensten, verenigingen en scholen 
warm te maken om meer vanuit het fairtradegedachtegoed te handelen en fair-
tradeproducten op te nemen in hun aanbod. 
Je herkent ze eveneens aan datzelfde oranje bordje: ‘zij menen het ook!’
Wist je dat er trouwens een heuse Giesbaargse fairtradekaart gemaakt is van 
alle Faire Traders …?

Dat een dergelijk initiatief niet stopt bij het behalen van een ‘nationale erken-
ning’, mag voor zich spreken!
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“DE JEUGD IS DE TOEKOMST” - gezegde veel ouder dan de straat - dé sleutel tot 
vernieuwing en vooruitgang… geldt uiteraard ook voor dit thema… 
Vanuit de leerlingenraad van ’t Karmelieten werd het initiatief op poten, of be-
ter ‘op wieltjes’ gezet om de vraag naar gezondere en fairtradetussendoortjes op 
onze school in te voeren.
Bij wijze van ‘proef’ werd gedurende 2 middagen een klein marktje opgesteld dat 
zichzelf binnen het half uur zo goed als uitverkocht!  
Groot succes dus – én vraag naar méér…

Directeur Karll Roeland zag dat het goed was en gaf ondertussen zijn principeak-
koord om een vaste fairtradestand op te starten.

De organisatie van dit initiatief kwam uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen!
Graag bedank ik bij deze, mijn collega Marleen De Vos, voor het mee ‘bemannen’ 
van de stand tijdens de middag, mijn collega’s van de Noord-Zuidkoepelraad 
(Frans Paeleman, Erik Van Laecke en Bram Merckaert) voor de logistieke on-
dersteuning, Mieke Mortier van het 11.11.11-team Oost-Vlaanderen, de Stad 
Geraardsbergen voor het ter beschikking stellen van de tenten en last but not 
least, onze fantastisch gedreven leerlingenraad o.l.v. Michiel Larmuseau.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!
Keep it FAIR!!!

Tom Walraevens
Leerkracht wetenschappen
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FICHESBAK

DE FICHESBAK 28

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwe-
nen 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 examen ettelijke herhalingen nodig hebt voor je de stof werkelijk 
bezit. Lezen van een boek heeft dus geen enkele zin, tenzij het bezorgen van een 
kortstondige ontspanning of ontroering tijdens een kortstondige periode.

Toch is er een middel dat het momentane van het gelezene overstijgt: de fi-
chesbak. 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 steekkaart 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 hier-
over vindt u à volonté op het internet.

Godfried Bomans: 
“Beminde gelovigen”

-  “De eerste heilige communie, dat 
was me ook wat. Men moest om te 
beginnen geheel en al “nuchter” zijn. 
Er was eens een jongetje geweest 
dat op de ochtend van de communie 
zijn tanden had gepoetst. Er ging 
een kreet van afgrijzen door de klas. 
“Juist”, zei de priester-leraar, “jullie 
begrijpen me. Ontvangt men onder 
die omstandigheden het Brood der 
Engelen dan begaat men een  z o n d e 
waarvan de gevolgen in het hierna-
maals niet duidelijk meer te bere-
kenen zijn. Zelfs een mug, die in je 
mond vliegt, is al voldoende!” (p. 13).

- “Ik zat eens in een kamer, waar 
het antisemitisme ter sprake 
kwam. Iemand zei toen royaal: “Ik 

beschouw de joden volledig als 
mensen”. Zo’n man is antisemiet. 
Hij weet dat niet, maar hij is het. 
Hij stelt namelijk een evidente waar-
heid als iets betwistbaars voor.” 
(p. 114).

Hans Bourlon: “De blik van Bourlon”. 

- “Als hij (Nader, iemand die zichzelf 
“moslim-light” noemt ) seks heeft 
tijdens de ramadan laat hij de rol-
luiken neer, zo ziet Allah het niet”. 
“De hoofdmoot van de moslims zijn 
niet de extremisten die het groot-
ste forum krijgen in de kranten, het 
meeste lawaai maken en ons beang-
stigen, maar de “moslim-light’, die 
echt niet ver van ons staat. Wat hij 
nodig heeft is economische bevrij-
ding, de opheffing van zijn sociaal-
maatschappelijke achterstand. Daar 
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zal zijn vrije denken uit voortvloeien. 
Kijk maar eens om. Dit is precies wat 
bij ons, in de jaren zestig, is gebeurd” 
(p.152).

