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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Wat aanvankelijk als een onschuldig griepje werd ingeschat, heeft zich 
ondertussen razendsnel ontwikkeld tot een covid - 19 pandemie, die wellicht te 
beschouwen valt als de ergste ramp sinds de tweede wereldoorlog.
Wereldwijd vallen honderdduizenden dodelijke slachtoffers te betreuren. Velen, 
die de niets ontziende ziekte overleefden, revalideren zeer moeizaam en zullen 
hun vroegere fysieke en psychische paraatheid nooit herwinnen.
Naast het enorm menselijk leed, merken we een serieuze aardverschuiving in alle 
sectoren van de samenleving. De terugkeer naar een ( andere?) normaliteit valt af 
te wachten.

***

Ook ons land is zwaar getroffen en herstelt moeizaam.
De impact van de lockdown op de schoolse ontwikkeling van kinderen en jongeren 
is momenteel moeilijk in te schatten maar zal later duidelijker worden.
In het Karmelieten werden enkele weken na de Krokusvakantie de reguliere 
schoolactiviteiten stilgelegd. De info-avond voor de leerlingen van de derde graad 
en het aansluitend praatcafé voor jongere oud–leerlingen, doorgegaan op 06 
maart 2020, was het laatste collectief initiatief.
De laatste honderddagenviering en de feestelijke promotie van de laatstejaars 
dienden noodgedwongen geannuleerd. Deze ijkpunten, waarmee de 
humanioracyclus normaliter wordt afgesloten, zullen jammer genoeg nooit in 
hun herinneringsareaal kunnen worden opgeslagen.

***

In dit nummer publiceren we o.m. een overzichtslijst van behaalde 
studieresultaten in het academiejaar 2018 – 2019.
De zeer behoorlijke resultaten, behaald in zeer verschillende studierichtingen, 
vallen meteen op en leveren een sprekend bewijs voor de gedegen vooropleiding 
in het Sint – Jozefsinstituut.
De coronacrisis maakte de traditionele infomomenten over het studieaanbod in 
het secundair onderwijs (normaal gezien georganiseerd in de loop van het derde 
trimester) onmogelijk. De informatieverstrekking diende noodgedwongen anders 
ingevuld.
Wij hopen dat het alternatief informatieaanbod, hoofdzakelijk gerealiseerd 
via individuele contacten, geen negatief effect zal hebben op de rekrutering 
en maken ons sterk dat talrijk getalenteerde en gemotiveerde jongeren ook dit 
schooljaar de weg naar het Karmelieten zullen weten te vinden. 

***

KOLB-NIEUWS
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We dienen dit ingekort voorwoordje  te besluiten met een spijtige mededeling.
Omdat in het najaar een aantal coronamaatregelen blijven gelden en rekening 
houdend met een voorspelde mogelijke tweede golf, is het quasi onmogelijk om 
de veiligheid van de deelnemers aan het OL–feest te garanderen. We zijn bijgevolg 
genoodzaakt om de 132ste OL- dag ( dit jaar voorzien op 15 november e.k.) te 
annuleren.
Het bestuur bekijkt momenteel een aantal pistes.
De organisatie van één ”dubbele” OL–dag in 2021 (voor de promoties met 
eindcijfer eindigend op 0, 1, 5 en 6), twee over het jaar 2021 gespreide dagen of 
twee aansluitende dagen …, behoren tot de verder te onderzoeken mogelijkheden.
Van zodra we over meer duidelijkheid beschikken, zullen we hieromtrent verder 
communiceren.

***

Inmiddels wens ik dat de komende grote vakantie - die wellicht anders zal 
ingevuld worden - toch voor een rustpunt kan zorgen en dat deze vakantieperiode 
veerkracht kan bijbrengen aan alle lezeressen en lezers in zich spoedig 
aandienende coronavrije tijden.

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB 

G E N I E T  V A N  D E  V A K A N T I E !
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HIERBIJ NOG ENKELE SFEERBEELDEN 
VAN DE INFOAVOND  VAN 6 MAART 2020
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■
 Foto’s: D

avid Tanghe
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EXAMENRESULTATEN 2018-2019

NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Aelbrecht Däzzle Bachelor in de ergotherapie 123 132

Allert Sander Postgr. Big Data en analytics 
Business en Management

20 20 voldoende

Barbé Emma Bachelor of science handels-
wetenschappen

41 57

Beeckman Merel Bachelor of Arts toegepaste 
Taalkunde 2 talen

60 60 voldoende

Belet Fjodor Bachelor internat. Business 
Management

180 180 voldoende

Berwouts Astrid Master of Arts in 
geschiedenis

45 45 voldoende

Biesemans Jelle Bachelor Elektronica-ICT 120 120

Biesemans Wout Bachelor of science 
industriële wetenschappen

36 36

Boriau Yellis Bachelor communicatie- 
management

180 180 onderscheiding

Bormans Niels Master of science 
electromechanica

66 66

Caelen Fien Master of science pedago-
gische wetenschappen

60 60 onderscheiding

Caelen Tim Bachelor of science 
ingenieurswetenschappen 
toegepaste Natuurkunde

6 6 onderscheiding

Callebaut Sam Bachelor in vastgoed 161 176

Callewaert 
Herald

Bachelor in de toegepaste 
informatica

38 60

Cardon Eleine Master of science 
Electromechanical 
engineering

60 60 grote 
onderscheiding

Claes Michiel Master of science Business 
Engineering 

59 59

Claeys Jules Master of science Industrial 
Engineering and opr. Res.

