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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Het editoriaal van dit voorjaarsnummer behandelt verschillende items.
Anticiperend op het gezegde “stilstaan is achteruitgaan”, doen we aan intro-
spectie en maken ruimte voor een zwakte – sterke analyse van de werking van 
onze vereniging.

De KOLB steunt op sterke pijlers, maar … er zijn toch enkele zorgpunten.
We kunnen niet naast de verheugende vaststelling dat we, na meer dan honderd-
dertig jaar, nog steeds fungeren als één van de oudste, nog actieve organisaties 
van oud-leerlingen in Vlaanderen.
Wellicht zijn ons permanent streven naar kwaliteit en gerichte communicatie, 
belangrijke troefkaarten.
Hoewel ons tijdschrift, in de loop van de voorbije decennia, een belangrijke me-
tamorfose onderging; is “het boeksken van het Karmelieten” een onvervangbaar 
bindmiddel en blijven we sterk inzetten op het voortbestaan van het in kleu-
rendruk uitgegeven driemaandelijks bulletin. Kwaliteitsvoller drukpapier zal bij 
toekomstige edities ongetwijfeld zorgen voor een betere leesbaarheid en scher-
per beeldmateriaal.
De hoofdredacteur en de redactieploeg zorgen steevast voor het aanbrengen 
van interessant leesmateriaal. Hun nimmer aflatende energie en (vrije) tijdsin-
vestering verdienen een terecht eresaluut.
Het groeiend aantal bezoekers op onze website leert dat dit digitaal informatie-
kanaal meer en meer ingeburgerd geraakt. Indien je geïnteresseerd bent in het 
reilen en zeilen over gebeurtenissen in en rond je vroegere school, is een kijkje op 
“kolb-karmelieten.be” warm aanbevolen.

In het verlengde van positief scorende evenementen (‘Het elfde gebod” in 2016 
en “Het kleinkunstcollectief” in 2018), plannen we op 11 oktober e.k. een muzikale 
“Ierse folk – avond” met o.m. leraar Patrick Gaublomme als mede – muzikant.
De jaarlijkse ontmoetingsdag voor oud – leerlingen ( met focus op de promoties 
met eindcijfer 4 en 9) gaat door op zondag 17 november.
Noteer alvast beide data. De KOLB zal traditiegetrouw voor kwaliteit zorgen!

Als derde luikje in deze  introspectie gaan we nog even in op de werving van leden 
en bestuursleden.
De KOLB genereert zijn inkomsten via lidgelden en opbrengsten van adverten-
ties. De sterk gestegen drukkosten voor het bulletin, de werkingskosten en het 
onderhoud van de website, wegen zwaar op het budget, waardoor de financiële 
inbreng momenteel ontoereikend is om de onkosten te dekken.
Omdat lidgelden zorgen voor noodzakelijke financiële zuurstof, bedanken we 
reeds uitdrukkelijk de oud-leerlingen die hun lidmaatschap voor het werkjaar 
2019 hernieuwden. Op dit ogenblik is, jammer genoeg, slechts acht procent van 

KOLB-NIEUWS
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het huidig oud-leerlingenbestand betalend lid. Wij richten dan ook een warme 
oproep tot alle oud-leerlingen om hun bijdrage te voldoen en op deze manier de 
verdere werking van de KOLB mogelijk te maken. Alle modaliteiten hieromtrent 
zijn terug te vinden in de reminder, opgesteld door onze penningmeester.

We komen ook nog even terug op een eerder verstuurde uitnodiging tot deel-
name en medewerking aan de KOLB -bestuurswerking. Meer dan driekwart van 
de huidige bestuursleden is zestig plus. Een inbreng van nieuwe visies en frisse 
ideeën kan voor dynamiek zorgen, en betekent een belangrijke wissel voor de 
toekomst.
We kijken op onze website belangstellend uit naar reacties van oud – leerlingen 
voor het opnemen van bestuursverantwoordelijkheid en engagement ! 

***

Hierna volgt een kort relaas van activiteiten, doorgegaan in het eerste trimester.
Op 26 februari ll. bezochten drie bestuursleden de eindklassen en dialogeerden 
met de laatstejaars over de doelstelling en werking van de KOLB.
De medewerking van de KOLB aan initiatieven, gerelateerd aan de studiekeuze 
naar het hoger onderwijs en de support aan de feestelijke promotie, werden ex-
tra belicht.
Twee weken later (15 maart ‘19) zakten vele oud- leerlingen, thans hoger onder-
wijs-studenten, af naar het Sint-Jozefsinstituut en reikten de laatstejaars infor-
matie aan over relevante studie-aspecten in het voortgezet onderwijs. 
De geschetste link tussen het humanioraverleden van de informanten, en hun 
persoonlijke ervaringen in het hoger onderwijs blijft - in het gevarieerd informa-
tieaanbod - een belangrijke meerwaarde en kan ongetwijfeld bijdragen tot een 
verantwoorde studiekeuze.
Later op de avond, ontmoetten tal van jongere oud-leerlingen mekaar opnieuw 
tijdens de traditionele “Nacht van de Karmelieters en Karmelietessen”.
Meer informatie en sfeerbeelden zijn te volgen op onze website.

Wij ontvingen pijnlijk nieuws uit de Congregatie van de paters Jozefieten.
Algemeen overste pater Jacob en een confrater waren eind januari, tijdens een 
werkbezoek aan Noord-Kameroen - de weerloze slachtoffers van een terroristi-
sche aanslag, gepleegd door aanhangers van Boko–Haram.
Beide paters ondergingen fysiek geweld en werden van hun persoonlijke bezit-
tingen beroofd.
Drie dorpsbewoners vielen als dodelijke slachtoffers bij deze gruwelijke aanslag.
De triestige feiten zijn de zoveelste illustratie van zinloos en betreurenswaardig 
geweld.



6 bulletin 2019-1

INFO-AVOND EN 16e “NACHT VAN DE KARMELIETERS
EN KARMELIETESSEN”

Amper 14 dagen na de voorstelling van de KOLB aan de laatstejaars 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 laatste-
jaars informatie krijgen over wat hen te wachten staat indien zij voor deze of 
gene richting hoger onderwijs kiezen.

