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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Het voorwoord van het laatste nummer van de jaargang 2019 is ingevuld met 
kanttekeningen bij de georganiseerde KOLB-activiteiten gedurende het vierde 
kwartaal van het werkjaar.
In deze bijdrage sprokkelden we eveneens enig schoolnieuws.

Onze uitnodiging tot het bijwonen van de Ierse folkavond op 11 oktober ll. bleef 
niet onbeantwoord.
We noteerden honderdvijfenzestig aanwezigen (onder wie een talrijke groep 
leerlingen uit de derde graad).
Ondanks de Brexit perikelen rond de Ierse grenskwestie bracht het ruim reperto-
rium van “Bloom on the rocks” Ierland een stukje dichterbij.
De vierkoppige band, met o.m. leraar Patrick Gaublomme, zorgde voor een ge-
slaagd event dat bij “het glaasje achteraf” met enthousiaste reacties van de aan-
wezigen werd afgesloten.

Traditiegetrouw verleende de KOLB zijn medewerking aan de gespreksavond over 
hoger onderwijs, die doorging op 15 november.
Een tot in de hoekjes met ouders en leerlingen gevulde videozaal, luisterde aan-
dachtig naar mevrouw Leen Smisdom, stafmedewerkster van de Odisee hoge-
school.
De spreekster reikte op een bevlogen en deskundige manier interessante infor-
matie aan over relevante studiekeuzeaspecten die kunnen inspireren en leiden 
naar verantwoorde keuzebeslissingen.

Twee dagen later was er het jaarlijks rendez-vous voor oud-leerlingen, waarbij het 
Karmelieten – en dit voor de 131 ste maal – fungeerde als forum voor ontmoeting 
van oud klasgenoten.
Het dagprogramma van de OL-dag kende een vlot verloop.
Tijdens de algemene vergadering en het banket attendeerde de voorzitter op en-
kele belangrijke aandachtspunten, met repercussie op de werking van de KOLB.
De voornaamste beschouwingen hieromtrent, zijn hieronder weergegeven.
Ondanks de verheugende vaststelling van belangstelling voor en deelname aan 
onze activiteiten, kunnen we niet voorbijgaan aan enkele zorgpunten.
Het segment van jongeren binnen ons ledenbestand, ligt aan de lage kant.
De KOLB ontsnapt wellicht niet aan een actueel maatschappelijk en sociologisch 
fenomeen, waarbij lidmaatschap van een vereniging niet meer evident is.
De participatiegraad aan de laatste OL-dag bevestigt de geschetste tendens en 
vertoont een verdeeld beeld. De zeer behoorlijke opkomst van de jubilerende pro-
moties: 64, 69, 89, 94 en 99, contrasteert met de geringe deelname van de promo-
ties: 2004, 2009 en 2014.
Het KOLB-bestuur zal initiatief nemen om de betrokkenheid van jongeren te ver-
beteren.
In de rand van het praatcafé zullen we jongere oud-leerlingen, die tijdens hun hu-

KOLB-NIEUWS
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manioratijd actief waren in leerlingen- en of schoolraad – begin maart als sleu-
telfiguren uitnodigen voor een informele babbel waarin het bestuur naar de ver-
wachtingen van jongeren t.a.v. onze vereniging zal peilen.
Wij hopen dat dit overleg kan leiden tot het formuleren en uitwerken van voor-
stellen die resulteren in een substantiële verhoging van betrokkenheid . 
De geschetste analyse van de ledensituatie loopt parallel met onze bestuurssa-
menstelling.
Driekwart van de KOLB bestuursleden is 60 plus.
Als leden de bouwstenen zijn van een vereniging, levert de mortel het onontbeer-
lijk bindmiddel voor het optrekken van een stevige constructie.
Indien de KOLB niet wil verglijden tot een veredelde seniorenbeweging zijn nieu-
we bestuursleden de noodzakelijke bouwspecie voor dynamiek en vitaliteit.
Dit eerste deeltje sluiten we af met volgende drievoudige boodschap:
- de herhaling van de reeds op de OL–dag verwoorde uitnodiging voor toetreding 

tot ons bestuur  (graag een seintje indien je wil meewerken via: kolb-karmelie-
ten.be of mail: marc.de.vlaminck@telenet.be of schouppe.marc@telenet.be)

- een oprecht “dank je wel” aan onze trouwe leden 
- een vraag naar ondersteuning van de oproep van onze penningmeester tot het 

betalen of hernieuwen van het lidgeld voor het werkjaar 2020 (voor verdere 
praktische informatie, lees verder in dit blad)

