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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
We plaatsen de items in het voorwoord van dit zomernummer in een breed tijds-
kader en blikken toekomstgericht vooruit.

***
                                                                                    
Gedurende zes voorbije humaniorajaren timmerden de laatstejaars geduldig 
aan de voorbereidingsweg op hun verdere onderwijsloopbaan en sloten, met een 
feestelijke apotheose op 26 juni 2019, een belangrijke jeugdperiode af.
Het stramien van de traditionele promotie zag eruit als een caleidoscoop, be-
staande uit een veelheid van elementen.
De door leerlingen opgevoerde muzikale acts en stukjes poëzie getuigden van 
creativiteit en werden sterk gesmaakt door de talrijke aanwezigen.
De evocatie en getuigenis kunnen beschouwd worden als een dankbare knipoog 
van de promovendi naar de directie, hun leraars en opvoeders.
Vijf verdienstelijke laatstejaars ontvingen de ereprijs professor Van Twembeke. 
Aan alle afgestudeerden werd als aandenken een mooie pentekening en een 
nummer van ons tijdschrift bezorgd.
In het interview met de voorzitter van de KOLB werden de laatstejaars, namens 
de vereniging van oud-leerlingen, uitdrukkelijk gefeliciteerd en werden wensen 
overgemaakt voor succesvolle hogere studies. 
Beeldmateriaal en meer informatie is te bekijken op onze website: kolb–karme-
lieten.be.

                                                                                     *** 

Begin september 2019 wordt in het Vlaamse onderwijslandschap gestart met de 
langverwachte modernisering van het secundair onderwijs.
In tegenstelling met vroegere hervormingen wordt afgestapt van uniformiteit, 
waardoor scholen kansen krijgen om eigen accenten in te kleuren.
Gedurende het afgelopen schooljaar werd deze hervorming ook in het Karme-
lieten grondig voorbereid. Ter gelegenheid van georganiseerde schoolinterne 
en schoolexterne informatiemomenten lichtten de schooldirecties de ingaande 
veranderingen toe.
Op zaterdag 4 mei jl., werden geïnteresseerde ouders en leerlingen van de zesde 
klassen van de lagere scholen uitgenodigd op een opendeur- en informatiedag, 
die doorging op de campus van het Sint-Jozefsinstituut.
Directeur secundair Karll Roeland en zijn lerarenteam fungeerden er als ge-
sprekspartner  voor de talrijk opgekomen ouders en leerlingen en concretiseer-
den het vernieuwd onderwijsaanbod.
Hieronder volgen de grote lijnen van de structuur van het secundair onderwijs in 
het Sint-Jozefsinstituut.

KOLB-NIEUWS
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De graduele opbouw in drie graden blijft bestaan. Vanaf de tweede graad (vanaf 
het derde jaar) behoren alle studierichtingen tot het ASO = algemeen vormend 
onderwijs dat voornamelijk bedoeld is als voorbereiding op het hoger onderwijs.

-  In de “eerste graad” is er, zowel in het eerste als in het tweede leerjaar A, 
keuze tussen “moderne” en “stem”   (Science Technology Engineering Mathe-
matics).

-  In de “tweede graad” (dus vanaf het derde leerjaar) kunnen de leerlingen zo-
wel vanuit de ”moderne” als vanuit “stem”, kiezen tussen drie studierichtin-
gen:
-  Economie met optie “talen”
-  Economie met optie “wiskunde”
-  Wetenschappen met in het derde jaar één bijkomende lestijd Frans en 

progra@meer in het vierde jaar één bijkomende lestijd Engels en progra@
meer

-  In de “derde graad” worden vanaf het vijfde jaar vier studierichtingen aange-
boden:
-  Economie-Moderne talen
-  Economie-Wiskunde
-  Moderne talen-Wetenschappen
-  Wetenschappen-Wiskunde met:

-  in Wewi 1: 6 lestijden wiskunde, één bijkomende lestijd Engels en pro-
gram@meer 

-  in WeWi 2 : 8 lestijden wiskunde 

Zoals u merkt, situeert de vernieuwing zich voornamelijk door de toevoeging 
van de optie “stem” in de eerste graad en het aanbod van “progra@meer” in de 
studierichting Wetenschappen van de tweede graad en Wetenschappen – Wis-
kunde 1 in de derde graad.
“Progr@meer”, stoelt op wetenschappelijke inzichten en is dus meer dan pro-
grammeren, maar beoogt voornamelijk computationeel of probleemoplossend 
denken.
De aangeleerde programmeertalen voor o.m. het ontwikkelen van apps, behel-
zen “Scratch” ( een grafische programmeertaal), “Python” en “Java” (tekstuele 
programmeertaal, veel gebruikt in het hoger onderwijs en in het bedrijfsleven).

Op de volgende bladzijde vindt u het  structuurschema, waarbij ook de logische 
vervolgtrajecten uitgetekend zijn.



6 bulletin 2019-2

KOLB-NIEUWS
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***

Toekomstgericht, kunnen we tenslotte melden dat er een principieel akkoord 
bestaat om binnen afzienbare tijd te beginnen met de uitbouw van “BuSO” (Bui-
tengewoon Secundair Onderwijs) in het katholiek onderwijs in Geraardsbergen.

De nieuwe koepel “VZW - KOG ( Katholiek Onderwijs Geraardsbergen)” ging in op 
de vraag van ouders om vervolgonderwijs mogelijk te maken voor kinderen uit 
het buitengewoon lager onderwijs en nam een explorerend initiatief.

De Bernardusscholengroep uit Oudenaarde verleende zijn goedkeuring om mee 
te werken aan de oprichting van een satellietschool, die – na verder proceduraal 
verloop – gehuisvest zal worden op de site van Hunnegem.