Dit jaar beleefden we de 16e  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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Wij leven mee met pater Jacob en wensen hem goede moed bij het verwerken van 
het trauma.

***

Terwijl in Vlaanderen de voorbereiding op de modernisering van het secundair 
onderwijs - ingaand begin volgend schooljaar - loopt, knopen we aan bij de infor-
matie over bestuurlijke initiatieven in de regio Geraardsbergen - Deftinge .
Zoals in het vorig Kerstnummer gemeld, ging in de Spiraal op 11 januari 2019, een 
ontmoetingsmoment door voor de directies en personeelsleden van alle secun-
daire en basisscholen, ressorterend onder de vijf schoolbesturen die eind decem-
ber de koepelorganisatie “KOG” ( katholiek onderwijs Geraardsbergen) opricht-
ten:

- vzw Diocesaan Schoolcomité Denderstreek-Zuid, Collegestraat 11, 9500 Geraardsbergen
- vzw Katholieke Basisschool Hunnegem, Gasthuisstraat 100, 9500 Geraardsbergen
- vzw Sint-Jozefsinstituut, Karmelietenstraat 57, 9500 Geraardsbergen
- vzw Vrije Basisschool “Sint-Vincent”, Kerkstraat 10, 9570 Deftinge
- vzw Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lutgardis, Bovenkassei 12 A, 9506 Zandbergen

Tijdens het informatief gedeelte werden de doelstelling en het organogram van 
de nieuwe bestuursstructuur toegelicht. Het gecreëerd samenwerkingsverband 
vormt de opstap naar een verregaande bestuurlijke samenwerking  in 2020.
De gelijkwaardigheid tussen de vijf schoolbesturen en hun autonomie, zijn als 
belangrijke principes verankerd in de statuten van het KOG.
Tijdens de aangeboden receptie was er voldoende  ruimte voor onderlinge ont-
moeting en kennismaking tussen de personeelsleden van de verschillende scho-
len.
De 375 enthousiaste aanwezigen werden als afsluiter bedacht met een potlood 
om op een symbolische manier mee te schrijven aan het toekomstig verhaal van 
het katholiek onderwijs in de regio.

***

Nu de kleurloze natuur- outfit van de wintermaanden onherroepelijk plaats 
moet ruimen voor het zich aankondigend lentelicht, wens ik, namens  het KOLB 
-bestuur een zalige Paastijd aan alle lezers en lezeressen!

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB
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OPROEP BETALEN LIDGELD
Beste vriend(in) oud-leerling,
In het Bulletin dat u omstreeks Kerstmis ontving werd u gevraagd uw lid-
geld te betalen en lid te blijven van de grote Karmelietenfamilie om zo-
doende 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 veron-
derstellen 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 
bestuur van de bond, heeft de laatste jaren een enorme gedaanteverwis-
seling ondergaan.
Tijd noch moeite werden gespaard om het lezen ervan zo aangenaam
mogelijk te maken en bijdragen te publiceren die zoveel mogelijk oud-leer-
lingen 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 2019 blijft vastgesteld op 15 euro. De oud-leerlin-
gen die in 2014 of later de school verlieten betalen slechts 10 euro.
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat u de band met de school en de oud-
leerlingenbond wilt blijven behouden vragen wij u om uw bijdrage voor 
het jaar 2019 te willen overschrijven op rekeningnummer BE78-4431-5037-
7186 van de Koninklijke 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 overschrijvings-
formulier. 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 
opnieuw als lid en als lezer van het Bulletin te mogen begroeten.

Marc Cooman
penningmeester
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DE FALL-NIEUWS

OPEN BRIEF VAN ‘DE FALL’

Beste Karmelieter,

Het gemengd zangkoor ‘de Fall’ (met zijn roots in de 
Oud-leerlingenbond van het Karmelieten) is geselec-
teerd voor deelname aan het grote korenfestival (90 
koren)

‘AARSCHOT - VOLKOREN’
 op zaterdag 4 mei a.s.

Het is onze bedoeling ook daar een mooie zangprestatie neer te zetten en een 
goede indruk te maken, zodat onze ‘de Fall’ ook buiten de grenzen van Geraards-
bergen wat bekendheid en sympathie mag krijgen.

Indien je hier graag nog aan meewerkt of kandidaat bent voor ons toekomstig 
concert in de lente van 2020, dan ben je zeker héél hartelijk welkom.

Spreek eens af met vrienden en of werkcollega’s en kom kennismaken met ons 
gevarieerd repertoire en de repetitiesfeer opsnuiven, elke dinsdagavond van 
19.30u. tot 22u., in het muzieklokaal (de bibliotheek) van het Karmelieten.

Je wordt met vriendschap én een ongedwongen muzikale sfeer beloond ....

Met muzikale  groeten,

de voorzitter,                              de dirigent,                     alle koorleden
Yolande Godyns                         Albert Gossye
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SCHOOLNIEUWS

GERAARDSBERGS KUNSTPATRIMONIUM
IN ‘T KARMELIETEN

25 november 2018: oud-leerlingendag in ’t Karmelieten. Bij het binnenrijden van 
de school werd de aandacht getrokken door vier grote foto’s op de muur van de 
turnzaal, voor de gelegenheid omgetoverd tot feestzaal voor de ontvangst van 
de vele oud-leerlingen. Waar komen die foto’s vandaan? Wie wordt er op afge-
beeld?

Dit alles maakt deel uit van Straatbeeld, het Geraardsbergs Kunstpatrimo-
nium herbekeken. In dit project, ter gelegenheid van 950 jaar stadskeure, stelt 
Geraardsbergen zijn unieke kunstpatrimonium tentoon, op een andere manier. 
Het overzicht van het patrimonium is gebaseerd op het boek van Lidwine Van-
der Heyde, gepubliceerd in 1985. De kunstwerken worden aan het grote publiek 
getoond onder vorm van prints, opgehangen aan private en openbare eigendom-
men. Zo kwamen vier prints terecht op de muur van de zaal. Twee maanden lang 
zouden deze afbeeldingen kunnen bewonderd worden in Geraardsbergen en de 
deelgemeenten. 