***

Zoals verwoord in de inleiding, zoomen we nu verder in op “het reilen en zeilen“ 
in de school.
In het vorig nummer gaven we reeds enige informatie over de leerlingenpopulatie 
bij het begin van het schooljaar 2019 – 2020.
De aangroei van leerlingen in het BuBaO, de opgetekende status quo in kleuter 
en lager onderwijs, samen met het licht verlies in het secundair (416 leerlingen 
tegenover  424 leerlingen vorig jaar); leidden tot een nagenoeg ongewijzigde leer-
lingenpopulatie voor de drie afdelingen.
Een aantal eerder geplande renovatiedossiers zijn van onder het stof gehaald en 
worden geactiveerd.
De eerste prioriteit behelst de volledige vernieuwing van de dakconstructie van 
de feest-/ turnzaal.
De bij balsporten door jeugdig enthousiasme veroorzaakte gaten in het plafond 
van de turnzaal, zullen  binnen afzienbare tijd dan ook tot het verleden behoren.
Een voorziene inrijpoort  aan de ingang van de campus moet toelaten om onge-
wenst bezoek en baldadigheden  te vermijden en zal ongetwijfeld bijdragen tot 
de veiligheid van leerlingen en personeel. 
De transformatie van het secretariaat secundair en de vernieuwing van het sani-
tair, mogen toegevoegd aan dit lijstje met werkzaamheden.
We eindigen met het formeel ontkennen van verspreide geruchten.
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De ingezette schaalvergroting tussen de besturen van het Sint-Catharinacollege, 
het Sint-Jozefsinstituut en de vrije basisscholen van Deftinge, Hunnegem en 
Zandbergen ontwikkelt zich verder binnen het KOG.
Hoewel de samenwerking met het college positief evolueert, blijft het Karmelie-
ten een autonome school, waarbinnen de inhoudelijke modernisering van het 
secundair onderwijs gedurende de eerstvolgende schooljaren verder gestalte zal 
krijgen via de voortgezette opbouw  van de Stem-optie en de integratie van pro-
grammeertalen in de studieprogramma’s .

***

Terwijl de natuur zich tijdens deze winterperiode hult in een beschermend man-
telpak en een nieuwe lente voorbereidt, wens ik namens het KOLB-bestuur aan 
alle lezeressen en lezers een zalige kersttijd en een voorspoedig 2020.

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB

2020Wij wensen u
het allerbeste

in 2020
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BEDANKING DOOR DE VOORZITTER
AAN DE DIRECTIE VAN DE SCHOOL

Dag Karll,
 
Na de gebruikelijke opruimbeurt, deze morgen, kunnen we een 
definitief punt zetten achter de OL – dag anno 2019.
 
Hoewel wat minder deelnemers, was de sfeer opperbest.
 
Enthousiaste reacties van deelnemers getuigden over een puike 
organisatie.
 
Het hernieuwd contact met hun vroegere school deed heel wat 
deelnemers deugd en ik denk dat zij als overtuigde ambassadeurs 
van het St.–Jozefsinstituut naar huis teruggekeerd zijn.
 
Graag herhaal ik dan ook de reeds gisteren uitgesproken 
dankwoorden voor de constructieve en vlotte samenwerking.
 
Wil je deze dankbetuiging a.u.b. ook overmaken aan alle 
personeelsleden die meewerkten en eveneens aan de leerkrachten 
voor hun prominente aanwezigheid.
 
 
Met dank en hartelijke groeten
 

Namens de KOLB
 
Marc Schouppe, voorzitter 
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OL DAG 17 NOVEMBER 2019 

jubilarissen 25 jaar

jubilarissen 50 jaar

jubilarissen 60 jaar
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leraars

promotie 64

promotie 59

promotie 69
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promotie 74

promotie 89

promotie 84

promotie 94
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6a

promotie 99

promotie 14

promotie 09
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sfeerbeelden
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VERDIENSTELIJKE OUD–LEERLING
MICHEL DE MULDER
Zoals bekend brengen we in ons blad geregeld oud-leerlingen in beeld.
In dit nummer richten we de schijnwerpers op OL Schendelbekenaar Michel De 
Mulder. Michel voltooide zijn humaniora in het jaar van de wereldtentoonstel-
ling in Brussel.
Op de OL–dag 2018 huldigde de KOLB Michel en zijn oud–klasgenoten van de pro-
motie 1958, als diamanten jubilarissen.
Zijn zoon Jan volgde de voetsporen van vader en studeerde af in 1987. Twee jaar 
terug was hij aanwezig op de OL–dag en werd 30 jaar na het behalen van zijn 
diploma secundair eveneens in de bloemetjes gezet.

***

Als passioneel muziekliefhebber, geniet Michel een meer dan lokale bekendheid.
Momenteel is hij nog steeds actief als organist, verbonden aan de Sint–Amandus 
parochie van zijn geboortedorp. Maar hij is eveneens de stichter en bezieler van 
het Kaktus–Koor.
Dit jaar mocht dit koor vijftig kaarsjes uitblazen en het gouden jubileumjaar 
werd uitdrukkelijk gevierd.
Het feestjaar startte op 09 februari 2019 met de hernieuwde uitvoering van de 
allereerste ritmische viering die in 1969 op dezelfde dag plaatsvond in de Sint–
Amanduskerk.
Op 06 oktober ll. bracht het koor onder deskundige leiding van Michel De Mulder  
een begeesterend en fel gesmaakt concert, met een uitgelezen liederenkeuze 
van romantische binnen- en buitenlandse componisten.
Recent verwierf het koor de koninklijke eretitel.
Het predicaat kan ongetwijfeld beschouwd worden als erkenning voor de koor-
leider en de nagenoeg 160 leden, die de voorbije 50 jaar hun stem en hun steentje 
bijdroegen tot de uitgroei  van een inmiddels wijdvermaard koor.
Ad multos annos aan dirigent en koorleden!
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SCHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS
CHROMEBOOKS

Sinds dit schooljaar beschikt onze 
school over 15 chromebooks, die inge-
zet worden tijdens lesactiviteiten. 