***

Terwijl het KOLB-bestuur de eerstvolgende weken werkt aan de voorbereiding 
van warm aanbevolen geplande herfstactiviteiten (een Ierse muzikale avond, 
voorzien op 11 oktober en de OL–dag op 17 november), wensen wij graag aan alle 
lezeressen en lezers  een zorgeloze grote vakantie!

 Marc Schouppe, voorzitter KOLB

Prettige
vakantie!
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ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 
VANAF 10 UUR

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

1944 - 1949 - 1954 - 1959 - 1964 - 1969 - 1974
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014

Mis de afspraak niet!
Maak nu reeds een afspraak om mekaar die dag te 

ontmoeten in de vertrouwde omgeving 
van het Sint-Jozefsinstituut. 

Samen met velen maken we er opnieuw een echt Karmelietenfeest van.
Om praktische redenen vragen wij uiterlijk 9 november in te schrijven via over-
schrijving op het rekeningnummer van de KOLB : BE78 4431 5037 7186.
Oud-leerlingen, die in 2019 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 45 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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 ■ NIEUWS UIT HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
EERSTE COMMUNIE IN BuBaO

Op 1 mei deden 6 leerlingen van de Mozaïek hun eerste communie.

Pater Paul Janssens, voorzitter van ons schoolbestuur, ging hen voor in de Kar-
melietenkapel van het Sint-Jozefsinstituut.

Proficiat aan Elise, Ylian, Ilyan, Kiefer, Milan en Matteo.

Dank aan de leerkrachten voor de voorbereiding.

SCHOOLNIEUWS
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BEZOEK AAN BASIS-
SCHOOL IN LESSINES
Vandaag bracht het vijfde leerjaar 
van Juf Ilse een bezoek aan het 
vijfde leerjaar van de basisschool 
‘Visitation Saint-Pierre’ in Lessines. 
Het uitwisselingsproject startte 
destijds met het schrijven van brie-
ven naar mekaar. Bij de ontmoeting 
vandaag werd er een aardig mondje 
Nederlands en Frans gesproken. 
We bezochten ook samen L’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose. In de namid-
dag stond er nog een stadswande-
ling op het programma. Missie ge-
slaagd!!

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS

■
 H

ilde Van B
erlam

ont, directeur
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EERSTE COMMUNIE BaO

Stap voor stap gingen 25 communican-
ten op weg naar Jezus toe. 
Op Hemelvaartsdag vierden zij hun 
eerste communie in de kerk van onze 
school.
Het was een zeer mooie viering met 
dank aan onze leerlingen en hun fami-
lie, Pater Paul, de leerkrachten en het 
schoolkoor. 
Het oudercomité zorgde nadien voor 
een lekkere koekenmaaltijd.
Van harte proficiat aan al onze com-
municanten, wij zijn fier op hen!
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SCHOOLFEEST MET THEMA ‘VRIENSCHAP’ 5 MEI 2019

Dankzij onze leerlingen, ouders, ou-
dercomité en team kunnen we terug-
blikken op een fijn schoolfeest.

De leerlingen gaven het beste van zich-
zelf op het talentenpodium en ook de 
gevarieerde activiteiten rond vriend-
schap in onze klassen werden druk be-
zocht.

In het computerlokaal werd er naarstig 
geëxperimenteerd met de program-
meertaal Scratch en werd de nieuws-
gierigheid rond techniek aangewak-
kerd met techniekdozen.

We bedanken eveneens de ouders voor 
de vele zelfgebakken, heerlijke taar-
ten.
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NIEUWS UIT DE LEERLINGENRAAD VAN HET KARMELIETEN

Dit jaar studeren zes leerlingen af die 
het beste van zichzelf gegeven hebben 
in het functioneren van de leerlingen-
raad. Zij geven met een gerust hart 
de fakkel door aan een groep sterk 
gemotiveerde Karmelieters. Veel dank 
aan Hugo Charmant (niet op de foto), 
Charles Gosselin, Michiel Larmuseau, 
Eveline Mignon, Laura Roofthooft en 

Arne Vermeiren.
 
Terzelfdertijd werd er een nieuw be-
stuur verkozen: voorzitter Michiel 
wordt opgevolgd door Xander Boudry, 
ondervoorzitter wordt Iris De Ridder 
en secretaris Eline Bliki. Proficiat !! We 
zien de toekomstige samenwerking 
met vertrouwen tegemoet!

FACULTATIEVE BEZINNINGS- EN HERBRONNINGSREIS  
SCHIERMONNIKOOG
4DE JAARS KARMELIETEN – (VAN 6/4 TEM 10/4/19)

Al jaren stel ik tot mijn grote ontstel-
tenis vast dat er in onze samenleving 
nogal wat mank loopt – zelfs ont-
spoort.

Een steeds groter wordend aantal jon-
geren (maar zeker ook volwassenen) 
ontmoeten maar al te vaak die spreek-
woordelijke ‘muur’ en komen letterlijk 
op hun knieën terecht.

De nood aan degelijke begeleiding, 
ondersteuning en coaching is steeds 

dwingender…

Hoog tijd om het probleem bij de wor-
tels aan te pakken en zoveel mogelijk 
te voorkomen!

Waar beter dan “op of vanuit de 
school”, denk ik dan?

Gezien in het standaard lessenpakket 
niet direct een specifiek ‘vak’ bestaat 
om jongeren weerbaarder, zelfstandi-
ger, stabieler, standvastiger,…, levens-

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR
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bewuster te maken – bedacht ik dat 
een bezinnings- en herbronningsreisje 
daar alvast een grote steen kan toe bij-
dragen.

Dus zo gezegd – zo gedaan!