Wie zijn de afgebeelde personages en wie was de kunstenaar? Het gaat hier over 
vier jonge dames van goede afkomst, misschien wel van adel. Dit kan men aflei-
den uit de rijkelijke gewaden waarin de personages gekleed zijn. De originele af-
beeldingen zijn olieverfschilderijen (ovaal -38X31 cm) op lijnwaad. De werken zijn 
gesigneerd noch gedateerd. Het project werd geleid door drie curatoren, waaron-
der OL Arne De Winde (Prom. 99).

■
 Luc B

agué
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Bronnen:
1) Folder uitgegeven door de Stad Geraardsbergen 
2) Kunstpatrimonium  Geraardsbergen door Lidwine Vander Heyde (1985)
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VOORSTELLING KOLB AAN LAATSTEJAARS
26.02.2019
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 ■ NIEUWS UIT HET BuBaO
KERSTMARKT IN DE MOZAÏEK

Net voor de kerstvakantie vond er nog een sfeervolle kerstmarkt plaats in de bui-
tengewone afdeling de Mozaïek.

De leerlingen zorgden zelf voor kerstartikelen om te verkopen op de verschil-
lende standen. Er was ook wat lekkers en er werden kerstliederen gezongen door 
alle leerlingen. Het was een fijn ontmoetingsmoment tussen ouders, sympathi-
santen en oud-collega’s.”
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KETNETACTEURS EMMA,
ROBIN EN GAMIL
BEZOEKEN KARMELIETEN

In de basisschool nam het vijfde 
leerjaar deel aan de actie “Ketnet 
Koekenbak” en Emma, Robin en Ga-
mil, de acteurs van de Ketnetreeks 
4eVeR, kwamen even langs.
De wrappers van Ketnet riepen alle 
klassen van Vlaanderen op om een 
goed doel van “Music for Kids” te 
kiezen en een Ketnet Koekenbak 
te organiseren tijdens de Warmste 
Week.
“Voor onze actie bouwden de vijfde 
leerjaren hun klassen om tot gezel-
lige cafetaria waar ouders en groot-
ouders konden genieten van een 
lekkere pannenkoek terwijl de leer-
lingen zich ondertussen van hun 
sportiefste kant lieten zien tijdens 
een obstacle run en sponsorloop”.
“En wie kregen we zowaar op be-
zoek? Ongelooflijk maar waar, de 
Ketnetacteurs van 4eVeR: Emma, 
Robin en Gamil! Ze kwamen onze 
school persoonlijk bedanken voor 
de flinke inzet voor “De Warmste 
Week”. 
Dank je wel aan iedereen die onze 
acties steunde ten voordele van het 
wetenschappelijk onderzoek naar 
auto-immuunziektes en de muco-
vereniging.

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS
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LICHTMISVIERING

Op zaterdag 2 februari, Maria-Lichtmis 
of Feest van ‘de Opdracht van de Heer’ 
was er om 15 uur kinderzegen in de 
Sint-Machariuskerk te Nederboelare 
voor en door onze kleuters. 

Traditioneel worden ter gelegenheid 
van Lichtmis pannenkoeken gebak-
ken. Zodoende wordt het oude spreek-

woord: “Er is geen vrouwtje zo arm, of 
ze maakt met Lichtmis haar pannetje 
warm” in ere gehouden. 

Onze ouders en ons oudercomité bak-
ten samen een duizendtal pannenkoe-
ken om onze kinderen te verwennen 
en zij vonden dit heerlijk!

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

In 1989 werd het “Kinderrechtenverdrag” ondertekend. 
Sindsdien wordt elk jaar op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten 
van het Kind’ gevierd. Maar wat zijn die kinderrechten nu precies? Wat houden 
ze in? We kwamen dit spelenderwijs te weten in de bib!
In samenwerking met het “Huis van het Kind” werden aan de hand van verschil-
lende spelopdrachten de kinderrechten duidelijk voor al onze leerlingen lager.
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BEZOEK AAN DE REUZENFAMILIE VAN GERAARDSBERGEN

De leerlingen van het derde en het vierde leerjaar brachten een bezoekje aan de 
reuzenfamilie van Geraardsbergen.
Ze kregen heel wat uitleg door enkele leden van de Reuzengilde. 
Ze maakten er kennis met Kinneke Baba, reus Goliath en reuzin Gerarda.

Meer foto’s op de prikborden van het derde en het vierde leerjaar:
https://welcome.gimme.eu/
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BEZOEK AAN DE REUZENFAMILIE VAN GERAARDSBERGEN

Na het bezoek aan de reuzenfamilie op 
het stadhuis, kregen de leerlingen het 
bezoek van Kinneke Baba op school. 
Dat het werk van de reuzendragers 
niet zo eenvoudig is werd duidelijk 
toen onze leerlingen enkele reuzenop-
drachten mochten uitvoeren. Nadien 
werd er uitbundig gedanst op de speel-

plaats samen met Kinneke Baba, die 
mee kwam vieren met onze leerlingen.
Tot slot werden er meer dan duizend 
mastellen, gebakken door de leerlin-
gen van het eerste leerjaar, naar de 
graaiende kinderen gegooid. Wie een 
gouden krakeling ving, kreeg een klei-
ne beloning. 
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‘GOEDGEMUTST’ NAAR SCHOOL op 12 februari

Dinsdag 12 februari stond voor de 10de keer ‘dikketruiendag’
 in de schijnwerpers!

Die dag wordt speciaal de aandacht gevestigd op
de enorme verspilling aan energie en CO2 uitstoot!

Wist je dat:
- door de verwarming 1°C lager te zetten, je 7% energie bespaart?!?
- dat we in België ‘goed’ zijn voor 20 ton CO2 per persoon per jaar!
- dat we daarmee op de 9de plaats van 183 landen staan…

HOOG TIJD VOOR ACTIE EN VERANDERING DUS!
Op school zijn de thermostaten voorlopig nog ‘manueel & individueel’ bepaald…

Maar bij je thuis…hopelijk… wél up to date!
Ongetwijfeld vond iedereen een boodschap ‘op maat’

in één van de 75 karikaturen en slogans 
die ondertussen wat extra kleur geven aan onze schoolmuren…

Onze Karmelieters werden uitgenodigd om speciaal voor de gelegenheid een 
gekke warme muts/oorwarmer/dikke trui aan te trekken. Het oudercomité zorg-
de voor een warme tas chocolademelk en de 6de jaars pochten met hun taart-
bakkwaliteiten ten voordele van de eindejaar fuif. 
Kortom een gezellige, hopelijk ook verrijkende, middag speeltijd!