Onze zesdeklassers testen deze maar 
al te graag uit, zij mochten als eerste 
aan de slag met de chromebooks!

Onze leerlingen leerden al heel veel 
over het bos en werden uitgedaagd om 
zelfstandig zoekopdrachten hierover 
uit te voeren.

Via samenwerken en hulp van de nieu-
we chromebooks was dit heel leuk en 
vlug geklaard.
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KUNSTROBOT

Met het WeGoSTEM-project ontdek-
ten de leerlingen van het 5de leerjaar 
van de basisschool van het Sint-Jozefs-
instituut hun talent voor wetenschap 
en technologie.

De leerlingen werden uitgedaagd om 
een creatieve kunstrobot te bouwen 
en te programmeren. We zagen zeer 
enthousiaste leerlingen die zowel het 
in mekaar knutselen van de robot als-
ook het programmeren zelf leuk von-
den. 

Onze meisjes en jongens hebben hun 
STEM-grenzen verlegd en een boeiende 
workshop beleefd dankzij vrijwilligers 
uit het bedrijfswereld die tijdens de EU 
Code Week onze leerkrachten onder-
steunden tijdens deze workshop.

Dit smaakt naar meer!
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SOS WILDE DIEREN

Naar aanleiding van de herfst zijn de 
oudste kleuters op zoek gegaan naar 
bosdieren.
Deze vonden ze in het opvangcentrum 
“SOS wilde dieren”. Dit is een opvang-
centrum voor zieke, gewonde en hulp-
behoevende wilde dieren.
Ze zagen een tamme vos en ook uilen, 
schildpadden, egels, ...
De dieren worden daar verzorgd tot ze 
weer vrij kunnen gelaten worden in de 
natuur.
Over dieren leren in de natuur en in de 
klas is altijd fijn!
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Deze ochtend zag het er allemaal wat anders uit in de klas. Geen rekenlessen of 
taallessen. De kinderen ontbijten samen in de klas en de meesters en juffen ma-
ken van deze tijd gebruik om voor te lezen. Een echt voorleesontbijt dus! Want 
deze week is het de nationale voorleesweek. Samen willen we het belang en ple-
zier van voorlezen in de kijker zetten. Dit jaar is de aandacht gevestigd op ‘voor-
leesrituelen’. Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk 
fragment voor de schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap 
in het kinderdagverblijf. We proberen van voorlezen een vaste gewoonte te ma-
ken. De kinderen genoten van hun lekker, gezond ontbijt alsook van een sfeervol 
verhaal. De juffen en meesters gaven het beste van zichzelf om het verhaal tot 
leven te brengen.

VOORLEESONTBIJT
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DAG VAN DE LEERKRACHT
Op 4 oktober 
vierden wij op 
onze school de 
dag van de leer-
kracht. Van het 
o u d e r c o m i t é 
mochten wij 
een grote fruit-
mand in ont-
vangst nemen. 
Dank u wel hier-
voor.

VOORLEESWEEK
Van 18 tot 22 november was het voor-
leesweek op de Mozaïek. Elke dag kon-
den we rekenen op de hulp van ouders 
en vrienden die kwamen voorlezen op 
onze school.

HERFSTWANDELING
De leerlingen van de afdeling Basisaan-
bod maken ieder jaar 4 seizoenswan-
delingen. Dit jaar trokken ze tijdens de 
week van het bos naar het speelbos.  
Dankzij het goede weer, konden ze 
naar hartelust ravotten tussen de val-
lende bladeren.

BIJ DE BRANDWEER
Enkele klassen leerden de voorbije we-
ken over de brandweer. Als afsluiter 
brachten zij een bezoek aan de brand-
weer. Deze mooie foto is een mooie 
herinnering aan de bijzondere dag.

NIEUWS UIT HET BUITENGEWOON
BASISONDERWIJS
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SCHOOLFEEST
vrijdag 29 mei 2020, na school, in de Spiraal! Meer info volgt...
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NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

In de laatste week voor de herfstvakantie werd er een heuse “Warmste Week” 
georganiseerd op ‘t Karmelieten. Getroffen door het lot van een leerling vorig 
schooljaar, besloten we geld in te zamelen voor Bednet en Make a Wish. 

Een week lang konden leerlingen en 
leraars deelnemen aan heel uiteenlo-
pende activiteiten. Tijdens de middag-
pauzes konden leerlingen yoga volgen 
of een workshop vriendschapsbandjes 
knopen. Ze konden hun haar in een 
uniek kapsel laten vlechten of ze kon-
den zich terugtrekken met een boekje 
in een hoekje en rustig lezen for life. 
Op dinsdagavond keken we gezellig 
naar een warme komedie. 
 