24 24 voldoende

Clement Jarno Bachelor 
Bedrijfsmanagement ; 
logistiek Management

175 175 onderscheiding

Condijts Thomas Master of Medicine 
geneeskunde

60 60
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Cools David Bachelor in Podologie 57 57

Coussens Robin Bachelor of science 
industrustiële Wetenschappen

66 66 voldoende

Criquelion Jitse Bachelor of Arts toegepaste 
taalkunde 2 talen

65 65 voldoende

Daneels Ellen Bachelor Agro- en 
biotechnologie (dierenzorg)

63 63

Daneels Rune Bachelor of Science 
biowetenschappen

60 60

Dannneels Shari Bachelor secundair onderwijs 
Biologie, Engels

60 60

De Beck Kyani Bachelor in office 
management vertaler - tolk

120 120

De Bock Steven Postgraduaat IT 
Management

45 45 onderscheiding

De Bree Zoë Gem. gedeelte bachelor of 
science psychologie

60 60

De Clercq Arno Master of science 
handelswetenschappen

15 15 voldoende

De Clercq Dries Master of science 
revalidatiewetenschappen 
en kiné

54 54 grote 
onderscheiding

De Cock Simon Bachelor in vastgoed - 
landmeten

180 180 voldoende

De Cooman Eva Bachelor of Arts in taal- en 
letterkunde

55 60

De Cooman Sam Master of science 
Lichamelijke opvoeding

60 60

De Geest Kobe Bachelor of science 
ingenieurswetenschappen 
toegepaste Natuurkunde

60 60 onderscheiding

De Geest Rani Master of science industriële 
wetenschappen: chemie

21 21 voldoende

De Henau Febe Bachelor Lager Onderwijs 35 59

De Jonghe Lars Bachelor of science 
industriële wetenschappen 
chemie

63 63 onderscheiding

De Keyzer Femke Bachelor Hotelmanagement 
hotelpraktijk 

180 180 onderscheiding
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

De Leye Margot Bachelor of science 
revalidatiewetenschappen 
en kinesitherapie

53 53

De Meyer Jannes Gem. gedeelte bachelor of 
science psychologie

60 60

De Mulder David Bachelor Elektronica-ICT 60 60

De Neve Michaël Master of science 
Civil Engineering

49 49 voldoende

De Norre Laure Bachelor Lager Onderwijs 116 124

De Pelsemaeker 
Robin

Bachelor Energietechnologie 19 32

De Pessemier 
Anneleen

Bachelor in 
zorgmanagement

60 60 grote 
onderscheiding

De Rick Lotte Master of science in 
farmaceutische zorg

59 59

De Roeck Maya Bachelor in orthopedagogie 180 180 voldoende

De Smet Gilles Bachelor in bedrijfsmanage-
ment financiën en verzekering

110 110

De Sutter Joke schakelprogr. MA 
bio-medische wetenschappen 
Labotechnieken

65 65

De Swaef Leonie Bachelor in logopedie en 
audiologie

156 173

De Taeye Jude Bachelor of science 
criminologische wetensch.

29 41

De Troch Thibaut Bachelor of science 
industriële wetenschappen

60 60

De Wilde Lotte Postgraduaat Digital 
Content and Journalism

27 27 geslaagd

De Wilde Nel Bachelor in ergotherapie 49 60

Deblander Glenn Master of Laws in rechten 60 60

Debruyne Florian Master of science in 
bedrijfseconomie

15 15 onderscheiding

Decooman Chloë Master of science 
Lichamelijke opvoeding

60 60

Defraene Jessica Bachelor Lager Onderwijs 180 180 onderscheiding

Delcour Karen Postgraduaat inspirerend 
coachen

6 6
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Delcour Pieter Manama Artificial 
Intelligence Engineering and 
Computer Science

29 60

Delplace Jens Master of science 
handelswetenschappen

33 36

Delvoye Arno Bachelor in de 
chemiebiochemie

38 48

Demeulenaere 
Luka

Bachelor Sociaal Werk 60 60

Demil Tillo Bachelor Sociaal Werk 107 125

Deneyer Aron Doctoraat Bioscience 
Engineering

geslaagd

Depierreux 
Ignace

Bachelor Agro-en 
biotechnologie (dierenzorg)

60 60

Deschuyteneer 
Cherlean

Bachelor Secundair Onderwijs: 
Engels,Nederlands

183 189

Devolder Jana Master of Science 
Farmaceutische Zorg

61 61 onderscheiding

Devos Jordi Bachelor in vastgoed 59 107

D'Haenens 
Chiara

Bachelor Lager Onderwijs 120 120

D'Hauwer Febe Bachelor of Science 
Handelswetenschappen

67 67 voldoende

D'Hauwer Milan Bachelor Grafische en 
Digitale media: multimediapr.

124 156

Dhondt Ruben Bachelor of Science 
Handelswetenschappen

37 59

Doclo Phoebe Bachelor in bedrijfs- 
management - marketing

180 180 voldoende

Dubois Semra Bachelor in bedrijfsmanage-
ment - rechtspraktijk

43 60

Dujardin Marian Spec. Lerarenopleiding 
taal- en letterkunde

60 60 grote onderschei-
ding

Duyms Arno Bachelor Bedrijfsmanagement; 
logistiek Management

82 114

Eeckhout Lotte Bachelor in vastgoed 91 105

Engerie Riena Postgraduaat ouderenzorg 45 45

Flamez Eline Bachelor of Science 
handelswetenschappen

65 65
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Geeroms Jörgen Bachelor in bedrijfsmanagement 
Accountancy en Fiscaliteit

175 180

Ghem Charlotte Bachelor in toegepaste 
fiscaliteit

24 24

Goddijn Femke Master Architectuur 120 120 grote 
onderscheiding

Goemaere 
Annabel

Bachelor Sociaal Werk 120 120

Goethals Arthur Bachelor of science 
revalidatiewetenschappen 
en kiné

60 60

Groeninckx 
Mette

Bachelor in interieur- 
vormgeving

126 126

Haegeman 
Femke

Bachelor in bedrijfs- 
management Accountancy 
en Fiscaliteit

76 112

Haegeman Phé Bachelor in vroedkunde 120 120

Hellebosch Laura Bachelor in orthopedagogie 48 48

Herman Simon Bachelor in integrale 
veiligheid

60 60

Hernou Arno Bachelor of science 
industriële wetenschappen

51 66

Herregodts Jan Master of Medicine 
geneeskunde

56 56

Heye Ruben Bachelor in toegepaste 
informatica

42 60

Holderbeke Tim Bachelor logopedie en 
audiologie

141 166

Holvoet Jasper Master of Medicine 
geneeskunde

10 10 onderscheiding

Hoogstoel Jolien Bachelor logopedie en 
audiologie

156 177

Hoogstoel Sofie Master of science Biomedical 
Sciences

60 60 onderscheiding

Ickx Tessa Gem. gedeelte bachelor of 
science Industriële 
wetenschappen

60 60

Jacobs Lieselotte Bachelor in ergotherapie 54 54

Janssens Wouter Bachelor in grafische en 
digitale media

60 60
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Kiekens Annelien Interieurvormgeving 45 54