Van de 3 genomineerde ‘mutsen’ (zie foto’s pagina 19)
zal later de winnaar van 2 filmtickets door ‘het publiek’ worden verkozen.

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR
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DE DRIE GENOMINEERDE MUTSEN

Een aantal sfeerbeelden
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2e RONDE VLAAMSE FYSICA OLYMPIADE

2e RONDE WISKUNDE OLYMPIADE

Supernieuws in ‘t Karmelieten ! 
Naast enkele leerlingen die net 
de cesuur niet haalden stoten 
VIER leerlingen door naar de 
tweede ronde van de Vlaamse 
Fysica Olympiade: een unicum 
voor ons ‘klein’ Karmelieten!
Proficiat aan Charles Gosselin, 
Brent Roels, Màrk Sipos en Ar-
tuur Stevens !! Veel succes voor 
de tweede ronde in Gent ! 
Ook veel dank aan hun leerkrach-
ten Fysica: Mevr. Ann Praet, 

Het kleine Karmelieten toont zich op-
nieuw groot in de WISKUNDE OLYMPI-
ADE !!
Niet minder dan 15 Karmelieters wis-
ten zich te plaatsen voor de tweede 
ronde op woensdag 13 maart in UGent.
Speciale vermelding voor Alissa Du-

rant uit 3WET die een score van 141/150 
behaalde !! (de topscore van 145 werd 
behaald door slechts twee leerlingen 
van de 11854 deelnemers).
PROFICIAT aan alle deelnemers en in 
het bijzonder aan diegenen die zich 
plaatsten voor de tweede ronde !

De geselecteerde leerlingen samen hun leerkrachten wiskunde: v.l.n.r. Louise Vanderstap-
pen (3 Wetenschappen), Alissa Durant  (3 Wetenschappen), mevr. Annemie Vermeire, Hilke 
Leirens (3 Wetenschappen),  Jonas Spitaels (6 Wetenschappen-Wiskunde), Jaro De Nauw (3 
Wetenschappen),  Nicolas Mignon (6 Wetenschappen-Wiskunde), Cédric Dossche (3 Weten-
schappen), Artuur Stevens (6 Wetenschappen-Wiskunde), Emma De Clercq (4 Wetenschap-
pen), Hugo Charmant (6 Wetenschappen-Wiskunde), Maya Ostyn (4 Wetenschappen),  
Brent Viaene (4 Wetenschappen), Maarten De Wolf (5 Wetenschappen-Wiskunde), Océanie 
Foubert (4 Wetenschappen), Robbe Bilteryst (5 Wetenschappen-Wiskunde) en dhr. Patrick 
Vanderhaegen.

Mevr. Alexandra De Roeck, Dhr. Luk Fostier 
en Dhr. Sam Pauwels (niet op de foto).
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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



24 bulletin 2019-1

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



26 bulletin 2019-1

Broekstraat 4 - 9500 Geraardsbergen

Guilleminlaan 24

9500 GERAARDSBERGEN

Tel. 054 41 12 16

 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

Herenveld 12 - 9500 Geraardsbergen

NEW PEUGEOT 508 GT Ultimate Rood



28 bulletin 2019-1

wyngaerdmarc@hotmail.com
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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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bart.bs.somers@telenet.be

Bart Somers
OYA CONSULTING

Onafhankelijk financieel advies
Alternatieve investeringen

Managementadvies
Meer dan 

30 jaar 
ervaring

GROTEWEG 173, 9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054 41 16 12
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■
 Tom

 W
alraevens

LANGLAUFDAG 4 FEBRUARI 2019:
RELAAS VAN EEN WINTERS ‘TUSSENDOORTJE’ 
MET  +/-270  ENTHOUSIASTE KARMELIETERS!

We schrijven woensdagochtend 30 ja-
nuari… 
het merendeel van onze leerlingen 
leeft zich tijdens de speeltijd van 10u 
uit op ons voetbalplein dat sinds een 
paar dagen in een sprookjesachtig 
sneeuwtapijt is omgetoverd…

Onmiddellijk schiet mij het idee – 
“langlaufen” – te binnen. Het is nu of 
nooit!!!
Dus – zo gezegd zo gedaan… ik pols bij 
een paar collega’s en stel de vraag aan 
onze directeur.
Met veel enthousiasme zet ik een ‘snel-
trein’ op het spoor!

Maandag 4 februari zal het gebeuren!
Na het nodige gepuzzel, rijden we ‘au 
crique du jour’ met ongeveer 270 leer-
lingen richting de Hoge Venen!!! 
Volgens de weerkaarten zou maar 
liefst 35 cm ‘perfecte’ sneeuw, op ons 
wachten!

Onder het toeziend oog van Kelly, Dirk, 
Piet, Hadewig, Christophe en ikzelf, 
houdt de 2de graad halt op Signal de 
Botrange. De 3de graad mag zich uitle-
ven in Vielsalm in het gezelschap van 
Wim, Angélique, Annelies, Marijke,
Ann en Tom.

Of het nu de 4, 10, 15 of 20 km was – de 
meesten zullen zich hun langlaufdoop 
nog lang herinneren!
Langlaufen is sowieso al een inten-
sieve sport. Het daarbovenop nogal 
zwaar geaccidenteerd terrein, meestal 
zonder tracks en hard ijs, maakten de 
tocht er niet bepaald makkelijker op.

De combinatie van een winters zonne-
tje, dik besneeuwde sparren, prachtig 
versierde bomen en struikjes en  gewel-
dig gezelschap, maakten van dit ‘win-
ters tussendoortje’ een moment om in 
te kaderen!
Na 15 jaar stonden de Karmelieters ein-
delijk nog eens op de langlauflatten!!!