Op 6 april vertrokken we met 14 dap-
pere ontdekkingsreizigers – ‘au crique 
du jour’ - om 5u30 richting Noord-Fries-
land. Tegen de middag namen we daar 
de boot en uiteindelijk na een dik half 
uur stappen arriveerden we op onze 
bestemming – een kampeerboerderij 
op Schiermonnikoog. 

De komende week zouden enkel onze 
2 benen en een fiets ons van a naar b 
brengen…

Op basis van een aantal oefeningen, 
spelletjes, stellingen, gesprekken en 
ook veel beweging in de prachtige lo-
kale natuur, werd iedere deelnemer 
uitgenodigd tot actief meewerken, 
meevoelen & meedenken.

Doel: tot een duidelijker en zelfzeker-
der bewustzijn komen waar dan later 
zelfstandig verder kan aan gebouwd 

worden. Uiteraard waren er tussen-
door voldoende (broodnodige) ont-
spanningsmomenten waarbij we dan 
samen letterlijk ‘op stap’ gingen, lek-
ker (vegetarisch) eten klaar maakten, 
voetbalden, en nog meer…

Met bij de terugreis de vraag: “meneer 
waar gaan we volgende keer naartoe? 
Er zijn nog zo veel mooie plekken om te 
zien”, was het overduidelijk dat dit ini-
tiatief zijn doel niet had gemist!

Prachtig weer, een schitterende ver-
blijfplaats, een fantastische groep 
enthousiaste jongeren én een perfect 
begeleidings-dreamteam…

Wat kan een mens zich nog meer wen-
sen?

Zeker voor herhaling vatbaar!
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Tot een volgende!

Tom Walraevens, Koen Walraevens & Nadia Everaert

Ps: wie een beetje wil meegenieten van ons wedervaren kan dit op
https://vimeo.com/332029883
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NIEUWS VAN HET “de FALL”-KOOR

DE DEELNAME VAN HET GEMENGD ZANGKOOR ‘de FALL’  
AAN  “AARSCHOT VOLKOREN –FESTIVAL”, 
EEN TWEEJAARLIJKS KOORTREFFEN ...  
WAS EEN VOLTREFFER  !!!

Wij voelden ons zeer vereerd op zater-
dag 4 mei ll. deel uit te maken van de 
83 koren die samen op 20 podia voor 
maar liefst 150 concerten zorgden.

Het optreden van ‘de Fall’, onder lei-
ding van dirigent Albert Gossye, met 
een mooie variatie in het programma 
aan muziekgenres, werd door het aan-
wezige publiek zeer gesmaakt.

Luc Haelterman aan de piano en Tom 
Walraevens aan het accordeon, gaven 
er een extra elan aan.

Wij waren het allemaal eens: voor her-
haling vatbaar!!!

Zin om mee te zingen in ons 
LENTECONCERT van 7 en 8 maart 
2020??? Spring dan maar gerust 
eens binnen op dinsdagavond tus-
sen 19u30 en 22u, elke week, in het 
muzieklokaal van het Karmelieten. 
Vrijblijvende kennismaking!!!

Met muzikale groeten,
Yolande Godyns 

Voorzitter ‘de Fall’, alle koorleden en 
dirigent Albert



ZONDAG 17 NOVEMBER 2019 
VANAF 10 UUR
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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

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

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

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 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
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wyngaerdmarc@hotmail.com

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 adviseur investeringen 
Financial en management consultancy

Projectmanager overdracht van ondernemingen
Meer dan 

30 jaar 
ervaring

Tel. 054 41 16 12
GROTEWEG 173, 9500 GERAARDSBERGEN
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TOTAAL BEHAALD

Adins Aline
Bachelor in de grafische en digitale 
media

182 182 voldoening

Aelbrecht  Däzzle Bachelor in de ergotherapie 73 82

Barbé Emma
Ba of science in de biomedische weten-
schappen

58 62

Beeckman Merel
Ba of arts in de toegepaste taalkunde: 
comb. Van minstens 2 talen

64 64

Belet Fjodor 
Bachelor in international business 
management

120 120

Berwouts Astrid Ma of arts in de geschiedenis 15 20

Biesemans, Ellen MA vertalen (Brus) 60 60
met onder-
scheiding

Boriau Yellis 
Bachelor in het communicatiemanage-
ment

113 120

Bormans Niels
Ba of science in de ingenieursweten-
schappen: werktuigkunde-elektrotech-
niek

60 60 onderscheiding

Buyl Jarno SLO engineering en technologie (Gent) 60 60
met onder-
scheiding

Caelen Fien
Ma of science in de pedagogische we-
tenschappen

60 60

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

60 66

Callebaut Sam Bachelor in het vastgoed 106 111

Cardon Eleine
Ma of science in de Electromechanical 
Engineering

60 60

Cayman Tine Bachelor in de ergotherapie 177 177 voldoening

Claes Michel
Ba of sciece in de toegepaste economi-
sche wetenschappen: handelsingenieur

61 70

Claeys Jules
Ma of science in de Industrial Enginee-
ring and Operations Research

34 58

Clement Jarno Bachelor in het bedrijfsmanagement 115 115

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

60 60 voldoening

Condijts Thomas Ma of medicine in de geneeskunde 60 60

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

54 60

Craps Kaat 
Bachelor in de grafische en digitale 
media

180 180 onderscheiding

Criquielion Jitse
Ba of arts in de toegepaste taalkunde: 
comb. Van minstens 2 talen

63 68

Crispin Julien Bachelor in het vastgoed 180 180
Onderschei-
ding

Daneels Rune Ba of science in de biowetenschappen 60 60

26 bulletin 2019-2

EXAMENUITSLAGEN OUDLEERINGEN 2017-2018



27bulletin 2019-2

TOTAAL BEHAALD

Daneels Ellen
Bachelor agro- en biotechnologie (Roe-
selare)