Kohut Laura Bachelor journalistiek 95 120

Leleu Maïté Master of Medicine 
geneeskunde

60 60

Lemarcq Yara Bachelor Sociaal Werk 180 180 voldoende

Lequeu Thibault Bachelor secundair onderwijs  
Lichamelijke Opvoeding

141 159

Leroy Fien Bachelor Lager Onderwijs 180 180 grootste 
onderscheiding

Letouche Senne Master of science in 
psychologie

60 60 onderscheiding

Limbourg Toon Bachelor 
Bedrijfsmanagement

123 180

Machtelinckx 
Glenn

Master of science Business 
Economics

60 60 onderscheiding

Mackens 
Liselotte

Master of science Biomedical 
sciences

62 62 grote 
onderscheiding

Matthys Bo Bachelor 
communicatiemanagement

128 161

Matthys Fien Bachelor logopedie en 
audiologie

120 124

Matthys Jonas Bachelor in vastgoed - 
landmeten

100 100

Meerpoel Ann-
Sophie

Bachelor Sociale 
Readaptiewetenschappen

81 120

Meert Géraldine Bachelor officemanagement; 
event- en projectmanagement

130 150

Merckaert Silke Bachelor verpleegkunde 120 120

Mertens Amber Bachelor bedrijfsmanagement; 
Accountancy en Fiscaliteit

120 120

Mertens 
Anneleen

Master of Veterinary in 
dierengeneeskunde

60 60 grootste 
onderscheiding

Mertens Jonas Bachelor of science 
biomedische wetenschappen

54 54

Mignon Frederic Master of science 
biowetenschappen: land- en 
tuinbouwkunde

56 56 voldoende

Moreels Bram Bachelor Elektronica-ICT 180 180 onderscheiding
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Muys Killian Bachelor bedrijfsmanagement; 
logistiek management

152 160

Naveau Jarne Bachelor maatschappelijke 
veiligheid

180 180 voldoende

Onderbeke Leon Master of science Business 
Economics

45 60

Oste Maarten Bachelor grafische en 
digitale media; multimedia-
productie

60 60

Panis Natacha Master of science 
lichamelijke opvoeding + 
lerarenopleiding

18 18 voldoende

Papeleu Paulien Bachelor of laws in de 
rechten

52 60

Plasschaert 
Katrien

Bachelor Orthopedagogie 142 180

Pletinckx Jesse Bachelor bedrijfsmanagement; 
Accountancy en Fiscaliteit

33 60

Raes Jitse Bachelor of science in 
geneeskunde

60 60

Roeland Jana Bachelor in Sociaal Werk 
(opvoedingscontext)

180 180 voldoende

Rogge Gwen Master of science 
revalidatiewetenschappen 
en kiné

60 60 grote 
onderscheiding

Roosens Rien Bachelor in Sociaal Werk 
(arbeidscontext)

174 174

Sandelé Dieter Bachelor Elektronica - ICT 180 180 voldoende

Scheerlinck 
Yngwie

Bachelor journalistiek 60 60

Schils Lana Master of Veterinary in 
dierengeneeskunde

61 61 onderscheiding

Simaeys 
Maarten

Bachelor 
Bedrijfsmanagement

145 180

Snoeck Dylan Bachelor of science in 
biowetenschappen

54 60

Souffriau Boris Master Vertalen Nederlands 
- Engels

60 60 grote 
onderscheiding

Souffriau 
Michael

Bachelor in vastgoed - 
landmeten

180 180 onderscheiding
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Steenhoudt 
Wouter

Bachelor of science 
dierengeneeskunde

62 62 grote 
onderscheiding

Stevens Maarten Bachelor autotechnologie 180 180 onderscheiding

Surdiacourt Lisa Bachelor secundair onder-
wijs, Muzikal opvoeding - 
Nederlands

60 60

Tielemans Jerko Bachelor in bedrijfsman-
agement - Accountancy en 
Fiscaliteit

180 180 voldoende

Van de Voorde 
Emily

Bachelor of science 
industriële wetenschappen

54 60

Van de Walle 
Kenley

Bachelor of science 
Revalidatiewetenschappen 
en kinesitherapie

60 60 onderscheiding

Van den Bergh 
Matthias

Bachelor of science 
handelswetenschappen

44 60

Van den Bossche 
Arne

Bachelor secundair 
onderwijs - Lichamelijke 
Opvoeding

38 56

Van den Eeden 
Sarah

Master of science in 
bestuurskunde en publiek 
management

60 60 onderscheiding

Van der 
Mynsbrugge 
Stan

Bachelor in vastgoed - 
landmeten

180 180 voldoende

Van der 
Stichelen Elise

Master of science 
Lichamelijke opvoeding

58 58 voldoende

Van Eycken 
Amber

Bachelor in 
interieurvormgeving

81 107

Van Geyte Juno Bachelor Lager Onderwijs 180 180 onderscheiding

Van Gucht 
Ruben

Bachelor of science 
handelswetenschappen

52 64

Van Hautegem 
Lieselot

Gem. gedeelte Master of 
Veterinary dierengeneeskunde

60 60

Van Impe Sarah Bachelor in bedrijfsmanage-
ment - rechtspraktijk

120 120

Van Keymeulen 
Eline

Bachelor secundair onderw. 
-Nederlands, Engels

50 50

Van Lierde 
Louise

Bachelor of science 
biomedische wetenschappen

60 60
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NAAM RICHTING PTN. TOT. DIPLOMA

Van Muylem 
Bjarne

Bachelor Luchtvaart 120 120

Van Nieuwenhove 
Ine

Master of science in 
farmaceutische zorg

61 61 onderscheiding

Van Paepeghem 
Charlie

Gem. gedeelte bachelor of 
science bio ingenieurswet.