We schrijven maandagavond 21u en ie-
dereen zit weer veilig en wel thuis!
‘A moment in space’… en wat voor één…

Bij deze een hartelijk ‘dankjewel’ aan 
onze directeur voor de toelating en 
ondersteuning,aan mijn collega’s voor 
de last minute agendawijzigingen en 
betrokkenheid tijdens het dagverloop-
en aan alle deelnemers voor de gewel-
dige inzet en enthousiasme!!!

Tot een volgende!!!
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Hieronder de twee winnende gedich-
ten. Het gedicht ‘Examen’ is van Yana 
Lison uit 1B en het  gedicht ‘Anders’ 
is van Dounia El Madani uit 1A. Beide 
leerlingen wonnen een mooie  prijs.

Examen

Examen,
ik heb veel stress.
Toch nog liever een saaie les.
Ik heb mijn dag al uitgedacht.
Ik studeer dag en nacht.
Ik kan niet meer kijken naar Thuis.
Vanwege mijn buis.
Ja,
Frans is niet echt mijn ding.
Die uitspraak, de spelling.
Voor mij hoeft een examen
geen 3 keer per jaar.
En voila,
Dit gedicht van vandaag is klaar.
Y.L.

Anders…
Ik heb een andere huidskleur
ben misschien anders dan iedereen.
Sommige beginnen slecht te praten.
Scheef bekijken en jou te haten.
Het is een ziek gevoel.
Wat is hiervan het doel?
Je houdt het niet meer vol.
Je hoort er niet meer bij.
Niemand begrijpt me want ze
luisteren nooit naar mij.
Maar wij zijn allemaal mensen.
Met allemaal verschillende wensen.
Ben je nu zwart, Belg of Arabier.
Het zou moeten stoppen, nu en hier.
Je moet het kunnen loslaten
Het doet veel mensen pijn.
Je bereikt er niets mee.
Laat toch iedereen gelukkig zijn…
DEM

■
 A

nnelies D
e B

acker

GEDICHTENDAG
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TAALWEDSTRIJD KULEUVEN

!!! NIEUW IN ‘T KARMELIETEN !!!

Uitstekend nieuws ook van het taalfront... Laura Roofthooft en Charles Gosselin 
stoten door naar de finaleronde van de taalwedstrijd van de KULeuven. Laura 
verdedigt onze kleuren voor Duits en Charles voor Frans. Wij wensen hen veel 
succes op 20 maart! Ook aan de talrijke andere deelnemers: très bien, sehr gut, 
well done en goed gedaan!!

Naast de verschillende trajecten (Economie, Talen, Wiskunde, 
Wetenschappen) die onze leerlingen kunnen volgen binnen 
onze studierichtingen, starten we komend schooljaar met een 
NIEUW TRAJECT ‘PROGRA&MEER’.

Vanaf schooljaar 2019-2020 :

In de eerste graad :
STEM krijgt een accentverschuiving. Binnen deze lessen wordt 
meer aandacht geschonken aan programmeren als voorberei-
ding op het nieuwe traject ‘PROGRA&MEER’.

In de tweede graad :
traject PROGRA&MEER 
Vanaf schooljaar 2020-2021 : PROGRA&MEER in het vijfde jaar
Vanaf schooljaar 2021-2022 : PROGRA&MEER in het zesde jaar
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FICHESBAK

DE FICHESBAK 29

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 
kort-stondige 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.

Edoardo Albinati
“De katholieke school”

- “Het verbaast me hoe zeldzaam het 
eigenlijk is dat mensen hun toe-
vlucht nemen tot geweld, terwijl je 
dat toch alleen maar hebt zien ver-
heerlijken in boeken, films en spel-
letjes, en je er tientallen jaren van 
hebt genoten op tv.” (p. 19)

- “Julius Caesar ad liveras pergus as-
sure augur cis.” (potjeslatijn, p. 24)

- “De biecht is een sacrament dat mis-
schien wel moeilijker te begrijpen is 
dan de eucharistie wanneer je tien 
bent. Hij vroeg me welke zonden ik 
had begaan en ik wist niet wat ik 
moest antwoorden. Het enige wat 
in me opkwam waren onbenullige 
dingen en het verlangen om het  
achter de rug te hebben: ik was, zo-

als me vaak overkomt, opgewonden 
en tegelijkertijd verveeld en onge-
duldig, dus antwoordde ik pastoor 
Saturnino dat ik had gelogen...en 
verder dat ik ongehoorzaam was ge-
weest aan mama: al was dat ook een 
halve leugen, want ik was een  
gehoorzaam kind, maar...”(p. 75)

- “Wat me altijd treurig stemde wan-
neer ik me als kind moest uitkleden, 
was het moment dat ik besefte dat 
mijn hemd in mijn onderbroek zat 
gestopt. Een hemd was verplicht 
en de moeders van vroeger letten 
er tijdens het aankleden op dat het 
goed onder de elastieken band van 
de onderbroek werd gestopt, en 
aangezien hemden vaak behoorlijk 
ruim werden gekocht, in een maat 
groter,”op de groei”, moest je de ex-
tra lengte helemaal tot onder je bil-
len trekken.”(p. 99)

■
 Tony de R

ijck
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- “Wij waren geobsedeerd door dat 
probleem (mannelijkheid), doordat 
we alleen maar jongens (de leerlin-
gen) en mannen (de leraren) om ons 
heen hadden, en gedwongen werden 
tot een voortdurend gevecht om de 
rangorde in de hiërarchie, waarbij we 
probeerden de plek die we hadden 
verworven te behouden of te verbe-
teren via de gebruikelijke methode: 
grove taal, sport, ... vechten, lachen, 
moppen en de fantastische auto’s 
van onze vaders. Het enige element 
dat kon verifiëren of iemand echt 
mannelijk was ontbrak, namelijk 
meisjes”. “Bij ons in de klas zaten 
niet alleen onhandige brildragers en 
misdienaars en vetzakken, maar ook 
jongens die op hun 14e of 15e al be-
hoorlijk ontwikkeld waren en over-
liepen van viriliteit, maar juist met 
hen is het verkeerd afgelopen, alsof 
die overdaad aan mannelijkheid hen 
van het recht pad af heeft gevoerd, 
of alsof  het organisme geleidelijk 
aan werd opgegeten door de manne-
lijkheid die het zelf produceerde” (p. 
102).