Op donderdag organiseerden we onze 
eigenste warmathon. Elke leerling/le-
raar kon rondjes op de terreinen lopen 

of stappen en zich daarbij laten spon-
soren. Dat we een sportieve school 
zijn, wisten we al lang, maar voor het 
goede doel hebben we onszelf weer 
eens overtroffen.

In totaal werden maar liefst 3492 
toertjes gelopen van 425 m; dat is al-
les samen ongeveer de afstand van 
Geraardsbergen tot Barcelona! Wie 
de innerlijke mens wou versterken na 
al dat lopen, kon op krachten komen 
met een stuk taart dat de leerkrachten 
zelf gebakken hadden. Wie zijn/haar 
wapperende haren bij het lopen wou 
samenbinden, kon dat met één van de 
prachtige zelf gehaakte scrunchies die 
ook een hele week lang verkocht wer-
den voor het goede doel. 

KARMELIETERS IN VUUR EN VLAM VOOR HET GOEDE DOEL!

■
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Op vrijdag kwam dan de klap op de 
vuurpijl. 25 enthousiaste leerlingen 
uit de derde graad gingen de uitdaging 
aan om 24 uren lang op de schoolban-
ken te blijven. Om te mogen deelne-
men aan deze unieke lesmarathon, 
moesten ze een minimumbedrag van 
50 euro inzamelen. Sommigen lieten 
zich sponsoren, anderen wasten au-
to’s of bakten heerlijke wafeltjes om 
het bedrag bijeen te sprokkelen. Een 
team van wakkere leerkrachten gaf 
het beste van zichzelf tijdens heel uit-
eenlopende lessen. Bij aanvang van de 
nacht mochten de  leerlingen soep ma-
ken, een lied opnemen, een spaghet-
tibrug knutselen in het fysicalokaal, 
pictogrammen ontwerpen en heerlijke 
gerechten voor op kot klaarmaken (en 
opeten 😉). In het holst van de nacht 
werden ze wiskundig uitgedaagd met 
Smart Games en de stuipen op het lijf 
gejaagd tijdens een les Ghost Stories. 
Om actief te blijven, werd een spor-
tieve zoektocht georganiseerd op de 
terreinen van onze school, die werd 
afgesloten met een warm kampvuur. 

Om even op adem te komen, kregen de 
leerlingen nadien een boeiende uitleg 
over een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Tegen de ochtend werden de 
leerlingen verwend met een copieus 
ontbijt met fruit en versgebakken pan-
nenkoeken. De leerlingen wilden van 
geen slapen weten en zongen nog een 
laatste keer hun longen uit hun lijf. 
Wat een fantastische ervaring was dit! 
Net voor de start van de vakantie deel-
de de directeur in het bijzijn van alle 
leerlingen mee hoeveel alle acties tot 
dan toe reeds hadden opgebracht. We 
behaalden de ongelooflijke kaap van 
10 000 euro! En we vlammen nog even 
door… Enkele leerlingen en ook som-
mige ouders zetten individuele acties 
op poten en doen op deze manier hun 
duit in het zakje - hartelijk dank daar-
voor! Ons Team Pastoraal zal in novem-
ber een hotdogverkoop organiseren. 
We staan in vuur en vlam, dat mag dui-
delijk zijn! Begin december sluiten we 
onze acties af. De online-veiling die we 
tijdens de Warmste Week lanceerden, 
zetten we dan ook stop. 
Tot dan kunnen leerlingen nog bieden 
op unieke uitjes met hun leerkrachten. 
Maar er worden ook handgemaakte 
spullen aangeboden. De leerling die 
het meeste biedt, krijgt zo een uniek 
voorwerp of de tijd van zijn/haar leven 
met een leerkracht van ‘t Karmelieten! 

Na de examens willen we de leerlingen 
nog aansporen om vrijwilligerswerk 
te gaan doen, Studio Brussel zet daar 
dit jaar ook op in. En op woensdag 18 
december zakten we dan met een de-
legatie af naar Kortrijk om het geld 
(€ 14.300) te gaan afgeven aan Studio 
Brussel. We steken er onze hand voor 
in het vuur, dat ook dit een onvergete-
lijke ervaring zal worden!
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Van 2 t.e.m. 4 oktober, zakten we sa-
men met alle vijfdejaars af naar de 
Franse hoofdstad. We genoten er 
drie dagen lang van al het moois dat 
Parijs te bieden heeft. We verkenden 
het paleis en de tuinen van Versailles, 
flaneerden langs de Seine en op de 
Champs-Elysées. De leerlingen beeld-
den schilderijen uit in Musée d’Orsay 
en ze waren zo geduldig om anderhalf 
uur aan te schuiven om een glimp op te 
vangen van de mysterieuze Mona Lisa. 
We bewonderden de moderne kunst in 
Centre Pompidou en werden even stil 
bij de aanblik van de Notre-Dame. Bij 
het invallen van de duisternis maak-
ten we een boottocht op de Seine. Met 
instructies via mail van de leerkrach-
ten, trokken de leerlingen zelfstandig 
door Parijs om van de Madeleinekerk 
tot aan Le Palais Royal te geraken. En 
uiteraard was er tussendoor tijd om te shoppen of om te slenteren door de Tui-
leries, of om gezellig te eten in één van de typische Parijse etablissementen. Een 
goed gevuld programma, voorbeeldige leerlingen, drie dagen om nooit te verge-
ten! 