60 60

Van Reepingen 
Amber

Gem. gedeelte bachelor of 
science bio ingenieurswet

60 60

Van Reepingen 
Delphine

Bachelor Secundair 
onderwijs; Engels- Nederlands

180 180 voldoende

Van Schoors 
Flore

Bachelor in bedrijfs- 
management - marketing

180 180 voldoende

Van Waeyenberghe 
Eline

Master of science 
handelswetenschappen

61 61 voldoende

Van Zande Aki Master of science Biomedical 
Sciences

60 60

Vanden Eynde 
Yilca

Bachelor in orthopedagogie 180 180 voldoende

Vanden 
Haesevelde Greg

Bachelor secundair onderwijs 
- Lichamelijke Opvoeding

57 60

Vandenbergh 
Lynn

Bachelor Lager Onderwijs 40 73

Vandercammen 
Robin

Master of science 
handelswetenschappen

30 36

Vanonacker 
Amber

Bachelor verpleegkunde 120 120

Veekman Egon Bachelor toegepaste Informatica 
- systeem en netwerkbeheer

180 180 voldoende

Verhofstadt Jari Bachelor Lichamelijke 
opvoeding

119 180

Vermang Daan Bachelor of science 
handelswetenschappen

41 63

Verschueren 
Pieter

Master Lichamelijke 
Opvoed.; fysieke act., fitheid

120 120 voldoende

Vogels Emile Academische Bachelor 
industriële wetenschappen

180 180 onderscheiding

Vroman Julien Bachelor of science 
handelswetenschappen

49 59

Wyngaerd 
Thibaut

Bachelor biomedische 
laboratoriumtechnologie

60 60
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NIEUWS UIT HET BUITENGEWOON
BASISONDERWIJS

Net zoals voor onze andere scholen, 
werd ook in de buitengewone afdeling 
van het Sint-Jozefsinstituut de regie 
van het derde trimester bepaald door 
de Corona-epidemie.

Op 16 maart viel het schoolleven 
grotendeels stil.

Tot en met begin juni mochten wij toch 
elke dag rekenen op 20% bezetting 
van onze school voor ouders die nood 
hadden aan opvang.

Vanaf juni zorgde een gefaseerde 
opstart ervoor dat we opnieuw elke 
leerling 1 tot 2 dagen per week lessen 
konden aanbieden.

Ondanks de beperkingen omtrent het 
busvervoer en de strenge maatregelen 
die de overheid ons oplegde, slaagden 
we er toch in elke leerling een mooi 
schooleinde te bezorgen.

De beelden hierbij zijn daarvan het 
bewijs.

SCHOOLNIEUWS
 ■

 P
ieter Vanden D

ooren, directeur
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NIEUWS UIT HET
BASISONDERWIJS

ALTIJD LEUK OM MEKAAR, 
ZELFS DIGITAAL,
TERUG TE ZIEN!

We zijn al enkele jaren een ‘Codeschool’ 
die inzet op computationeel denken en 
de vaardigheden van de toekomst nl. 
programmeren/coderen. 

Tijdens het schooljaar werden er 
lessen rond “Scratch” gestart. Deze 
kindvriendelijke programmeertaal is 
de basis van het traject ‘CodeScool’ 
want ‘Coderen is Cool’.

Tijdens deze coronatijden kunnen 
kinderen ook thuis verder blijven 
oefenen. 

Ideetjes werden in het 6e leerjaar 
uitgewisseld tijdens een videogesprek.

Altijd leuk om mekaar, zelfs digitaal, 
terug te zien!

Waarvan de beelden hieronder het 
bewijs zijn.
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ZELF EEN CADEAUTJE THUIS 
MAKEN VOOR DE MAMA 
LUKTE PRIMA!

Dit jaar was het wel een heel speciale 
moederdag. De juffen en de meesters 
brachten materiaal en instructies aan 
huis om zelf het cadeautje voor mama 
te maken. Dit lukte bijzonder goed!

DANK JE WEL!

Onze school dankt uitdrukkelijk alle 
zorgverleners en iedereen die zijn 
steentje bijdraagt om het 
coronavirus te bestrijden! 

 ■
 H

ilde Van B
erlam

ont, directeur
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AFSTANDSLEREN IN DE BASISSCHOOL

TIA HAELTERMAN: FINALISTE 
VAN DE JUNIOR WISKUNDE OLYMPIADE

Na de lockdown werd ook in onze 
basisschool preteaching opgestart, 
onze leerkrachten begeleidden hun 
leerlingen op afstand.
Dit gebeurde met digitale taken via 
verschillende platformen zoals Gimme, 
Smartschool, Scoodle Play, …
Er werden ook heel wat instructie-
f i lmpjes  door  de leerkrachten 
opgenomen om de leerlingen te 
helpen en er werd ook online les en 
begeleiding gegeven.

TIA HAELTERMAN, leerlinge van het 
derde jaar Wetenschappen, slaagde er 
met brio in om door te stoten naar de 
FINALE van de Junior Wiskunde Olym-
piade. Een heel puike prestatie, want 
slechts 0,7% van de deelnemers wordt 
finalist. 

Wegens de coronacrisis namen de lau-
reaten op 22 april vanop afstand online 
deel aan de finale, die bestond uit het 
volledig uitwerken van 4 open vragen.

Een proclamatie op een centrale plaats 
was op 20 mei helaas door de omstan-
digheden niet mogelijk. Met een online 
streaming presentatie en een voorstel-
ling door Prof. dr. Niel HENS, expert 
in het modelleren van de verspreiding 
van infectieziekten en lid van de ex-
pertengroep die onze regering advi-
seert, werd de vijfendertigste jaargang 

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

afgesloten. De laureaten werden er (fi-
guurlijk) in de bloemetjes gezet. 