- “Het onderwijs moet gericht zijn op 
middelmaat, op het vergaren van col-
lectieve resultaten, wee degene die 
te laag zit vergeleken bij dat gemid-
delde doel, maar vooral wee degene 
die onwillekeurig, gedreven door zijn 
talenten, naar boven uitsteekt. Een 
individu in conflict met zijn gelijken 
wordt, omdat ze niet gelijk zijn, inge-
toomd of gemarginaliseerd”(p. 117).

- “Sommige mensen beweerden dat 
zo’n lange zomervakantie (in Ita-
lië 3 maand) schadelijk was voor de 
jeugd, anderen daarentegen waren 

ervan overtuigd dat we die absoluut 
nodig hadden om “de batterij op te 
laden”. Ik weet alleen maar dat het 
een genot was. Absoluut het groot-
ste genot van het leven: het enige 
verlangen dat altijd, 100% zeker, 
werd gerealiseerd “(p. 126).

- “Het paradoxale is dat je van een 
zo fundamenteel en universeel in-
stituut (de school) dat zo langdurig 
wordt bezocht, met bijna mathema-
tische zekerheid kan zeggen dat het 
mensen maar 1 moment van ware 
vreugde bezorgt en dat is wanneer 
de deur ervan voorgoed achter ze 
dichtgaat. En als het geen vreugde 
is, is het wel opluchting.” (p. 140).

- “En dan die schoolvakken...saai, af-
standelijk en onbegrijpelijk. Niet 
dat het schoolprogramma niet goed 
was, integendeel. Het zat boordevol 
interessante dingen. Vreemd dat 
mensen op politiek of bureaucra-
tisch niveau altijd de programma’s 
aanpakken, omdat ze verdomd ou-
derwets, bekrompen en achterhaald 
zijn,...allemaal troep uit de vorige 
eeuw - misschien omdat program-
ma’s nu eenmaal gemakkelijk zijn te 
vervangen en personen niet. Je hebt 
aan 1 middag  genoeg om op papier 
alle programma’s van alle vakken te 
herschrijven en misschien ook nog  
nieuwe, nooit eerder gedoceerde 
vakken te verzinnen of nieuwe na-
men te geven aan oude vakken (prij-
zenswaardig zijn de hoogdravende 
variaties waardoor de goeie ouwe 
gymnastiekles is veranderd in be-
wegingsonderwijs, en wat er over 
is van de geschiedenisles is in Italië 
creatief omgedoopt tot het vak his-
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torisch -sociale studie...) (p. 141).

- “Liever dan te studeren waren som-
mige leerlingen hele middagen bezig 
met het op smalle reepjes papier mi-
niaturiseren- wat evenveel tijd en in-
spanning vergde of zelfs meer dan ze 
nodig zouden hebben gehad om zich 
fatsoenlijk voor te bereiden op een 
overhoring of een toets...Het zou al 
met al een stuk gemakkelijker en lu-
cratiever zijn geweest om te stude-
ren. Kortom, alles was beter dan een 
ijverige leerling te zijn”. (p. 211)

- “de rest vloog op de grond, met de 
belegde kant naar beneden, zodat 
de tomatensaus werd uitgesmeerd 
over het linoleum “(Linoleum, wat 
een materiaal, over twintig jaar 
snapt niemand meer wat het was, 
dan is er een voetnoot voor nodig)” 
(p. 255)

- “Degenen die de heilige mis bijwonen 
zijn over het algemeen oude mensen, 
meer vrouwen dan mannen, laten we 
zeggen in een verhouding van 4 op 1. 
Het is verbijsterend hoe zwak de col-
lectieve gezangen klinken. Er is niks 
levendigs of vrolijks aan. Soms klinkt 
er een stem boven de andere uit, die 
het gedempte koor ongegeneerd(?) 
overstijgt. Dat is dan een fanatieke 
enkeling of een hardhorig oudje dat 
zelf amper doorheeft dat ze zit te 
schreeuwen”.(p. 335) 

- “Het was (vroeger) natuurlijk niet 
vulgair om geld te verdienen, maar 
wel om daarmee te koop te lopen, 
heel vulgair” (p. 498)

- “men acht het nutteloos om tijd 

te verdoen met het uitleggen van 
de fundamentele zaken en concen-
treert zich op de details, daarin spe-
cialiseert men zich. Het is hetzelfde 
wat nu gebeurt op scholen waar ze 
niet meer het algemeen programma 
volgen maar waar uiterst minutieu-
ze plaatselijke onderzoekjes worden 
gedaan, over een bepaald thema, 
waarbij ze wandpanelen maken, 
creatieve teksten uitwerken, zodat 
de kinderen aan het einde van de 
basisschool geen idee hebben waar 
Brescia of de Donau liggen, maar wel 
alles weten over een ‘bepaalde biolo-
gische boerderij waar ze naar op ex-
cursie zijn geweest.”(p. 564)

- “Wie een zwembad had, privé of met 
het hele wooncomplex samen, had 
ook een heleboel vrienden.” (p. 580)

- “ergens in een berghok vond ik een 
stuk cellofaan dat je op het tv-
scherm moest plakken en dat dan 
de indruk moest geven dat je een 
kleuren-tv had, in de tijd (jaren ‘50) 
dat heel Italië alleen nog in zwartwit 
keek.” (p. 704)

-  “Ik ben bang dat de mensen wier 
leven werkelijk veranderd is door 1 
boek, door dat ene boek, wellicht 
niet zoveel andere boeken hebben 
gelezen. En de kans is groot dat dat 
ene boek nou net “Mein Kampf”is.” 
(p. 719)

- “Wanneer de mens zich gedraagt op 
de manier die we gewoonlijk aandui-
den met “beestachtig”, zouden we 
beter kunnen zeggen dat hij zich op 
een zeer menselijke manier heeft ge-
dragen”. (p.784).
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- “De paradox van scholen is dat er 
te snel te veel ingewikkelde dingen 
worden onderwezen, dingen die 
niets te maken hebben met de rea-
liteit van degene die ze leert op het 
moment dat hij ze leert. En toch is 
dat het enige juiste moment om ze 
te leren, wanneer je er nog niets van 
begrijpt”. (p. 868)