KARMELIETERS IN PARIJS

■
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SFEERBEELDEN UIT PARIJS
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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 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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NIEUWS VAN HET “de FALL”-KOOR
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NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ

Het eetfestijn van het oudercomité van het schooljaar 
2019-2020 is alweer achter de rug.
Een fantastische editie waarbij directies, leerkrachten 
en ouders hebben samengewerkt maar ook een editie 
waarop we hebben kunnen steunen op een aantal “an-
ciens”.
Op vrijdagavond en zondagmiddag hebben een aantal 
ouders van wie kinderen al zijn afgestudeerd ons ver-
sterkt in de barploeg.
Dit was alom een gebaar in de waarachtige sfeer van het 
Karmelieten-zijn…

Maar het belangrijkste is het resultaat 
natuurlijk: 1.632 maal dank voor de 
steun! 
Zoveel eters hebben we mogen verwel-
komen tijdens onze driedaagse. 
De tongfilets, kalkoenragout, blinde 
vinken, het vegetarisch menu 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!

Binnen het bestuur zijn we ons aan 
het voorbereiden op een wissel van 
de voorzitter. Filip Haegeman heeft 
besloten om na dit jaar een stapje te-

rug te zetten en als gewoon lid door te 
gaan. Onze ondervoorzitter Geert Len-
vain schuift door en is vanaf heden de 
nieuwe voorzitter. Filip Haegeman zal 
tot eind dit schooljaar fungeren als on-
dervoorzitter.

Het OC-bestuur
Geert, Filip, Christophe en Iris

VERSLAG VAN HET OUDERCOMITÉ

■
 Christophe A

ppelm
ans, secretaris O

C
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FICHESBAK

DE FICHESBAK 32

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwe-
nen in de nevels van je langeter-mijn-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 herhalin-gen 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 fiches-
bak. Wie van elk boek dat hij leest een fiche aanlegt, bewaart alvast enkele spo-
ren van het gelezene – merkwaardige zinnen, grappige oneliners, algeene waar-
heden 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 oude bibliofiel–
ontroerend, grappig, melig, merkwaardig, actueel erfgoed, alfabetisch gerang-
schikt volgens auteur. Over de auteur zelf wordt niets gezegd, info  hierover 
vindt u à volonté op het internet.

Virginie Loveling:
“Oorlogsdagboeken”
- 9 september 1914: “Op het eigenlijke 

dorp van Melle is geen verwoesting 
gepleegd door Duitse bombarde-
menten. Een vernield portiershuis 
aan de zij-ingang van het vermaard 
jongenspensionaat is het eerste van 
die aard...Het gesticht zelf heeft 
geen schade geleden.” (p. 27).

- “In de loopgraven stonden ze uren-
lang tot aan de knieën in ‘t slijk. Het 
is hun gebeurd op doden te schieten, 
die de Duitsers met de hoofden bo-
ven de borstwering hadden gesteld 
en waarachter ze zich veilig hielden” 
(p. 35).

- “De geheime berichten worden slech-
ter met elke dag, hoewel de kranten 
telkens en telkens nieuwe zegepra-
len verkondigen. Waarom bedriegen 

ze ons voortdurend met valse tijdin-
gen?” (p.45).

- “De blanke mens is het wreedste dier 
van het dierenrijk” (p. 141).

- “Van hogerhand is bevel gekomen dat 
voortaan op hotels en koffiehuizen 
geen andere dan Vlaamse uithang-
borden en opschriften zullen ge-
duld worden. Nog een steen, die de 
Vlaamse beweging treffen zal door 
verbitterde terugwerking op taalge-
bied” (p. 254).

V.S. Naipaul:
“Een huis voor meneer Biswas”
- “Ze waren respectievelijk 9 en 11 jaar, 

ze werkten al en verleenden de plan-
tages zo blijmoedig hun medewer-
king bij het overtreden van de wet 
op de kinderarbeid” (p. 32).

To
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- “Waarom  gebruik je Lux Toiletzeep?”
 “Ik gebruik Lux Toiletzeep omdat het 

de zeep is die gebruikt wordt door 
knappe filmsterren. Omdat het des-
infecterend, fris en voordelig is en 
heerlijk ruikt” (p. 443).

George Orwell: “1984” 
-  “Eigenlijk was hij het niet gewend 

om met de hand te schrijven. Behal-
ve heel korte aantekeningen placht 
men alles te dicteren in de spreek-
schrijver” (p. 9). (Dit fragment speelt 
zich af op 4 april 1984, het boek werd 
geschreven in 1949).