We wensen Tia van harte proficiat met 
haar schitterende prestatie.  
Op de foto ziet u Tia samen met haar 
leraar wiskunde, dhr. Patrick Vander-
haegen. 
Deze foto is genomen net voordat de 
coronacrisis uitbrak. 
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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



24 bulletin 2020-2

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

Tel. 05 4  4 1 16 12

GROTEW EG 173, 9 5 00 GERAARD SBERGEN
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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
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DAAR IS DE LENTE … DAAR IS HET LIED …
DAAR IS …   “de  F A L L”. 

Met ‘SPRING SOUNDS’ bracht het Gemengd Zangkoor ”de Fall’ op vrijdag 6 maart 
– zaterdag 7 maart en zondag 8 maart 2020, een fantastisch Lenteconcert met 
een sprankelende frisse cocktail van bekende lenteliedjes; van het nostalgische 
Vlaamse volkslied: ‘Die winter is vergangen’ tot de apotheose met de leuke 
meezinger ‘Tulpen uit Amsterdam’.

Het publiek, in de mooi versierde 
parochiezaal Sint-Bavo te Goeferdinge, 
genoot met volle teugen van al die 
bruisende lentebubbels! 
Albert Gossye dirigeerde met veel 
dynamiek de enthousiaste ‘de Fall’ 
zangers en Luc Haelterman aan de piano 
en Koen Walraevens op het accordeon 
zorgden voor een fantastische muzikale 
begeleiding.

Het vioolconcerto ‘de Lente’ uit de 4 
Seizoenen van Vivaldi, heel vakkundig 
uitgevoerd door Albert op de viool en 
koorlid Gerlinde Van der Fraenen op 
de dwarsfluit, zorgde voor een intiem 

intermezzo.

De solo-optredens van koorleden Patrik 
Coone en Gerlinde in ‘Petite Fleur’, en 
van koorlid Brigitte Desmet in het lied 
‘Frühling in San Remo’, bezorgden het 
publiek een écht kippenvel moment.

Het gastoptreden van RAEVEN (alias 
The Wally Brothers – Tom en Koen 
Walraevens), gaf een dynamische 
wending aan het programma. Met hun 
jeugdig enthousiasme brachten de 
gebroeders een nieuwe sound, met zelf-
geschreven en gecomponeerde liedjes.
Presentator en fiere voorzitter Yolande 

NIEUWS VAN HET “DE FALL”-KOOR

Het ‘de Fall’ koor in voorbereiding
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babbelde met interessante informatie 
af en toe een kwinkslag en veel warme 
positiviteit, de ‘Spring Sounds’ aan 
mekaar.

Last but not least verdienen de talrijke 
‘helpende handen’ langs deze weg ook 
nog een dikke pluim!

Met een grote portie zonnige 
‘lentekriebels’ keerden publiek en 
deelnemers dankbaar naar huis!!!

Alvast tot weerziens op zaterdag 9 
oktober 2021 in het Arjaantheater 
te Geraardsbergen, voor het 75-jarig 
(albast) jubileum van onze ‘de Fall’ !!!

Met genegen groeten,
Voorzitter Yolande Godyns

AANDACHTSPUNTJE : 
In september hopen we opnieuw 
te kunnen starten met onze 
wekelijkse zangrepetities.
H e t  p r o g r a m m a  v o o r  h e t 
jubileumconcert - 75 jaar ‘de Fall’ - 
krijgt hierin de voorrang.
Mochten er zanglustigen onder 
jullie zijn die hier graag aan 
meewerken - “zet de stap …, durf 
het aan…” samen zingen is fun en 
de gezondste sport!

Het is daarenboven een leuke 
ervaring om tu ssen  a n d er e 
koorleden op het podium te staan. 
Je kan het om te beginnen als een 
soort free-lance engagement zien.

Luc Haelterman ( piano ) + 
Koen Walraevens (accordeon)

We maken het gezellig

Cock Antoinette - presentatie 
Vioolconcerto
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Albert Gossye en Gerlinde Van der 
Fraenen - Vioolconcerto met dwarsfluit

Gerlinde Van der Fraenen en 
Patrik Coone - solisten

Het ‘de Fall’ koor in actie

Tom Walraevens aan de gitaar

RAEVEN - Tom en Koen Walraevens
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Inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
dirigent  Albert Gossye, tel: 054/41 64 45 - e-mail: albert.gossye@telenet.be OF
voorzitter  Yolande Godyns Tel: 054/42 20 88 - e-mail: yolandegodyns@hotmail.com

Brigitte Desmet - soliste

Albert Gossye - dirigent

Yolande Godyns - presentatrice
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FICHESBAK

DE FICHESBAK 34

Lezen is zinloos. 3 minuten nadat je een tekst hebt doorgenomen, is die verdwenen 
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 verkla-
ren 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 fichesbak. 
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 memo-
rabele details uit de fichesbak van een fervente oude bibliofiel - ontroerend, grap-
pig, melig, merkwaardig, actueel gerangschikt volgens auteur. Over de auteur zelf 
wordt niets gezegd, info  hierover vindt u à volonté op het internet.

Albert Camus: “De pest”. (kunnen 
we”Corona”noemen in 1947!)
- “In niet meer dan een paar dagen tijd 

was het aantal doden enorm geste-
gen en iedereen die zich bezig hield 
met deze merkwaardige kwaal werd 
het duidelijk dat het een echte epide-
mie was...Ik ben een tijd arts geweest 
in China en ook in Parijs heb ik een 
paar gevallen gezien, een jaar of zo ge-
leden. Alleen heeft niemand destijds 
het beest bij de naam durven noe-
men. De publieke opinie is heilig: geen 
paniek, vooral geen paniek!”(p.45).

- “Het belangrijkste was de waarheid 
onder ogen te zien, definitief de 
drogbeelden te verjagen en passende 
maatregelen te nemen. Dan zou er 
een einde aan de pest komen omdat 
men zich van deze ziekte geen of geen 
juiste voorstelling kon maken”(p.51).

-  “Het is zo’n vreemde bacil....Die beest-

jes zien er elke keer weer anders uit, 
maar in wezen komt het steeds op 
hetzelfde neer”(p.69).