57 60

Dauwe Rut Bachelor in het bedrijfsmanagement 158 158 onderscheiding

De Beck Kyani Bachelor in het office management 75 75

De Bree Zoë
Gemeensch Ged. Ba of science in de 
psychologie

60 60

De Clercq Arno
Ma of science in de handelsweten-
schappen

26 41

De Clercq Dries
Ma of science in de relavidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

66 69

De Cock Simon Bachelor in het vastgoed 160 166

De Cooman Chloé
Ba of science inde lichamelijke opvoe-
ding en de bewegingswetenschappen

67 67 voldoening

De Cooman Sam
Ba of science inde lichamelijke opvoe-
ding en de bewegingswetenschappen

60 60
grote onder-
scheiding

De Geeste Kobe
Ba of sciene in de ingenieursweten-
schappen: toegepaste natuurkunde

60 60

De Geeste Rani
Ma of science in de industriële wet. : 
Chemie

30 33

De Jonghe Lars
Ba of science in de industriële weten-
schappen: chemie

57 57

De Keyzer Anke Ma of science in de industiële farmacie 60 60 voldoening

De Leye Margot
Ba of science in de revalidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

37 60

De Neve Michael Ma of science in civil engineering 51 64

De Norre Laure
Bachelor in het onderwijs: Lager On-
derwijs

57 60

De Pessemier Anneleen Bachelor in het zorgmanagement 30 30

De Pessemier Willem 
Bachelor in het onderwijs: Engels, 
Nederlands

180 180
grote Onder-
scheiding

De Raymaeker
Alexander

Ba of  science in de politieke weten-
schappen

14 14 voldoening

De Rick Lotte
Ba science  inde farmateutische weten-
schappen 

60 60 onderscheiding

De Roeck Maya Bachelor in de orthopedagogie 120 120

De Smet Gilles Bachelor in het bedrijfsmanagement 50 50

De Wilde Lotte 
Bachelor in het communicatiemanage-
ment

57 57 onderscheiding

Debruyne Anneveere Ma of science in de tandheelkunde 60 60 onderscheiding

Debruyne Florian Ma of science in de bedrijfseconomie 45 45

Defraene Jessica
Bachelor in het onderwijs: Lager On-
derwijs

97 100

Delvoye Arno Ba of science inde biowetenschappen 45 51
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TOTAAL BEHAALD

Demey Maxime MA journalistiek (Brus) 60 60
op voldoende 
wijze

Demil Tillo Bachelor in het Sociaal Werk 52 60

Deneyer Aron DOPL Bioscience Engineering (Leuv) 65 65 Geslaagd

Deschryver Finya
Bachelor na Bachelor BNB Advanced 
business management (Leuven)

30 60

Deschuyteneer
Cherlean

Bachelor in het onderwijs: Engels, 
Nederlands

150 156

Devaux Elise
Gemeensch.ged. Ba of science in de 
bio-ingenieurswetenschappen

41 60

Devaux Ulrike
Ma of science in Conflict and Develop-
ment

60 60 onderscheiding

Devolder Jana
Ma of science in de farmaceutische 
zorg 

59 59

Devos  Jordi Bachelor in het vastgoed 31 60

D'hauwer Febe
Ba of science in de handelsweten-
schappen

62 65

D'hauwer Milan
Bachelor in de grafische en digitale 
media

85 117

Dhondt Ruben
Ba of science in de handelsweten-
schappen

39 60

Doclo Phoebe Bachelor in het bedrijfsmanagement 120 120

Dujardin Marjan
Ma of arts in het vertalen: comb. Twee 
talen

60 60
Grote onder-
scheiding

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

60 60 onderscheiding

Eeckhout Lotte Bachelor in het vastgoed 48 48

Elien Joris
Ma of arts in de meertalige communi-
catie: comb. Van  2 talen

60 60 onderscheiding

Flamez Eline
Gem. ged. Of science in de economi-
sche, de toegepaste economische 
wetenschappen en handelsingenieur

38 60

Gaublomme Thomas
Bachelor in de biomedische laboratori-
umtechnologie

114 114
Onderschei-
ding

Geeroms Jorgen Bachelor in het bedrijfsmanagement 111 120

Ghijsels Jody
Bachelor in de biomedische laboratori-
umtechnologie

70 105

Goemare Annabel Bachelor in het sociaal werk 56 60

Goethals Arthur 
Ba of science in de revalidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

60 60

Gosseye Laura
Ma of arts in  de meertalige communi-
catie: comb. Van 2 talen

39 39 voldoening

Gossye Helena Ma of medicine in de geneeskunde 60 60
grote onder-
scheiding
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Groeninckx Mette Bachelor in de interieurvormgeving 78 78