Geert Buelens: “De jaren zestig”: Een 
cultuurgeschiedenis (vervolg en slot).

- “kantoorgebouwen zijn de tempels 
van de moderne tijd, hun glazen 
gevels even ontzagwekkend als de 
glasramen uit de kathedralen van 
weleer”. (p.446).

- ”In het moderne bestaan staat alles 
in het teken van de baan, het bedrijf 
en de grote baas, de eigenlijke ver-
vanger van God op aarde. En deze 
God is niet nieuw-testamentisch 
barmhartig, maar een immer contro-
lerende instantie”. (p.446).

Douwe Draaisma: “Waarom het leven 
sneller gaat als je ouder wordt”.
(De geheimen van het geheugen).

- “De ervaringen tussen ruwweg 17 en 
25 jaar zijn bepalend voor de vor-
ming van een politieke generatie”. 
“wereldschokkend is wat er gebeur-
de toen ik 20 was” (p.229-230).

J.W. von Goethe: “Italiaanse reis”

- “De rechtszalen van de Italianen zijn 
zo hoog en ruim als de gemeentefi-
nanciën het toelaten, men waant 
zich op het marktplein onder de 
blote hemel, waar eertijds recht 
werd gesproken;” (p.105).

- “mest doet meer wonderen dan de 
heiligen”(p.271).

- “ik wenste op reis louter en alleen 
als mens (dwz. niet als de beroemde 
Goethe) te worden beschouwd; in-
dien ik als zodanig vertrouwen kon 
wekken en sympathie verwerven, 
dan zou me dat aangenaam en wel-
kom zijn” (p.312).

- “in Napels zouden er 30- tot 40 dui-
zend leeglopers rondlopen. Dit zou 
wel eens een zienswijze van iemand 
uit het Noorden kunnen zijn, waar 
men iedereen die zich niet de hele 
dag angstvallig afbeult, voor een 
leegloper aanziet” (p.332).

- “Onze moderne oorlogen maken ve-
len ongelukkig zolang ze duren, en 
niemand gelukkig wanneer ze een-
maal voorbij zijn”(p.389 - 3 septem-
ber 1787).

- “Hoe weinig sporen blijven toch van 
een bestaan achter!”(p.513).

Vasili Grossman “Leven en lot”

- “Op 15 september vorig jaar heb 
ik toegekeken bij de executie van 
20000 Joden: vrouwen, kinderen en 
oude mensen. Die dag begreep ik dat 
God zoiets niet kon toelaten en ik 
zag in dat Hij  niet bestond”(p.20).

- “Het verbaasde haar dat er maar een 
paar dagen nodig waren om van men-
sen weer vuile, ongelukkige beesten 
te maken, beroofd van hun naam en 
hun vrijheid, terwijl de omgekeerde 

 ontwikkeling miljoenen jaren had 
geduurd” (p.192).

- “Vrouwen brandden makkelijker. 
Een ervaren “Brenner” legt de licha-
men zo dat de benige oude mannen 
die veel as geven naast vrouwenli-
chamen liggen” (p.194).
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- “Mensen maakten ruzie om hun 
plaats in de rij naar de greppel vol 
bloed, terwijl een opgewonden, 
krankzinnige, haast jubelende stem 
riep: “Wees niet bang, Joden, het 
stelt niets voor. Vijf minuten en dan 
is het gebeurd” (p.208).

- “Vorige week hadden ze een graf met 
200 vrouwen opgegraven, allemaal 
jong. Toen ze de bovenste laag eraf 
gehaald hadden, steeg er grijze rook 
op van het graf. “Hete wijven!” had-
den de bewakers gelachen” (p.195).

- “De droefheid om het verleden zal als wijn
 Bij ‘t ouder worden des te sterker zijn”. 

(Poesjkin) (p.242).