Yuval Noah Harari:
“21 lessen voor de 21e eeuw”

- “Op dit moment komen jaarlijks bij-
na 1,25 miljoen mensen om bij auto-
ongelukken (2 keer zoveel dodelijke 
slachtoffers als oorlog, misdaad en 
terrorisme samen maken)”. (p. 43)

- “Ruim 90% van die ongelukken 
wordt veroorzaakt door uiterst men-
selijke fouten. Naar verwachting zal 
het aantal doden en gewonden door 
verkeersongevallen met zo’n 90% af-
nemen als alle menselijke chauffeurs 
vervangen worden door computers”. 
(p. 44)....”Het zou daarom krankzin-
nig zijn om automatisering tegen te 
houden op terreinen als transport 
en gezondheidszorg, puur en alleen 
om mensen hun banen te laten hou-
den. Uiteindelijk moeten we immers 
vooral mensen beschermen en niet 
banen. Overbodig geworden chauf-
feurs en artsen moeten maar iets an-
ders gaan doen”.(p.44)

- “De mensheid zal de beste gezond-
heidszorg uit de geschiedenis krij-
gen, maar juist daarom zullen ze 
waarschijnlijk de hele tijd ziek zijn. 
Er is altijd wel ergens iets mis in het 

lichaam” (p. 74)

- “Het woord “televisie” komt van het 
Griekse “tele”, dat “ver” betekent en 
het Latijnse “visie”, oftewel “zicht”. 
Het is oorspronkelijk bedacht als ap-
paraat waarmee we iets kunnen zien 
wat ver weg is. Maar nog even en het 
wordt ook iets waarmee wij zelf van 
verre gaan gezien kunnen worden. 
Zoals George Orwell al voorzag in 
“1984” zal de televisie ons bekijken 
terwijl wij ernaar kijken.”(p. 78)

- “Stel dat 2 kinderen die achter een 
bal aanhollen voor een zelfrijdende 
auto springen. Het algoritme dat de 
auto bestuurt rekent bliksemsnel 
uit dat het de 2 kinderen alleen kan 
ontwijken door de andere rijbaan 
op te gaan, waar het tegen een aan-
komende vrachtwagen kan botsen. 
Het algoritme berekent dat er in dat 
geval 1 kans op 70 is dat de eigenaar 
van de auto - die diep in slaap op de 
achterbank zit- zal omkomen. Wat 
moet het algoritme dan doen?” (p. 
83)

- “Er zijn tekenen dat de ongelijkheid 
toeneemt. Nu al bezit de rijkste 1% 
de helft van alle rijkdommen ter we-
reld. En wat misschien nog schrikba-
render is, is dat de rijkste 100 men-
sen meer bezitten dan de armste 4 
miljard”. (p. 103)

- “Nu al vinden mensen het geen en-
kel probleem om hun meest waar-
devolle eigendom -hun persoonlijke 
gegevens - weg te geven in ruil voor 
gratis e-maildiensten en geinige kat-
tenfilmpjes. Het heeft wel wat weg 
van Afrikaanse en Indiaanse stam-
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men die onbewust hele landen aan 
Europese imperialisten verkochten 
voor wat kleurige kralen en goedko-
pe snuisterijen”. (p. 108).

- “De mens heeft zich in miljoenen 
jaren tijd aangepast aan het leven 
in kleine groepen van niet meer dan 
enkele tientallen mensen. De men-
sen vinden het vandaag de dag nog 
steeds onmogelijk om meer dan 
150 individuen echt te kennen, op 
hoeveel Facebookvrienden we ook 
kunnen bogen. Zonder die groepen 
voelen mensen zich eenzaam en ver-
vreemd van alles en iedereen”. (p. 
115).

- “Ondanks oorlogen in Syrië, Oekraïne 
en andere brandhaarden zijn er in 
2016 minder mensen gestorven door 
geweld dan door obesitas, auto-on-
gelukken of zelfmoord. Dit zou wel 
eens de grootste politieke en morele 
prestatie van onze tijd kunnen zijn” 
(p. 147).

- “Wetenschappers leren stukje bij 
beetje hoe je betere oogsten kunt 
krijgen en betere medicijnen kunt 
maken, terwijl priesters en goeroes 
alleen leren hoe ze betere smoesjes 
kunnen verzinnen”. (p. 165).

- “De Europese Unie is opgebouwd 
rond de belofte om de culturele ver-
schillen tussen Fransen, Duitsers, 
Spanjaarden en Grieken te overstij-
gen. Nu zou ze kunnen instorten 
door het onvermogen om de culture-
le verschillen tussen Europeanen en 
migranten uit Afrika en het Midden-
Oosten te accomoderen”. (p.177).

- “Juist omdat Europa de tolerantie zo 
hoog in het vaandel heeft, kan het 
niet te veel intolerante mensen toe-
laten”. (p. 182)

- “Als ze eenmaal weten wie ze zelf 
zijn, zouden 500 miljoen Europeanen 
er geen moeite mee moeten hebben 
om een paar miljoen vluchtelingen 
op te nemen - of de deur te wijzen”. 
(p. 183)

- “Hoeveel tijd moet er precies over-
heen gaan voordat immigranten vol-
waardige leden van de samenleving 
worden?. De kern van deze discussie 
is de kloof tussen onze persoonlijke 
tijdrekening en de collectieve tijdre-
kening. Je kunt moeilijk van een sa-
menleving verwachten dat ze groe-
pen vreemden binnen een paar de-
cennia helemaal absorbeert. Vanuit 
iemands persoonlijk perspectief kan 
40 jaar echter een eeuwigheid zijn. 
Voor een tienermeisje dat in Frank-
rijk is geboren, 20 jaar nadat haar 
grootouders daar kwamen wonen, 
is de reis van Algiers naar Marseille 
iets uit de geschiedenisboekjes. 
Frankrijk is het enige vaderland dat 
ze kent. En nu zeggen mensen dat 
het niet haar vaderland is en dat ze 
“terug” moet naar een plek waar ze 
nooit heeft gewoond? Vergelijk het 
met een zaadje van een Australische 
eucalyptusboom dat geplant wordt 
in Frankrijk. Vanuit ecologisch stand-
punt zijn eucalyptusbomen exoten 
en het zal generaties duren voor bo-
tanisten ze herclassificeren als in-
heemse Europese boomsoort. Als je 
naar de individuele boom kijkt, is die 
echter Frans. Als je hem niet begiet 
met Frans water, gaat hij dood. Als 
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je hem probeert uit te trekken, zal je 
merken dat hij diep is geworteld in de 
Franse grond, net als de plaatselijke 
eiken en dennen”. (p. 184)