-  “De genomen maatregelen waren 
onvoldoende, dat stond als een paal 
boven water. En wat die “speciaal in-
gerichte zalen” betrof, hij wist waar 
dat op neerkwam: “2 paviljoenen 
waar in allerijl de andere patiënten 
uit verhuisd waren”. “De 2 paviljoenen 
waren inderdaad in 3 dagen vol...een 
school zou als noodhospitaal worden 
ingericht. “(p. 75). “Onze stadsgeno-
ten, die tot dusver hun ongerust-
heid steeds hadden gemaskeerd met 
grapjes, leken op straat bedrukter en 
zwijgzamer “(p.76).

-  “De huizen van de zieken dienden te 
worden afgesloten en gedesinfec-
teerd, de naaste verwanten moesten 
in quarantaine en de stad ging de be-
grafenissen regelen; hoe, dat zou nog 
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blijken.”

- “’s Avonds vulde nog altijd dezelfde 
menigte de straten en vormden zich 
lange rijen voor de bioscopen. De epi-
demie leek op de terugtocht en enkele 
dagen lang werden er slechts een stuk 
of 10 doden geteld. Daarna schoot het 
cijfer ineens weer omhoog. De prefect 
publiceerde een officieel telegram: 
“Kondig de pest af. Sluit de stad”( id.).

-  “De aankondiging dat de 3e pestweek 
302 doden had gekost, sprak niet tot 
de verbeelding...de stad had 200.000 
inwoners, niemand wist of dit sterf-
tecijfer normaal of abnormaal was... 
De 6e week bedroeg het aantal doden 
375. Deze toename sprak duidelijke 
taal, maar was niet groot genoeg om 
te verhinderen dat onze stadgeno-
ten het idee bleven houden dat dit 
probleem zeker vervelend was maar 
alles welbeschouwd van tijdelijke 
aard”(p.267).

-  “Een grote kruidenier in de buurt had 
voorraden levensmiddelen opgesla-
gen om die voor gepeperde prijzen te 
verkopen “( id.).

-  “zo waren er zowel ware als onware 
verhalen over de epidemie”( id.).

-  “Noodgedwongen had men de over-
dekte speelplaatsen van een school 
in gebruik genomen, waar nu in totaal 
500 bedden stonden, die bijna alle-
maal bezet waren”(id.).

-  “Het constateren van de epidemische 
koorts betekende automatisch dat de 
patiënt snel opgenomen moest wor-
den. .. De verwanten van de zieke wis-

ten dat ze hem of haar alleen genezen 
of overleden terug zouden zien .”(id.).

-  “In velen leefde nog de hoop dat de 
epidemie halt zou houden en dat zij-
zelf en de hunnen gespaard zouden 
blijven. Dus voelden ze zich nog ner-
gens toe verplicht. De pest was voor 
hen niet meer dan een onwelkome be-
zoeker die was gekomen en dus ooit 
wel weer zou vertrekken “(p.283).

-  “Was het maar een aardbeving. Een 
flinke schok en het is voorbij. Even de 
doden en de levenden tellen en klaar 
is Kees. Maar deze rotziekte! Zelfs de 
mensen die er niet aan lijden lopen 
er mee rond. “(p.307). “Deze pest was 
een ramp voor het toerisme”(id.).

-  “Als de epidemie zich uitbreidt, zullen 
ook de zeden vrijer worden”(id.).

-  “Het kwaad in de wereld komt bijna 
altijd voort uit onwetendheid, en 
goede bedoelingen die niet gestuurd 
worden door het verstand kun-
nen evenveel schade aanrichten als 
slechte.”(p.324).

-  “Een deel van de douanekazerne was 
in een ziekenhuis veranderd en voor 
de hoofdingang stonden mensen die 
gekomen waren in de vergeefse hoop 
iemand te mogen bezoeken”(p.337).

- “Loopt de epidemie uit de hand” vroeg 
Rambert. Rieux ontkende het en zei 
dat de cijfers zelfs minder snel ste-
gen. Maar er waren gewoon te weinig 
middelen om de pest te bestrijden.
(p.347).

-  “Te veel mensen deden niets, terwijl 
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de epidemie een zaak van iedereen 
was en dat ieder zijn plicht hoorde te 
doen”(p.351).

-  “Heb je wel eens opgemerkt dat je 
nooit een opeenhoping van kwalen 
krijgt? Veronderstel dat je een zware, 
ongeneeslijke ziekte hebt, een ernstig 
gezwel of een flinke tuberculose, dan 
krijg je nooit pest of tyfus, dat kan 
niet”(p.389).

-  “Er is maar 1 manier om de mensen bij 
elkaar te krijgen: stuur ze de pest op 
hun dak!”(p.390).

-  “Naarmate de tijd verstreek, groeide 
de angst dat deze ramp nooit voor-
bij zou gaan en tegelijkertijd was 
het enige waar naar werd uitgezien 
het einde van de epidemie. Zo de-
den allerlei voorspellingen de ronde. 
Plaatselijke drukkers zagen al gauw 
brood in deze bevlieging en verspreid-
den in grote oplagen de teksten die 
circuleerden”(p.418).

-  “Toen men er van uitging dat de epi-
demie onder controle was, voegde het 
communiqué van de regering eraan 
toe dat om redenen van voorzichtig-
heid, waar de bevolking ongetwijfeld 
begrip voor zou kunnen opbrengen, 
de stadspoorten nog 2 weken dicht 
zouden blijven en dat de preventieve 
maatregelen nog een maand zouden 
gelden. Bij het geringste teken van 
nieuw gevaar, zou in deze periode” de 
status quo gehandhaafd blijven en 
het pakket maatregelen tot nader or-
der verlengd worden “(p.474).

-  “was het denkbaar dat de pest de stad 
onveranderd zou achterlaten en dat 

alles weer zou worden zoals vroeger, 
d.w.z. alsof er niets was gebeurd?... 
Het was denkbaar dat zich een 
massa nieuwe problemen voordeed, 
die op zijn minst een reorganisatie 
van de oude diensten noodzakelijk 
maakte”(p.481).

- “In de maanden van verbanning 
(lockdown!) ging de tijd nooit snel 
genoeg”(p.497).

- “De pestbacil sterft nooit uit en ver-
dwijnt nooit voorgoed, hij kan tiental-
len jaren achtereen blijven sluimeren, 
wacht geduldig...”(p.513).