- “Degenen die gevoelige, openhartige 
gesprekken met haar wilden voeren, 
sloegen een ruwe, spottende toon 
aan. Degenen die het liefst zonder 
omhaal met haar naar bed wilden, 
begonnen een vormelijk en zoetsap-
pig beleefd gesprek.” (p.245).

- “terwijl hij naar de hals van het meis-
je keek, naar haar lippen en haar 
half-neergeslagen wimpers, zag hij 
haarscherp voor zich hoe die smalle 
hals er (na een aanval van de Duit-
sers ) gebroken uit zou zien, hoe de 
paarlemoeren wervel uit haar open-
gereten huid zou steken, hoe ze ver-
glaasde vissenogen zou krijgen on-
der die wimpers, en dode lippen van 
grijs, stoffig rubber”. (p.248).

- “in de vuurlinie genezen maagzwe-
ren en hernia’s vanzelf”. (p.256).

- “Onder onze kleding zijn we allemaal 
naakt”. ( Heine) (p.316).

- “Als je bedenkt dat er in onze tijd 
baby’s worden vermoord, dan lijken 
alle culturele inspanningen nutte-
loos. Wat hebben mensen geleerd 
van Goethe en Bach! Ze vermoorden 
baby’s!”(p.365).

- “Dat was het grootste mysterie en 
de tragiek van de oorlog: dat de ene 
man het recht had de ander de dood 
in te zenden. Dat recht was geba-
seerd op het feit dat mensen onder 
vuur kwamen te liggen voor een ge-
meenschappelijke zaak” (p. 509).

- “De arbeiders die de gaskamer be-
dienden ontvingen een uitzonder-
lijke wedde, bijna 3 × zoveel  als mi-
litairen van gelijke rang bij de eenhe-
den te velde” (p.541).

- “Een jongetje kruist zijn magere ar-
men voor zijn uitstekende ribben, 
kijkt naar zijn kikkerlichaam en zegt 
tegen zichzelf dat ben ik, en 50 jaar 
later, kijkend naar de knobbelige, 
blauwe aders op zijn  benen en zijn 
vette, kwabbige borst, denkt hij het-
zelfde: dat ben ik.”(p.556).

- “Als de gemiddelde mens 50 kg 
weegt, dan weegt de mensheid te-
genwoordig 100.000.000 ton.  
Dat is veel meer dan, zeg, 1000 jaar 
geleden. De massa van de levende 
materie zal steeds verder toenemen, 
ten koste van die van de dode mate-
rie. De aardbol zal langzamerhand 
tot leven komen. Als de woestijnen 
en het noordpoolgebied volledig 
bewoond zijn, zal de mens onder de 
aarde gaan wonen en de horizon van 
zijn onderaardse steden en velden in 
de diepte blijven verleggen” (p.704).
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Geert van Istendael “Mijn Duitsland’”
- “De Amerikanen gooiden 2 atoom-

bommen op het keizerrijk Japan. Zij 
pleegden daarmee de vreselijkste 
oorlogsmisdaad die ooit in de ge-
schiedenis van de mensheid werd 
begaan. Vervolgens drongen ze de Ja-
panners de democratie op en zie, het 
nieuwe regeringssysteem, waarmee 
het land van de rijzende zon geen en-
kele historische ervaring had, groei-
de uit tot een redelijk functionerend  
parlementair stelsel’(p.78).

- “De Oost-Duitse leiders wantrouw-
den hun eigen volk. Helemaal onge-
lijk kan je ze daarin niet geven. Velen 
van hen waren door hun eigen land-
genoten vervolgd en opgesloten. 
Een groot deel van hun kameraden 
overleefde de nazitijd niet. De Ges-
tapo had veel minder medewerkers 
dan de Staatssicherheit. Hitlers 
geheime staatspolitie kon het met 
minder personeel stellen omdat zo-
veel Duitsers in de nazitijd spontaan 
hun medeburgers kwamen aange-
ven” (p.105)

-  “Fritz Haber was een Joods chemi-
cus, ontwerper van munitie, kunst-
mest, mosterdgas (yperiet), chloor-
gas... Hij kreeg de Nobelprijs in 1918. 
Onder zijn leiding werd in Duitsland 
het middel ontwikkeld waarmee 
de Joden zouden worden vergast 
(zyklon B)” (p.177).