TOTAAL BEHAALD

Haegeman Femke
Bachelor in de voedings- en dieet-
kunde

125 125
Onderschei-
ding

Haegeman Femke Bachelor in het bedrijfsmanagement 39 60

Haegeman Phé Bachelor in de vroedkunde 60 60

Hellebosch Laura Ba if science in de psychologie 22 39

Hernou Arno
Ba of science in de industriële weten-
schappen: informatica

45 63

Herregodts Jan Ma of medicine in de geneeskunde 14 14

Herremans Pablo Ma of laws in het notariaat 54 54
grote onder-
scheiding

Holderbeke Tim
Bachelor in de logopedie en de audi-
ologie

87 112

Holvoet Jasper Ma of medicine in de geneeskunde 60 70

Hoogstoel Jolien
Bachelor in de logopedie en de audi-
ologie

96 117

Hoogstoel Sofie
Ma of science in de biomedische we-
tenschappen

60 60

Huez Inneke
Ma of arts in deOosterse talen en 
culturen

20 20 voldoening

Jacobs  Lieselotte Bachelor in de orthopedagogie 84 108

Kiekens Annelien PBA interieurvormgeving (Gent) 51 60

Kohut Laura Bachelor in de journalistiek 60 60

Kotcherga Loubov
Ma of science in de handelsweten-
schappen

60 60 voldoening

Leleu Maïté Ma of science in de geneeskunde 60 60

Lemarcq Yara Bachelor in het Sociaal Werk 147 187

Lequeu Thibault Bachelor in het onderwijs: LO 108 123

Leroy Lies Bachelor in de vroedkunde 180 180 onderscheiding

Letouche Senne Ma of science in de psychologie 61 61

Letouche Sander SLO engineering en technologie (Gent) 60 60
met onder-
scheiding

Machtelinckx Glenn
Ba of science in de toegepase economi-
sche wetenschappen

67 67 voldoening

Mackens Liselotte
Ma of science in de biomedische we-
tenschappen

60 60

Maertens Michiel Ma of science in Civil Engineering 61 61
grootste  on-
derscheiding

Mathys Bo 
Bachelor in het communcatiemanage-
ment 

82 109

Matthys Arno Bachelor in het bedrijfsmanagement 39 54

Matthys Jonas ABA architectuur (Gent) 180 180
op voldoende 
wijze
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TOTAAL BEHAALD

Meerpoel Anne-Sophie
Prof Bacheloropleiding PBA Sociale 
readaptatiewetenschappen (Leuven)

28 28

Meert Géraldine Bachelor in het office management 98 102

Merckaert Silke Bacelor in de verpleegkunde 60 60

Mertens Amber Bachelor in het bedrijfsmanagement 60 60

Mertens Anneleen
Gemeensch M. of Veterinary Medicine  
in de diergeneeskunde

60 60 voldoening

Mertens Jonas
Ba of science in de biomedische weten-
schappen

48 58

Mignon Arn
Postgraduaat stomatherapie en wond-
zorg

6 6

Mignon Frederic Ba of science  in de biowetenschappen 40 40 voldoening

Miserez Jarne
MA Business Administration (old) 
(Brus)

60 60
met onder-
scheiding

Mouton Pauline Bachelor in het bedrijfsmanagement 152 152
grote onder-
scheiding

Muys Kilian Bachelor in het bedrijfsmanagement 86 100

Naveau Jarne
Bachelor maatschappelijke veiligheid 
(Kortrijk)

63 63

Onderbeke Leon
Ba of science in de toegepaste econo-
mische wetenschappen

64 64 voldoening

Oste Maarten
Ba of science in de in de in de industri-
ele wet.: informatica

6 57

Pijl Jillian Bachelor in het bedrijfsmanagement 180 180 voldoening

Postiau axel
Ba of science in de ingenieursweten-
schappen: werktuigkunde-elektrotech-
niek

51 60

Prové Jens
Bachelor maatschappelijke veiligheid 
(Kortrijk)

32 60

Quitelier Flore Ma of science Business Enineering 59 59 onderscheiding

Raes Jitse Ba of science in de geneeskunde 60 60

Roelandt Tom
Ma of science in de criminologische 
wetenschappen

19 19 voldoening

Rogge Gwen
Ma of science in de relavidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

60 60

Rogge Renée
Ma  of science in de biowetenschap-
pen: land- en tuinbouwkunde 

60 60 voldoening

Roosens Rien Bachelor in het sociaal werk 117 117

Rouckaerts Laura
Ma of arts in het tolken: comb van 2 
talen

37 37 onderscheiding

Schaillie Aline Bachelor in de vroedkunde 173 173 onderscheiding

Schiettecatte Ken
MA handelswetenschappen (oud) 
(Brus)

60 60
op voldoende 
wijze

Schils Lana
Gemeensch. Ged. M. of veterinary 
medicine in de diergeneeskunde

65 65



31bulletin 2019-2

TOTAAL BEHAALD

Schrever Ellen Bachelor in het zorgmanagement 60 60
grote onder-
scheiding

Simaeys Maarten
Bachelor bedrijfsmanagement (Brug-
ge)

43 60

Snoeck Dylan Ba of science in de biowetenschappen 60 60

Souffriau Michael Bachelor in het vastgoed 60 60

Souffriau Boris MA Vertalen (eentalig traject) (Brus) 42 60

Steenhoudt Wouter Ba of science in de diergeneeskunde 59 59

Stevens Pieter
Ma of science in de industriële wet. : 
landmeten

18 18

Stevens Maarten Bachelor autotechnologie (Kortrijk) 57 57

Surdiacourt Nathan
Bachelor in het onderwijs: Frans, Ge-
schiedenis

33 60

Tielemans  Jerko Bachelor in het bedrijfsmanagement 120 120

Van  Gucht Ruben
Ba of science in de handelsweten-
schappen

45 60

Van Brakel Fien Postgraduaat pediatrie en neonatogie 60 60

Van Cauwenberge Japer Bachelor in het bedrijfsmanagement 60 60

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

7 12

Van Cleemputte Sarah 
Ba of science in de bestuurskunde en 
het publiek management

60 60
grote onder-
scheiding

Van Damme Charlotte Bachelor in het bedrijfsmanagement 180 180 voldoening

Van Damme Marianne Bachelor in de verpleegkunde 180 180 voldoening

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

48 48

Van de Velde Evert
Ma of science in electromechanical 
engineering

60 60 onderscheiding

Van de Walle Kenley
Ba of science in de revalidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