Rentes de Carvalho: “Er is hier 
niemand”
- “Het spreekt voor zich dat de oppas-

sende burger kritisch moet blijven 
ten aanzien van fraaie volzinnen in 
toeristische brochures en de bijhoren-
de foto’s met blije gezichten en een 
blauwe lucht “(p.23).

- “1 glas leste de dorst, het 2e glas ver-
schafte een lichte euforie, wie er 3 
achter elkaar dronk kreeg vleugels en 
kon de hele wereld aan”(p.24).

- “Onze pater prefereert whisky en al 
nippend aan zijn glas verkondigt hij 
ernstig dat een drank als deze niet in 
winkels maar in apotheken verkocht 
zou moeten worden “(p.36).

- “Wat eens een bron was van vreugde, 
opwinding en enthousiasme, levert 
nu verveling en lusteloosheid op. Te-
genwoordig heb ik een hekel aan rei-
zen. Ik betreed luchthavens met de 
machteloze woede van iemand die 
zich gedwongen ziet deel uit te ma-
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ken van de kudde”(p.37).

- “Een foto in de Volkskrant toont een 
militair kampement ergens in Bosnië 
met een rij van vele chemische toilet-
ten. Dat is de oorlog van deze tijd: 
met hygiëne en comfort”(p.45).

- “Sinds het begin van de 18e eeuw tot 
aan mijn jeugd noemden over de hele 
wereld de departementen die belast 
waren met aanvallen, bombarderen, 
inbrandsteken, veroveren, plunderen 
en doden zich openlijk “Ministerie van 
Oorlog”. Maar na de 2e WO hebben de 
VS de rest van de wereld niet alleen 
hun militaire en politieke macht opge-
legd, maar ook een mode van wonder-
lijke eufemismen verspreid. De vroe-
gere “Ministeries van Oorlog” werden 
“Ministerie van Defensie”, en bom-
bardementen, nucleaire of klassieke, 
kregen voortaan romantische namen 
zoals Operation Sunshine, Operation 
Rainbow, Operation Dawn, wat als 
het de vernielingen en de slachtoffers 
niet helemaal doet vergeten, toch de 
impact ervan op de publieke opinie 
enigermate verzacht”(p.46).

- “Een dagboek bijhouden veronder-
stelt dat je de lotgevallen van elke dag 
noteert. Maar hoe doe ik dat, als het 
merendeel van mijn dagen verloopt 
volgens een routine die door geen lot-
geval wordt verstoord? “(p.61).

- “De belangstelling voor de klassieke 
post is bij mij zozeer afgenomen dat 
ik het nu absurd vind, al die tijd dat ik 
vroeger zat te wachten op de postbo-
de en hoe ik me opvrat van ongeduld 
als hij laat was. Maar tegenwoordig 
ben ik meer tijd kwijt met het openen, 

ik weet niet hoe vaak, tussen opstaan 
en naar bed gaan in, van mijn elektro-
nische postbus, in de wetenschap dat 
mijn humeur bedorven is als blijkt dat 
er niets in zit”(p.65).

-  “Sekten fascineren me... ik neig er-
naar het dwalingen te vinden, maar 
eigenlijk zijn het slechts varianten 
van het geloof, het placebo waarover 
we beschikken tegen de angst dat we 
niet weten wat we zijn, wie we zijn, 
waar we vandaan komen, waar we 
heengaan”(p.66).

- “mijn computer is een geval apart. Hij 
weigert commando’s op te volgen, 
schakelt zichzelf zonder waarschu-
wen uit, springt van het ene pro-
gramma naar het andere, herhaalt 
ongevraagd woorden, blijft hardnek-
kig hoofdletters schrijven na de punt, 
zelfs wanneer ik nadrukkelijk kleine 
letters voorschrijf... ik heb echter nog 
meer ruimte nodig om uiting te geven 
aan mijn enthousiasme voor het toe-
stel, want meer dan een instrument is 
de computer voor mij een stuk speel-
goed. En ik schaam me er niet voor het 
op te biechten, want de mens wordt 
van ouderdom weer kind, maar soms 
neem ik mijn laptop mee naar bed – 
niet om te schrijven maar om me kin-
derlijk blij te vermaken met alles wat 
hij kan “(p.70).

- “Ouden van dagen verfraaien het 
verleden. Dat was nog eens een tijd! 
Toen wisten ze nog wat leven was! 
En de mensen waren eenvoudig, op-
recht, plichtsgetrouw. Niemand deed 
zijn deur op slot. Er was respect..
Solidariteit. De lucht was schoon. 
Het eten smaakte nog ergens naar. 
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Het is een curieuze constatering dat 
het harde heden waar ze over klagen 
op een dag het mooie verleden zal 
zijn waar anderen met nostalgie aan 
terugdenken”(p.73).

- “Je schiet niets op met dromen over 
idealen in een tijd die zogenaamd mo-
dern is, vooruitstrevend, maar waarin 
de wet nog steeds wordt voorgeschre-
ven door de sterkste en niet door de 
rechtvaardigste”(p.79).

- “Van de Poolster scheiden ons 470 
lichtjaren, wat betekent dat we 
licht zien dat aan het begin van de 
16e eeuw is ontstaan, toen Vasco 
da Gama zich op zijn weg naar India 
door diezelfde ster liet leiden. Dit is 
waarom de lyriek waarmee dichters 
de hemel bezingen me niet kan beko-
ren. Wat ik voel wanneer ik naar die 
onmetelijkheid kijk, komt meer in de 
buurt van ontzetting”(p.108).

- “Dinsdag, 31 augustus. Op mijn vele 
moedeloze momenten vraag ik me af 
wat ik ermee opschiet me de kleine 
dingen die mijn dagen vullen te herin-
neren en ze te noteren “(p.114).