- “waar men boeken verbrandt, ver-
brandt men uiteindelijk ook men-
sen” (H. Heine, p.179).

- “Een jochie klaagde bij zijn moeder: 
“Vader heeft me een oorveeg gege-
ven”. Maar vader kwam erbij en zei: 
“Ben je weer aan het liegen? Wil je er 
nog eentje!”” (p.115).

- “Volkomen terecht worden de jaren 
70 van de vorige eeuw beschouwd 
als het absolute dieptepunt in de ar-
chitectuurgeschiedenis van de oude 
Egyptenaren tot heden”(p.314).

- “Wil je een taal vernietigen, verbied 
dan de mensen vooral nooit hun taal 
te spreken, daar worden ze alleen 
maar koppig van. Je moet ze zover 
krijgen dat ze spontaan beginnen te 
walgen van hun eigen taal “(p.366).

- “Extreem-rechtse militanten wonen 
daar waar de mensen het moeilijk 
hebben. In de leegbloedende dor-
pen. En ze blijven daar wonen. Ze 
trekken niet weg naar het mooie  
stadscentrum”(p. 418).

- “Wist u dat indien iedere Duitse bur-
ger altijd het rode lampje op zijn tv 
of dvd of magnetronoven of  op an-
dere toestellen op tijd zou afzetten, 
dat we dan één volledige atoomcen-
trale uitsparen?” (p. 436).

 
 wordt vervolgd...
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PERSONALIA

OVERLIJDENS
• de heer Achiel Taildeman, echtgenoot van mevrouw Maria Van Breda, overleden te 

Antwerpen op 20 september 2018, grootvader van leerlinge Helena Taildeman (5D1) 

• de heer Jan Schotte, echtgenoot van mevrouw Liane Van den Borre, overleden te 
Ophasselt op 8 september 2018, grootvader van OL Laura Van Bossuyt (Prom. 14) en 
van leerlinge Lotte Van Bossuyt (1ste jaar)

• OL de heer Marcel Cosyns (Prom. 1951), overleden te Geraardsbergen op 11 oktober 2018

• mevrouw Annita De Mecheleer, weduwe van de heer Gustaaf Grisez, overleden te 
Geraardsbergen op 7 oktober 2018, overgrootmoeder van leerling Victor Thesin (2de j) 

• de heer Joseph Stuer, levensgezel van mevrouw Gerda Hermans, overleden te Aalst op 
8 oktober 2018, grootvader van leerlinge Lauren Premereur (6C)

• Mevrouw Bertha De Vulder, echtgenote van de heer Marcel Cosijns, overleden te Sint-
Martens Lierde op 9 november 2018, moeder van OL Geert en Guy Cosijns (Prom.80)

• de heer Daniel Lesage, echtgenoot van mevrouw Rosa Lietaer, overleden te  Kortrijk op 
10 november 2017, grootvader van leerling Willem Vandesteene (6D2)

• Mejuffer Jana Moreels, dochter van de medewerker in de school de heer Laurent 
Moreels en mevrouw Christelle Duran, overleden te Gent op 24 november 2018.

• OL de heer Frans Segers (Prom. 53), echtgenoot van mevrouw Gilberte Bruyneel, 
overleden te Geraardsbergen op 23 november 2016

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTEN

• Anna, dochtertje van Pieter Herregodts en Stephanie Proot, kleindochter van lerares 
secundair Marleen De Vos, geboren op 26 augustus 2018. 
adres: Lange Violettestraat 28, 9000 Gent

• Bengt, zoontje van OL Tom Dullekens (Prom. 06) en OL Reninca De Freyn (Prom.  
07), kleinzoon van OL Erwin De Freyn (Prom. 82), geboren op 15 juni 2018.
adres: Kouterstraat 68, 9500 Viane

• Ellis, dochtertje van OL Robin Ronsyn (Prom. 00) en Laura Van Damme, leerkracht  
van de Mozaïek, geboren op 27 mei 2018.

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd!
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