60 60

Van den Bergh
Matthias

Ba of science in de handelsweten-
schappen

45 45

Van den Bossche Arne
Bachelor in het onderwijs: secundair 
onderwijs

14 23

Van den Bossche Jade Bachelor in het bedrijfsmanagement 180 180 onderscheiding

Van den Hove Sibe Bachelor in het zorgmanagement 60 60
op voldoende 
wijze

Van den Kerckhove 
Enzo

Bachelor in het bedrijfsmanagement 174 174 onderscheiding

Van der Bruggen
Sandrine

Bachelor in de verpleegkunde 177 177 onderscheiding

Van der Maelen Sean Ma of laws in het notariaat 57 57 voldoening
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TOTAAL BEHAALD

Van der Mynsbrugge 
Stan

Bachelor in het vastgoed 139 154

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

56 56

Van Eycken Amber Bachelor in de interieurvormgeving 38 60

Van Geyte Juno
Bachlor in het onderwijs: lager onder-
wijs

121 121

Van Hautegem Lieselot
Gemeensch M. of Veterinary Medicine  
in de diergeneeskunde

60 60

Van Impe Sarah Bachelor in het bedrijfsmanagement 63 63

Van Keymeulen Eline
Bachelor in het onderwijs: secundair 
ond Engels, Nederlands

72 102

Van Lierde Louise
Ba of science in de biomedische weten-
schappen

60 60

Van Moorter Jonas
Ma of science in industrial engineering 
and operations research

58 58 onderscheiding

Van Muylem Gil Ba of science in de sociologie 56 56 voldoening

Van Muylem Bjarne Bachelor luchtvaart (Oostende) 60 60

Van Nieuwenhove Ine
Ma of science in de farmaceutische 
zorg 

59 59

Van Paepeghem Charlie 
Gemeensch. Ged. Ba of science in de 
bio-ingenieurswetenschappen

60 60

Van Reepingen Amber
Gemeensch. Ged. Ba of science in de 
bio-ingenieurswetenschappen

60 60

Van Reepingen Delfine
Bachelor in het onderwijs: Engels, 
Nederlands

129 153

Van Schoors Flore Bachelor in het bedrijfsmanagement 120 120

Van Waeyenberghe Tom
Ba of science in de handelsweten-
schappen

57 60

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

60 60 voldoening

Vanden Eynde Yilca Bachelor in de orthopedagogie 117 117

Vanden Herrewegen 
Barbara

Bachelor in het onderwijs: secundair 
onderwijs

42 42
op voldoende 
wijze

Vander Beken Annelies Bachelor in de ergotherapie 121 121

Vanonacker  Amber Bachelor in de verpleegkunde 60 60

Vansteenkeeste Sara
Ma of science in de geneesmidde-
lenonwikkeling

45 45
grote onder-
scheiding

Veekman  Egon Bachelor in de toegepaste informatica 138 148

Vermang Daan
Ba of science in de handelsweten-
schappen

56 65

Vogels Emile ABA industriële wetenschappen (Leuv) 120 180

Vroman julien
Ba of science in de handelsweten-
schappen

46 52
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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 
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.

David Cesarani :”Endlösung” - 
Het lot van de joden 1933-49

- “Op 15 november 1935 werd vastge-
steld dat iemand een “volle Jood” 
was als de betrokkene 3 of 4 Joodse 
grootouders had.  Het maakte niet 
uit of de grootouders zich tot het 
christendom bekeerd hadden. Joods 
bloed werd geacht dikker te zijn dan 
het water van de doopvont” (p. 151).

- “De voornaamste vijand van Hitler 
was het Internationale Jodendom. 
De Joden hadden de nederlaag van 
Duitsland in 1918 veroorzaakt en ze 
waren erin geslaagd Rusland over 
te nemen, van waaruit  ze plannen 
maakten om de hele wereld te onder-
werpen. Alleen Duitsland, het natio-
naalsocialisme en hijzelf versperden 
hun de weg” (p. 171).

- “Inwoners van vele gemeenten had-
den geen bezwaar tegen de arres-
tatie en het afvoeren van  de Joden. 
In het algemeen hadden ze wel be-
zwaar tegen de materiële vernieti-
ging van hun bezittingen, huizen, ju-
welen e.d.”(Progrom november 1938) 
(p. 245).

 - “Het Joodse getto moet in de nabije 
toekomst afgescheiden worden van 
de hoofdstad (Warschau) d.m.v.  bar-
ricades en onder politietoezicht wor-
den geplaatst, want de Joden zijn 
dragers van ziekten en bacillen” (p. 
345) (Frank, gouverneur-generaal in 
het bezette Polen, november 1939).

-  “Nieuws over de vestiging van get-
to’s en over de omstandigheden in 
Warschau en Lodz werd accuraat 

FICHESBAK
■

 Tony de R
ijck
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doorgegeven aan de ontbijttafels 
van krantenlezers in het Verenigd 
Koninkrijk.

 In maart 1941 drukte de Jewish Chro-
nicle foto’s af uit het getto van War-
schau” (p. 346).

-  “Er werden ernstige misdaden be-
gaan in het getto. Het ernstigst 
was de transformatie van mensen, 
die tientallen jaren hun cultuur en 
omgangsvormen - de vrucht van mil-
lennia van ontwikkeling - hadden 
gehandhaafd, in roofdieren, nadat 
ze een half jaar onder inhumane con-
dities hadden moeten leven. Van de 
ene dag op de ander verloren ze elk 
gevoel van moraal en van schaamte. 
Inwoners van het getto plunderden 
en stalen... Sommigen snuffelden als 
varkens door het afval op zoek naar 
restjes die ze ter plekke opaten”

 (p. 389).

- “Het was niet overdreven te stellen 
dat (na de oorspronkelijke successen 
tegen de Sovjet-Unie) de Russische 
campagne in een tijd van 2 weken 
gewonnen is”. In het hoofdkwartier 
van de Führer was er sprake van dat 
de Duitse macht zich zou uitstrek-
ken tot de Nijl en de Eufraat” (p. 447).

