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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Voor de derde opeenvolgende maal zijn we, wegens corona, genoodzaakt om een 
aangepast nummer aan te bieden.
De begin september aangekondigde bestuursvergadering diende geannuleerd, 
waardoor een in het vooruitzicht gestelde voorzichtige heropstart verhinderd 
werd door een tweede pandemie.
Op dit ogenblik blijft het onmogelijk om uitsluitsel te geven over de uitrol van 
onze activiteiten in 2021.
Van zodra de situatie het toelaat zal het KOLB – bestuur zich beraden over de 
toekomstige programma- opbouw met o.m. aandacht voor invulling van infoavond 
en praatcafé, promotieviering en oud-leerlingendag.

****

Ook de gebruikelijke rubriek met schoolnieuws oogt karig.
Toch bevestigen we graag de reeds eerder meegegeven informatie over de 
leerlingenpopulatie, bij de aanvang van het schooljaar.
De spectaculaire vooruitgang in het BuBaO, de lichte toename in het secundair en 
de eerder geringe achteruitgang in het basisonderwijs kunnen – na afsluiting van 
de inschrijvingen – als definitieve conclusies weerhouden worden. 
Wij vernemen dat de renovatiedossiers voor het vernieuwen van de dakconstructie 
in feestzaal en fietsenstalling administratief rond zijn. Betreffende de opstart 
van de werkzaamheden blijft het hier ook wachten op de verdere corona-evolutie .
Begin oktober is in de Mozaiëk (BuBaO) mevrouw Els Vansant als directeur en 
opvolgster van de heer Pieter Vanden Dooren aangesteld. De nieuwe directeur 
was voorheen als leerkracht verbonden aan het BuBaO. Verder in dit nummer 
vindt u een zelfportret.
De KOLB feliciteert de nieuwe directrice met de aanstelling en wenst haar, in 
de lijn van haar voorgangers, alle succes toe in de verdere ontwikkeling van de 
Mozaïek en de ontplooiing van haar persoonlijke professionele carrière.

****

Zoals gebruikelijk, lassen wij in het laatste nummer van een jaargang, een oproep 
in tot het betalen van het lidgeld.
Deze maal klinkt onze oproep luider dan anders.
Ondanks de maandenlange inactiviteit, blijven onze vaste kosten onveranderd.
De driemaandelijkse uitgave van een tijdschrift, het onderhoud van onze website 
en een aantal onkosten, inherent verbonden aan de werking van een vereniging 
leiden tot grote uitgaven.

KOLB-NIEUWS
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Door de terugloop van advertentiegelden en het derven van inkomsten uit 
activiteiten, genereren we merkelijk minder inkomsten. 
Aangezien de uitgaven aanzienlijk hoger uitvallen dan de inkomsten, dienen we 
dit jaar – jammer  genoeg – af te sluiten met een negatief saldo.
Hoewel de ledenbijdragen en publiciteitsgelden niet volstaan om de uitgaven te 
dekken, blijven ze zowat onze enige inkomstenbronnen.
We durven hierbij dan ook een beroep te doen op uw vrijgevigheid en vragen dan 
ook om massaal en spontaan uw ledenbijdrage voor 2021 te betalen .
Ondanks de moeilijke financiële situatie blijft het lidgeld onveranderd en 
behouden we het op een minimale bijdrage van 15 euro (10 euro voor de oud- 
leerlingen van de laatste vijf promoties) .
Meer informatie over het lidmaatschap vindt u verder in dit nummer.
Voor de afgestudeerden van de laatste promotie (2019 - 2020), is een flyer 
toegevoegd met een uitnodiging om lid te worden van de KOLB.
Van zodra de ledenbijdrage voldaan is zijn ze verbonden met de grote 
Karmelietenfamilie en blijven ze, via ontvangst van het KOLB-bulletin, 
geïnformeerd over het schoolleven in en rondom het Sint- Jozefsinstituut.
Wij kijken uit naar een positieve respons van de promovendi 2019 -2020!

****

In naam van de KOLB wensen we alle lezeressen en lezers een zalige Kerstperiode.
Hopelijk kunnen de gecommuniceerde gunstigere coronacijfers en de aanwending 
van een probaat vaccin, zich aandienen als belangrijke parameters voor de 
invulling van een voorspoedige nieuwjaarswens.
 

Marc Schouppe, 
voorzitter KOLB 
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OPROEP BETALEN LIDGELD
Beste oud-leerlingen, 

Het jaar 2020 nadert zijn einde en op het ogenblik dat dit bulletin bij jul-
lie in de bus valt, blijven er maar enkele dagen. Voor velen was het een 
minder aangenaam en zeker geen prettig jaar en werden de verwachtin-
gen niet ingelost. Aan de leden die door omstandigheden een familielid of 
vriend verloren bieden wij langs deze weg onze oprechte en innige deel-
neming aan. 

Een nieuw jaar staat voor de deur en laat ons hopen dat in 2021 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 2021 werd behouden op 15 euro. De leden die het insti-
tuut in 2016 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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SCHOOLNIEUWS

NIEUWS UIT HET
BASISONDERWIJS

NIEUW LOGO KLEUTERSCHOOL
DE KLEINE PRINS
We zijn super blij om ook aan jullie het nieuwe 
logo van onze kleuterschool Kleine Prins voor te 
stellen.  