- “als 500 miljoen welvarende Europe-
anen niet een paar miljoen verarmde 
vluchtelingen kunnen opnemen, wat 
voor kans maakt de mensheid dan 
tegen de veel grotere conflicten die 
onze wereldbeschaving bedreigen?” 
(kernoorlogen, milieurampen, tech-
nologische ontwrichting). (p. 195)

- “Bij terrorisme is angst de hoofd-
moot en zijn alle verhoudingen zoek 
tussen de daadwerkelijke slagkracht 
van de terroristen en de angst die 
ze de bevolking weten in te boeze-
men”. (vb. Jaarlijks ong. 50 doden in 
Europa, 10 in de VS, 7 in China tegen-
over 80.000 doden in het verkeer in 
Europa, 40.000 in de VS, 270.000 in 
China). (p. 200)

- “Terroristen zijn net een vlieg die 
een porseleinwinkel wil verwoesten. 
De vlieg is zo zwak dat ze niet eens 

1 theekopje van zijn plek kan krijgen. 
Hoe verwoest ze dus een porselein-
winkel? Ze zoekt een stier, kruipt 
in zijn oor en begint te zoemen. De 
stier wordt wild van angst en woede 
en maakt de porseleinwinkel met de 
grond gelijk. Dit gebeurde na 9/11, 
toen islamitische fundamentalisten 
de Amerikaanse stier uitlokten om 
de porseleinwinkel van het Midden-
Oosten te vernietigen”. (p. 201)

- “In werkelijkheid hebben we geen en-
kel bewijs dat de Bijbel of de Koran 
of het Boek van Mormon of de Veda’s 
of welk heilig boek dan ook is ge-
schreven door de oermacht die heeft 
bepaald dat energie gelijkstaat aan 
massa maal de lichtsnelheid in het 
kwadraat en dat protonen 1,837 meer 
massa hebben dan elektronen. Voor 
zover de wetenschap heeft kunnen 
nagaan zijn al die heilige geschriften 
geschreven door fantasierijke homo 
sapiens. Het zijn gewoon verhalen 
die onze voorouders hebben verzon-
nen om sociale normen en politieke 
structuren te legitimeren”. (p. 246)

Volg KOLB-KARMELIETEN nu ook op Facebook
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PERSONALIA

OVERLIJDENS

• OL de Heer Willy De Nauw (Prom. 49), echtgenoot van mevrouw Gaby Vander Schueren, 
grootvader van leerling Kevin Martens, overleden op 18 november 2017

• OL de Heer Raphaël Cosyns (Prom. 55), echtgenoot van mevrouw Begga Haegeman, 
overleden te Dilbeek op 11 november 2018 

• De heer Hector Ruysschaert, echtgenoot van Mevrouw Gabriëlla De Smet, vader van 
gewezen leerkracht OL Patrick Ruysschaert (Prom. 82), overleden te Ophasselt op 12 
december 2018 

• mevrouw Aimée Van Waeyenberge, weduwe van de heer Gaston De Vos, moeder van 
gewezen leerkracht Griet De Vos, overleden te Ophasselt op 20 december 2018

• De heer Kris Biebaut, echtgenoot van Mevrouw Lilia Van Varenberg, broer van oud-
leraar Luc Biebaut, overleden te Aalst op 31 december 2018

• Mevrouw Julienne Janssens, weduwe van de heer Pierre Wauters, grootmoeder van 
Lance Wauters (6B), overleden te Laken op 2 januari 2019

• Mevrouw Elza Schollaert, weduwe van de heer André Marquebreuck, 2019, 
grootmoeder van OL Sofie Papeleu (Prom. 02) en van OL Kristof Papeleu (Prom. 06) 
en overgrootmoeder van Lore Heylens (2A), overleden te Geraardsbergen op 4 januari 
2019

• Mevrouw Celine Pletinckx, weduwe van de heer Emile Favyts, grootmoeder van OL 
Brent Van de Kerkhove (Prom. 12) en van ll Febe Van de Kerhove (6A), overleden te 
Ophasselt op 11 januari 2019 

• OL de heer Kris Van Berlamont (Prom. 86), echtgenoot van mevrouw Sylvia 
Tuypens, broer van Hilde Van Berlamont, directrice Basis Onderwijs van het Sint 
Jozefsinstituut,overleden te Geraardsbergen15 januari 2019

• De heer André Tuypens, echtgenoot van mevrouw Nicole Reygaert, schoonvader van de 
heer Filip Haegeman, voorzitter van het oudercomité, en grootvader van Jarne, van OL 
Femke Haegeman (Prom. 17) en ll Jitske Haegeman (2B), overleden te Geraardsbergen 
op 25 januari 2019

• Mevrouw Rita Burggraeve, echtgenote van de heer Ghislain Vandercapellen, 
grootmoeder van ll. Emma Vanden Bossche (6C), overleden te Gent op 26 januari 2019

• Mevrouw Marie Jeanne Delvoye, echtgenote van de heer Bob Restiaen, zuster van 
Pater Guido, overleden te Onkerzele op11 februari 2019 
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• Mevrouw Hermine Van Damme, echtgenote van de heer Georges Neufkens, moeder 
van OL Danny Neufkens (Prom.75) en van OL Christian Neufkens (Prom.76), overleden 
te Geraardsbergen op 26 februari 2019

• Mevrouw Marie-Jeanne Leroy, weduwe van de heer Marcel Vekeman, moeder van 
OL Roland Vekeman, overleden te Zarlardinge op 5 maart 2019

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTEN

• Floris, zoontje van Yorgos Patsis en OL Ankelien Kindekens (Prom. 02), geboren op 
4 januari 2019. Tiberghienstraat 19, St.-Joost-Ten-Node

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd!

Zalig Pasen!
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