- “Het Oosten zou hun “Hof van Eden” 
worden. Moskou en Leningrad zou-
den ‘met de grond gelijk’ worden 
gemaakt... Onder de gunstigste om-
standigheden zou er geen plaats zijn 
voor Joden in de ‘Hof van Eden’ van 
het Duitse Volk” (p. 448).

- “Op  3 juli (1941) tijdens zijn eerste 
toespraak sinds het Duitse offensief 
was begonnen, verklaarde Stalin:

 “De omstandigheden in de bezette 
gebieden moeten onverdraaglijk 
worden gemaakt voor de vijand en al 
zijn medeplichtigen.” Hoewel zijn op-
roep tot partizanen-oorlog-voering 
niet direct leidde tot organisatie en 
meer versterking van deze groepen, 
schiep hij een zekere mate van hys-
terie onder de Duitsers, die Joden 
automatisch met bolsjewieken asso-
cieerden en nu ook met partizanen” 
(p. 449).

- “Het vermoorden van onschuldige 
mannen, bejaarden, vrouwen, kin-
deren en baby’s lijkt voor de meeste 
betrokkenen niet erg problematisch 
te zijn geweest. Zij waren er al toe 
geneigd om de inwoners van het 
oosten nagenoeg als wilden te be-
schouwen, de Joden nog het meest” 
(p. 454).

- “Hoe zwaarder de gevechten waren 
en hoe langer de campagne duurde, 
des te meer werden de Duitsers “im-
muun voor gevoelens van medelij-
den” (p. 454) .

- “Het gebruik van de ruimte in de 
massagraven kon gemaximaliseerd 
worden als de Joden eerst de graven 
in liepen en gingen liggen voordat 
ze vermoord werden. Deze techniek 
werd bekend als de methode van het 
“sardientjes inpakken”.

  “de ervaring van het massaal ver-
moorden van vrouwen, kinderen en 
baby’s begon zijn psychische tol te 
eisen van de moordenaars. ...som-
mige leden van de SS kregen zenuw-
inzinkingen als gevolg van voortdu-
rende betrokkenheid bij moordope-
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raties. Himmler verzocht rond deze 
tijd (november 1941) om onderzoek 
naar andere technieken van massa-
moord. Nadat hij een massa-executie 
had gezien, zei Adolf Eichmann: “Die 
mannen worden krankzinnig of ze 
worden sadisten...we leiden onze 
mannen op om sadisten te worden” 
(p. 457).

- “Voor de Duitsers zijn 300 Joden  300 
vijanden van de mensheid, voor de 
Litouwers zijn zij 300 paar schoenen, 
broeken en wat dies meer zij” (p. 461).

Gaston Durnez: “Een mens is maar 
een wandelaar”

-  “Wij zijn de bouwers van de tempel 
niet, wij zijn alleen de sjouwers met 
de stenen” (A. R. Holst) (p. 60).

-  “er zijn momenten waarop beleefd-
heid lafheid wordt” (Theo Lefèvre) 
(p. 283). 

Yuval Noah Harari : “21 lessen voor de 
21e eeuw” (vervolg).

- “Mensen die alleen maar niet moor-
den “omdat het niet mag van God” 
zijn ergens heel griezelig en gevaar-
lijk. Zij worden niet gemotiveerd 
door compassie, maar door gehoor-
zaamheid, en wat zullen ze doen als 
ze gaan geloven dat hun god wil dat 
ze ketters, heksen, echtbrekers of 
buitenlanders gaan vermoorden?” (p. 
254).

- “We hebben nul komma nul weten-
schappelijk bewijs dat Eva werd ver-
leid door de slang, dat de zielen van 
alle ongelovigen na hun dood zullen 

branden in de hel of dat de schep-
per van het universum het niet fijn 
vindt als een brahmaan met een on-
aanraakbare trouwt, maar toch gelo-
ven miljarden mensen al duizenden 
jaren lang in die verhalen. Sommig 
nepnieuws blijft eeuwig bestaan” 
(p. 288).

Ons Erfdeel d.d. 4 november 2018: 
“Nooit vernederlandst, nu wel veren-
gelst” (Taal in Indonesië ).

-  “Minder dan 25 miljoen mensen spre-
ken nu Nederlands in Nederland, 
Vlaanderen, Suriname en de Caraï-
ben. Als Indonesië ook Nederlandsta-
lig was geworden, zouden dat er 300 
miljoen zijn”.

-  “Nederlandse toeristen zijn blij als ze 
in Indonesië woorden als “handdoek, 
asbak of schokbreker” horen. Wat ze 
niet weten is dat er steeds minder 
Nederlandse leenwoorden in het In-
donesisch overblijven. Zo gebruikt 
de jonge generatie niet langer “kor-
ting” maar “diskon”, (van het Engelse 
“discount”), en zegt men nu “londri” 
(van “laundry” i.p.v. “wasserette”).

- “Om met Indonesiërs te kunnen 
spreken, moeten Nederlanders een 
3e taal gebruiken, het Engels. Dat is 
anders in de Maghreb en de overige 
Franse koloniën, waar toeristen nog 
altijd in vloeiend Frans worden be-
groet” (p. 48).

- “de echte vijand zijn wij zelf. Wij zijn 
het die onze cultuur kapot maken. 
We klagen over de desintegratie 
van de samenleving, maar we zijn 
het zelf die niet meer naar de gezel-
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lige dorpskroegjes of de buurtwin-
keltjes gaan maar naar de Starbucks 
en winkelketens als de Primark en 
de Action die hun hele inventaris uit 
Bangladesh of China halen. Waarom 
verzwakt onze samenleving? Omdat 
we al onze miljarden liever uitgeven 
aan “made in China “ dan aan onze 
eigen industrie, en zo verdomd con-
sumentistisch en hebzuchtig zijn dat 
we al decennia verwachten dat alles 
wat in de winkels ligt bijna gratis is” 
(Jonathan Holslag, p. 49).