-  “Wonderlijk was het, dat, hoewel 
Goldstein door iedereen werd gehaat 
en veracht, hoewel zijn theorieën 
elke dag en duizendmaal per dag, op 
de podia, op het telescherm, in kran-
ten, in boeken, werden weerlegd, 
verpletterd, belachelijk gemaakt, 
voor aller blik ontrafeld als de arm-
zalige nonsense die zij waren - dat 
ondanks dit alles zijn invloed nooit 
scheen af te nemen. Altijd  stonden 
er weer nieuwe slachtoffers klaar om 
door hem te worden verleid” (p. 15).

-  “Winston had niet te maken met 
de organisatie van de Loterij. Waar-
schijnlijk waren er enige miljoenen 
proles (= burgers ) voor wie de Loterij 
de voornaamste, zo niet enige reden 
was om in leven te blijven. Het was 
hun vreugde, hun hartstocht, hun 
bedwelmingsmiddel, hun geeste-
lijke prikkel...Het was duidelijk dat 
de prijzen voor een deel denkbeeldig 
waren. Alleen kleine bedragen wer-
den werkelijk uitbetaald, want de 

winnaars van de grote prijzen waren 
mensen die niet bestonden “(p,73).

-  “Ik heb nooit geweten dat dit een 
kerk was geweest “, zei hij.

 “Er zijn er heus nog heel wat over”, 
zei de oude man, “al hebben zij een 
andere bestemming gekregen”. (p. 
84).

-  “Met de ontwikkeling van de tele-
visie en de technologische vooruit-
gang, die het mogelijk maakte tege-
lijkertijd op hetzelfde apparaat te 
ontvangen en uit te zenden, kwam 
er een einde aan het privé -leven. Ie-
dere burger kon 24 uur per dag wor-
den gadegeslagen door de politie en 
onder de druk gehouden van offici-
ele propaganda, terwijl alle andere 
communicatiewegen afgesloten wa-
ren. De mogelijkheid om niet alleen 
volkomen gehoorzaamheid aan de 
wil van de staat, maar zelfs een vol-
komen gelijkvormigheid van mening 
over alle onderwerpen af te dwingen, 
bestond nu voor het eerst “(p.173).

-  “Wat voor meningen de massa er op 
na houdt of niet, wordt beschouwd 
als een zaak zonder belang. Hun kan 
vrijheid van denken worden veroor-
loofd omdat zij niet denken. Bij een 
partijlid daarentegen kan zelfs de 
geringste meningafwijking niet wor-
den geduld “(p. 177).

-  “Bij gelegenheid, misschien 2 maal 
per week, ging hij naar een stoffig 
kantoor dat er verwaarloosd uit zag, 
in het Ministerie van Waarheid en 
deed een beetje werk, of wat werk 



34 bulletin 2019-4

werd genoemd. Hij was benoemd 
in een subcommissie van een sub-
commissie, die was voortgesproten 
uit 1 van de talloze commissies, die 
zich bezighielden met kleine moei-
lijkheden die zich voordeden bij 
de 11e druk van het Nieuwspraak-
woordenboek”(p. 246).

 NB: Nieuwspraakwoorden beteken-
den veelal bijna precies het tegen-
overgestelde van wat zij schenen te 
betekenen. V.b. “vreugdekamp” voor 
dwangarbeiderskamp, “Minivree” 
voor Ministerie van Vrede, d.w.z. Mi-
nisterie van Oorlog.

-  “Reeds in de 1e tientallen jaren van 
de 20e eeuw waren in elkaar gescho-
ven woorden en zinnen 1 der ken-
merkende trekken van politieke taal 
geweest. De neiging om dergelijke 
afkortingen te gebruiken was het 
sterkste in totalitaire landen en or-
ganisaties. Voorbeelden daarvan: 
Nazi, Gestapo, Komintern... Zo werd 
hun betekenis verengd en kon men 
ze uitspreken zonder zijn hersenen 
te moeten gebruiken” (p. 257).

- “De Nieuwspraak had een woorden-
schat die elk jaar kleiner werd. Elke 
inkrimping was winst, omdat, hoe 
kleiner het terrein van de keuze was, 
des te kleiner ook de verleiding om 
te gaan denken” (p. 258).

Pascal Verbeken: “Brutopia:
De dromen van Brussel. “
-  “De blinde vernieling van oude buur-

ten heeft in het Frans een nieuw 
woord gebaard: bruxellisation” (p. 
17).

-  “Vorig jaar (2018) stierven 55 zwer-
vers in de Brusselse straten. De toe-
stand doet denken aan Marx - tijd 
(1846), toen ¼ van de Brusselaars 
zichzelf niet kon redden. Ook toen 
werden de straten overspoeld door 
inwijkelingen, al kwamen ze niet uit 
Turkije, Noord-Afrika of Oost-Euro-
pa, maar uit het hongerende Vlaan-
deren waar de textielnijverheid was 
ingestort door de concurrentie uit 
Engeland. De Vlamingen sloten zich 
aan bij de massa ‘s daklozen, zieken 
en krankzinnigen die er al ronddool-
den.” (p. 35).