- “De tijden veranderen... toch zijn de 
verrassendste veranderingen niet 
perse de grootste. Ik weet nog hoe 
verbluft ik was toen ik voor het eerst 
in een café moest betalen voor een 
glas water. ..Ik stond paf toen ik in de 
Madeleinekerk in Parijs kwaad werd 
toegefluisterd door een koster omdat 
ik was gaan zitten op een gereser-
veerde, betaalde plaats. Was dit geen 
godshuis? Kocht je hier een kaartje als 
in het theater?”(p.123).

- “Zullen we na de dood nog een be-
wustzijn hebben? Een gestalte? Zou 
alle moeite die we doen om te leren, 
beter te worden, te begrijpen en 
vooruitgang te boeken uiteindelijk 
niets voorstellen, nergens toe doen, 
met ons verdwijnen in een oneindige 
leegte?”(p.127).

- “Toen een collega hem er tijdens een 
zitting in The House of Commons op 
wees dat zijn gulp openstond, ant-
woordde Churchill laconiek :”Dat kan 
geen kwaad. De vogel komt toch al-
lang niet meer uit zijn kooi”(p.145).

- “wie nadenkt trouwt, wie trouwt 
denkt niet na”(p.179).

- “Ik lees in een Woordenboek met 
neologismen en vraag me af hoe lang 
woorden die hoedanigheid behouden. 
Dit omdat ik er enkele tegenkom die 
zeker 10 jaar oud zijn. En wat zou er 
gebeuren met neologismen die oud 
worden maar niet doordringen tot het 
dagelijks taalgebruik? Worden dat 
archaïsmen? Zouden die in een spe-
ciaal Woordenboek worden onderge-
bracht, zoals bejaarden naar een be-
jaardentehuis gaan? Om vervolgens 
ook van ouderdom te sterven?”(p.183).

- “De wetenschap dat mijn lichaam 
tot stof zal wederkeren is voor mij 
geruststellend. Maar ik heb geen ga-
rantie dat in een ver sterrenstelsel 
niet een ambtenaar belast is met het 
vangen van zielen zodat die begin-
nen te zweven om er vervolgens wie 
weet wat mee te doen. Dat is mijn 
angst.”(p.188).
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Gebed van de ezel

Waarom ben ik zo grijs, Heer?
Niet wit, niet zwart, maar grijs
dat past bij alles, wat alledaags.
Is het wonder dat ik zo dikwijls koppig ben?
Mijn hart draagt zo dikwijls
een waas van zwaarmoedigheid.
Zo wordt het wel begrijpelijk
dat ik me schrap zet met beide hoeven 
en onbeweeglijk blijft staan,
ondanks vloeken en slagen,
onder die stomme lasten: hooi, stro
porselein, zakken peper en al die rommel.
Altijd ik! Zelfs ’s zondags. 
Nu, goed, Heer, ik wil eerlijk zijn,
Gij hebt mij wel de langste
en mooiste oren van de wereld geschonken,
zo beweeglijk als een richtantenne.
Ja, die oren, daarmee had Gij wel Uw bedoeling
per slot van rekening hoorden mijn oren
wat er aan de hand was in Betlehem.
Ik heb U naar Egypte gedragen
en U gered van Herodes. 
En later mocht ik U weer dragen,
als koning reed Gij Jeruzalem binnen, op mijn rug.
Nu ja, mijn bestaan werd daardoor niet lichter,
men kan niet eeuwig leven van beslissende uren.
Maar Gij hebt mij sindsdien 
twee klanken geschonken
die geen ander zo kan uiten als ik: I.A.
En ik alleen kan ze ontcijferen,
ze betekenen onverkort
In Amore – In Liefde
Want uit liefde heb ik u gedragen!
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PERSONALIA

OVERLIJDENS
• OL Georges Capiau, weduwnaar van mevrouw Maria Van Der Linden, overleden op 

26 maart 2020

• Mevrouw Du Gernier, moeder van OL Arthur Cambier (Prom. 76) en van OL Johan 
Cambier (Prom.78), grootmoeder van OL Lien Cambier (Prom. 2000), van Bregt 
Cambier (Prom. 02), van OL Wout Cambier (Prom. 04), van OL Gijs Cambier, van OL 
Ieke Cambier (Prom. 10), overleden op 27 maart 2020 

• Mevrouw Lieve Legroux, echtgenote van OL Jan Coppens(Prom. 83), overleden te  
Geraardsbergen op 30 maart 2020

• Mevrouw Arlette Ghijsels, echtgenote van OL en gewezen bestuurslid van de KOLB 
Remi Vidts (Prom. 60), grootmoeder van OL Jitse Raes (Prom. 17) en van OL Silke 
Raes (Prom. 19), overleden te Geraardsbergen op 11 april 2020

• OL Peter De Nauw (Prom. 77), echtgenoot van mevrouw Lily De Duffeleer, broer van 
OL Johan De Nauw (Prom. 83) en van OL Eric De Nauw, overleden te Geraardsbergen 
op 12 april 2020 

• OL Roger De Boeck (Prom. 61), echtgenoot van mevrouw Magda Vanderlinden, 
broer van OL William De Boeck (Prom. 62) en van OL Paul De Boeck (Prom. 66), 
overleden te  Aalst op 24 april 2020

• OL Herman De Wolf ( Prom. 67), levensgezel van mevrouw Kaat Delcour, overleden 
te Middelkerke op 31 mei 2020

• Mevrouw Gerda Ronse, echtgenote van OL Lionel Goditiabois (Prom. 56), overleden 
te Geraardsbergen op 3 juni 2020.

• de heer Fons Van den Eynde, echtgenoot van mevrouw José Meeus, leraar en 
directeur aan het College van de Paters Jozefieten in Melle, overleden op 6 juni 2020

• OL de heer Roger De Cooman (Prom 63), echtgenoot van mevrouw Frieda 
Steenhoudt en vader van OL Jan De Cooman (Prom. 93), overleden te Grimminge 
op 11 juni 2020 

• Mevrouw Kris Paeleman, echtgenote van de heer Rik De Geeter, moeder van OL 
Gert De Geeter (Prom. 96), overleden te Geraardsbergen op 15 juni 2020

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTEN

• Ralph, zoontje van OL Dean Delannoit (Prom. 07) en Kaya, geboren te  
Geraardsbergen op 12 april 2020.

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd!
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