- “Nobody is perfect,  and Î’m nobody” 
(Paul Verhaeghe, p. 83).

- “De manier waarop we ons leven moe-
ten leiden wordt meer en meer ge-
stuurd door een anoniem en digitaal 
gestuurd systeem van reclame en 
sociale media, van bedrijven die ons 
uitnodigen “onszelf” te zijn en ons 
intussen opzadelen met allerhande 

producten die we niet nodig hebben, 
allerhande vormen van ontspanning 
die we niet zelf hebben bedacht, een 
onzichtbare druk om nog harder te 
werken om nog succesvoller te zijn 
“(P. Verhaeghe, “Intimiteit”, p. 87).

- “Er zijn door de technologie enorm 
veel kleine taakjes bijgekomen, die 
zich allemaal onophoudelijk aandie-
nen met een melding urgent te zijn”.
(>1 miljoen Nederlanders hebben 
burn-out klachten) (p. 116).

- “Schep ‘witjes’ tussen activiteiten 
om de druk te verlichten”. 
 ‘witjes’ zijn korte pauzes nadat je 

45 minuten gewerkt hebt - herin-
ner je de lessen in het middelbaar 
onderwijs 1970-90 met 10 minu-
ten pauze na elk lesuur en minder 
stress voor zowel leraar als leer-
ling. (p. 117).

Volg KOLB-KARMELIETEN ook op Facebook
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PERSONALIA

OVERLIJDENS

• de heer Maurits Huwaert, echtgenoot van Suzanne Musch, grootvader van 
OL Gert-Jan Van den Berghe (Prom. 14), overleden te Herne op 6 maart 2019 

• de heer  Gilbert De Poorter, partner van mevrouw Linda Van Belle, vader van mevrouw 
en leerkracht Ilse De Poorter en schoonvader van OL en directeur secundair de heer 
Karll Roeland (Prom. 87), grootvader van OL Ruben Roeland (Prom. 17) en van leerling 
Sander Roeland (5D), overleden te Roosdaal op 12 maart 2019  

• mevrouw Betty Rokegem, levenspartner en hartsvriendin van mevrouw Myriam 
Dumon, medewerker BaO, schoonmoeder van OL en gewezen bestuurslid Yves 
Mangelinckx (Prom. 91), grootmoeder van leerlingen Febe Mangelinckx (6A), van 
Myrthe Mangelinckx (4C2), van Emmely Baeckelandt (6A), overleden te Geraardsbergen 
op 20 maart 2019

• mevrouw Margareta Populier, weduwe van de heer Gerard Burggraeve, overgrootmoeder 
van leerlinge Emma Vanden Bossche (6C), overleden te Geraardsbergen op 29 maart 2019

• OL de heer Guido Daver (Prom. 56) overleden in Oliva (ESP) op 30 maart 2019

• OL de heer Marcel Van Der Capellen (Prom. 52), echtgenoot van mevrouw Fernanda De 
Brauwer en vader van OL Dirk Van Der Capellen (†) (Prom.76) en Erik Vander Capellen, 
overleden te Geraardsbergen op 17 april 2019 

• de heer Georges Bruylandt, weduwnaar van mevrouw Leona Fostier, vader van OL 
Johan Bruylandt (Prom. 73), overleden te Geraardsbergen (Ophasselt) op 21 april 2019

• mevrouw Raymonda Cordier, echtgenote van de heer Etienne Vandemaele,  moeder 
van OL  Rudy Vandemaele (Prom. 78), schoonzus van oud-leraar Herman De Vlaminck 
(†),  overleden te Zottegem op 29 april 2019. 

• OL de heer Pierre Carion, echtgenoot van mevrouw Jeannine Ramaut, broer van OL 
Bruno Carion, schoonbroer van oud-leraar en gewezen directeur Basisonderwijs de 
heer Paul Vermang, overleden te Geraardsbergen op 4 mei 2019

• mevrouw Cecile Van Geyt, echtgenote van de heer Roger Wullaert, grootmoeder van 
OL en ondervoorzitter van de KOLB Elke De Frère ( Pr. 2000) , overleden te Zottegem 
op 9 mei 2019

• de heer Omer Branswijk, weduwnaar van mevrouw Maria Roos, schoonvader van OL 
Paul Van Lierde (Prom. 65) en grootvader van OL Pieter Van Lierde (Prom. 97), overleden 
te Zottegem op 20 mei 2019 
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• de heer Dirk Van Waeyenberghe, echtgenoot van mevrouw Ann Legrand, schoonzoon 
van de heer Willy Legrand, lid van het “de Fall”- koor en mevrouw Brigitte Coesens, 
overleden op 3 juni 2019

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTEN

• JEANNE, dochtertje van OL Jeroen Schoukens en OL Lenny Charmant (Prom.07), 
petekind van Danny Schoukens en OL en leerkracht Kelly Charmant (Prom. 01), 
geboren op 28 februari 2019. 
Beverstraat 4, 9500 Viane

• ROEL, zoontje van OL Tom Vallez (Prom. 07) en OL Stephanie Nachtergaele 
 Spekgatstraat 28, 9506 Zandbergen, geboren op 2 mei 2019.

• CYRIEL, zoontje van OL Aron Deneyer (Prom. 09) en OL Steffie D’haeyer (Prom. 09)
 Willemstraat 26, 3000 Leuven, geboren op 3 juni 2019

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd!

Geniet van
de vakantie
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