- “Bij de inwoners van de Leopoldwijk 
heerst het gevoel dat de EU een be-
zettingsmacht is. Ze weigeren te 
spreken van het Europees Parlement 
en noemen het “Bruscou”, een sa-
mentrekking van Brussel en Moskou, 
waarin hun weerzin tegen de ontzie-
ling van de wijk doorklinkt” (p. 81).

-  “Het is stil in Musée Wirtz Museum. 
Wekelijks komen er nog gemiddeld 
10 bezoekers over de vloer en dat 
komt de immo-wereld goed uit. Het 
museumperceel ligt in hun vizier “in 
het kader van de herschikking  van  
vertegenwoordigingsactiviteiten 
van het Europees Parlement “...Als 
deze dominosteen valt, is de weg vrij 
om ook de hele wijk rond de Waver-
sesteenweg uit te leveren aan specu-
lanten” (p. 84).

- “De sloop van de Noordwijk (1967) is 
het universele verhaal van armen te-
genover rijken, van machtelozen te-
genover machtigen.Verbijsterend is 
vooral de nietsontziende bruutheid 
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waarmee alles gebeurde. Dat ver-
wacht je niet in een Noord-Europese 
democratie.” (p. 150).

-  “(Moslim)meisjes wordt aangepraat 
dat ze na de dood zullen worden op-
gehangen bij de haren als ze geen 
hoofddoek dragen.” (p.193).

-  “De Brusselaar Paul Otlet (auteur 
van “De man die de wereld in een 
kaartenbak wilde steken”, 1868-1944) 
wou alle gepubliceerde titels van 
de wereld op steekkaarten samen-
vatten. Het grootste gebrek van dit 
repertorium was de raadpleegbaar-
heid op afstand. Hij begon na te den-
ken over een “draagbare telefoon.”in 
de toekomst” schrijft hij in 1906 “zal 
de telefonie draadloos worden. Een-
ieder zal in zijn vestzak een klein 
hoorntje bij zich hebben, en kan met 
een draai van de knop afstemmen op 
de golven van de zender. “Hij voor-
spelt ook bibliotheken zonder boe-
ken waar alleen een telefoon en een 
scherm op het bureau staan, verbon-
den met een almaar groter wordende 
database van boeken, artikels, teke-
ningen en kaarten. Met de telefoon 
kunnen de documenten opgevraagd 
worden waarna ze op het scherm ver-
schijnen”. (p.211).

-  “Op de Expo 1910 in Brussel vindt ook 
de 1e Wereldconferentie voor Inter-
nationale Organisaties plaats, ruim 
10 jaar voor de 1e vergadering van de 
Volkerenbond. Otlet en zijn collega 
La Fontaine waren de organisatoren. 
In 1913 krijgt La Fontaine de Nobel-
prijs voor de Vrede als stichter van 
het Internationaal Bureau voor de 
Vrede. “Er zijn steeds minder oorlo-

gen door de idee van een suprana-
tionale instantie die recht spreekt. 
Beschaving doet geweld verdwijnen 
en vervangt haar door orde en recht” 
(p. 218).

 (NB: 4 augustus 1914:  inval van Duits-
land in het neutrale België! ). (Na de 
oorlog wordt Henri la Fontaine  Bel-
gisch afgevaardigde op de Vredes-
conferentie van Versailles en mede-
oprichter van de Volkerenbond, 
voorloper van de Verenigde Naties).

-  “In 2013 werd het Universeel Biblio-
grafisch Repertorium, “de papieren 
Google”, erkend als UNESCO-wereld-
erfgoed” (p. 227).

- “Transmigranten hebben voor het 
laatste stuk van hun reis naar Enge-
land  vaak nog veel geld op zak. Dat 
maakt hen doelwit van oplichters 
die weten dat een illegaal niet gauw 
naar de politie stapt om aangifte te 
doen” (p. 306).

-  “Ze zullen terechtkomen in suburbs  
en zich vervoegen bij de 600.000 
illegalen in de zwarte economie” 
(p. 306).

- “Voorbij Brussel-Noord gaat Spoor-
lijn O ondergronds langs de Botani-
sche Tuin en de Pachecolaan, ook 
wel Boulevard Ceaucescu genoemd. 
De stadssnelweg die als dak dient 
voor de treintunnels is een geasfal-
teerde leegte met aan beide kanten 
een massieve muur administratieve 
gebouwen van de Nationale Bank, 
het ministerie van Financiën, verze-
keringsmaatschappijen en banken. 
Nergens lijkt Brussel meer op een 
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Oostblokland. “(p.308).

- “De gemiddelde levensverwach-
ting van de Brusselse dakloze is 48 
jaar”(p.326).

- Vrij Nederland: juni 2019
- “Niet-westerse migranten, waar ze 

gewoon moslims mee bedoelen, krij-
gen de schuld van alle problemen in 
Denemarken. Het voortbestaan van 
de verzorgingsstaat is in gevaar van-
wege hen, zeggen ze. Het maakt niet 
uit of het klopt of niet, zij krijgen de 
schuld. In Duitsland werd destijds 
verteld dat al hun problemen door de 
joden kwamen. We weten hoe dat is 
afgelopen” (p.38).

-  Vrij Nederland: augustus 2019
- “Waarom werkt de wereld niet voor 

de overgrote meerderheid?”.

 “Met Duitsers is er altijd nog een 
soort verontschuldigende houding 
ten aanzien van de Holocaust, het ul-
tieme trauma. We praten nooit over 
die 1e gruwelijke genocide, rond de 
eeuwwisseling, door Duitse kolonis-
ten in Namibië, de generale repetitie 
voor de Holocaust. Dit soort dingen 
gebeurden dus al heel lang buiten 
het Europese continent “(p.69).

- “Excessieve, onnatuurlijke rijkdom 
valt moeilijk moreel te legitimeren. 
Men komt er nooit helemaal deugd-
zaam aan. Het is te veel gratis gekre-
gen rijkdom, in de schoot geworpen, 

of verworven door gemanipuleer, 
door handigheidjes of door het ont-
duiken van de belasting. Extreme 
rijkdom is verdacht”. (in 2019  waren 
er in Nederland 112.000 miljonairs, 31 
miljardairs! ).

- Vrij Nederland: november 2019
 Het bruto nationaal product
 ( Econoom Rutger Hoekstra)
- “Een belangrijke reden waarom de 

Verenigde Staten een grotere eco-
nomie per inwoner hebben, is dat 
ze minder vakantiedagen hebben. 
Door zoveel mogelijk te werken ver-
gaart men zoveel mogelijk inkomen 
en wordt de economie en het bruto 
binnenlands product (bbp) zo groot 
mogelijk. Is dit goed voor je welzijn?” 
(p.57).

- “Al die flexibanen en de daarbij ho-
rende onzekerheid, worden we daar 
gelukkiger van? Jongeren vinden 
moeilijker een vaste baan, kunnen 
geen huizen kopen, krijgen steeds 
later kinderen en lijden vaker onder 
burn-outs. Willen wij dat? Hoe verbe-
teren we hun welzijn ?” (p.59).

- Tommy Wieringa “De  heilige Rita”
- “Koning, keizer, admiraal, kanker 

krijgen ze allemaal” (p.44).

- “Toen hij buiten door de winkel-
ruit keek, zag hij dat ze alweer ver-
diept was in de wonderen van haar 
Samsung Galaxy S 5” (p.54).
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OPROEP BETALEN LIDGELD
Beste oud-leerlingen, 

Het jaar 2019 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 2020 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 2020 werd behouden op 15 euro. De leden die het insti-
tuut in 2015 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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PERSONALIA

OVERLIJDENS

• Mevrouw CÉCILE DE VUYST, weduwe van de heer André Van Damme, grootmoeder van 
OL Diederik Van Damme (Prom. 2000), overleden te Geraardsbergen op 14 september 
2019.

• OL de heer ROMAIN CIETERS (Prom. 62), echtgenoot van mevrouw Hilde Van 
Nieuwenhove, overleden te Pollare op 15 september 2019.

• Mevrouw MARTHA MEURRENS weduwe van OL de heer Norbert Duffeleer (†), 
schoonmoeder van OL  Hugo De Mulder, overleden te Geraardsbergen op 5 oktober 
2019.

• De heer RAPHAËL VAN MELLO, levensgezel van mevrouw Marguerite Denie (†), gewezen 
onderwijzer  aan het sint-Jozefsinstituut, broer van Andrea, OL Jacques, Cecile, OL 
Ignace en OL Luc, overleden te Geraardsbergen op 25 november 2019.

• De heer FIRMIN VAN VOOREN, weduwnaar van mevrouw Agnes Vanheule, grootvader 
van OL Marjolein (Prom. 09), Yellis (Prom.16), Yelina en Talita Boriau, overleden te 
Bever op 24 oktober 2019.

• Mevrouw LEONA SCHAILLIE, weduwe van de heer Pieter Latte, grootmoeder van 
Geert De Coninck, secretariaatsmedewerker secundair, overleden te Ophasselt op 2 
december 2019.

• Mevrouw ELIANE DE CLERCQ, echtgenote van de heer Pol De Vlaminck, moeder van 
OL en secretaris van de KOLB Marc De Vlaminck (Prom. 77), van OL Dirk De Vlaminck 
(Prom. 80), grootmoeder van OL Carolien De Vlaminck (Prom.2010), van OL Karen De 
Vlaminck (Prom. 12), van OL Niels Van Dorpe (Prom. 19), overleden te Geraardsbergen 
op 8 december 2019.

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTEN

• Leon Boone, zoontje van Dieter Boone en Elke Fouquaert, kleinzoontje van oud-lerares 
secundair Griet De Vos geboren te Gent op 16 november 2019.

                  Graaf van Landastraat 14, 9700 Oudenaarde

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd!
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