Een eigentijdse en originele versie naar de 
klassieker van Antoine De Saint-Exupéry was 
al te bewonderen op de muur van onze nieuwe 
kleuterspeelplaats. 

Iedereen was hierover zo enthousiast, dat papa 
en kunstenaar Peter-Jan Sioen ook bereid was 
om zijn kunstwerk als basis te gebruiken voor 
het nieuwe logo.

Graag danken we Peter-Jan hiervoor!

EERSTE COMMUNIE

Zondag 4 oktober was een heel bijzondere dag voor onze eerstecommunicanten. 
Ondanks het minder goede weer, waren zij de zonnetjes van de dag. Ze hadden al 
heel wat geduld moeten oefenen (na uitstel van hun communie op Hemelvaarts-
dag) en gelukkig ging hun feestdag deze keer wel door !

Onze leerlingen, ondertussen in het tweede leerjaar, vierden hun eerste commu-
nie in de kerk van onze school, alles in het mooie thema “Hand in hand”. 

Noodgedwongen dienden we het aantal mensen te beperken in de kerk, we ko-
zen voor 2 vieringen na elkaar (om 9.30 uur en om 11 uur) om alles maximaal coro-
naproof te laten verlopen.

Onze communicantjes kregen na de viering een pen met dagboek en ondertussen 
ook een stick met foto’s en videomontage.
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We blikken (ondanks corona) terug op 
2 mooie vieringen met dank aan onze 
communicantjes en hun familie, Pater 
Paul en het volledige schoolteam.

We kijken al uit naar de meimaand en 
hopen dat de volgende eerste commu-
nie kan doorgaan, deze keer ook liefst 
wel met de traditionele en gezellige 
koffietafel van ons oudercomité !
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DIGITALE WERELD

Omgaan met corona zorgde ervoor 
dat zowel leerlingen, ouders als 
leerkrachten verdere stappen zetten 
in de digitale wereld. 

Zo zijn de Chromebooks al heel 
goed geïntegreerd in het dagelijks 
lesgebeuren. 

De kinderen van het derde leerjaar 
werden uitgedaagd via een spannend 
escaperoomspel. Ze haalden hun beste 
detective skills naar boven en gingen 
op onderzoek door de verschillende 

camerabeelden te bekijken. Wanneer 
ze uiteindelijk alle opdrachten correct 
vervulden, werden ze beloond. Knap 
van onze detectives van het derde 
leerjaar!

Ook voor de oudercontacten moesten 
we overschakelen naar een nieuwe 
manier van communiceren met 
elkaar. Alles verliep digitaal via 
videogesprek. Dit was zowel voor onze 
leerkrachten als ouders een uitdaging, 
maar iedereen heeft dit met glans 
doorstaan. 
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LEZERS MAAK JE SAMEN!

“Voorleesweek 2020” zit er intussen op! Onder het motto ‘Lezers maak je samen’ 
hebben we dit jaar ingezet op ouderbetrokkenheid.

Er waren heel wat activiteiten: de kin-
deren genoten van een lekker ontbijt 
in de klas terwijl ze werden verrast 
met een spannend verhaal. Dit werd op 
voorhand digitaal ingeblikt met dank 
aan onze voorleesouders. 

Op onze speelplaats werd een voor-
leestent geplaatst waar de leerlingen 
samen met hun leerkracht konden ge-
nieten van een voorleesverhaal. Zo pro-
beren we van voorlezen op school een 
vaste en leuke gewoonte te maken!
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AFSCHEIDSWOORDJE VAN GEWEZEN 
DIRECTEUR PIETER VANDEN DOOREN

Beste mede-oud leerlingen,
Beste lezers,

deze keer geen woordje over de Moza-
iek of tekst en uitleg in hoedanigheid 
van directeur.
Sedert 1 september ben ik namelijk 
niet meer actief in “de Mozaïek” de 
school voor Buitengewoon Onderwijs 
in de Boelarestraat en een afdeling van 
het Sint-Jozefsinstituut.
Velen onder jullie zullen al vernomen 
hebben, dat mijn echtgenote Evy en 
ikzelf kozen voor een hele ommezwaai 
in onze carrière.
Vanaf 14 oktober werden wij namelijk 
de uitbaters van een Carrefour Market 
in het centrum van Geraardsbergen.
Geen overstap uit rancune voor het on-
derwijs of een bore-out...integendeel.
Als directeur van een buitengewone 
school sta je voor heel wat uitdagin-
gen, acties en beslissingen die je moet 
nemen.
Toen ik zeven jaar geleden de verant-
woordelijkheid voor de Mozaïek aan-
vaardde was dit voor mij ook een hele 
uitdaging en een engagement dat ik 
met de nodige verantwoordelijkheid 
en zorg opnam.
In 2001 startte ik mijn loopbaan in de 
lagere afdeling van ‘t Karmelieten als 
leerkracht lager onderwijs. In 2013 
werd ik directeur van de Mozaïek. 
Leerkracht zijn was een verlenging van 
mijn engagement naar jongeren toe. 

Mijn chiro carrière lag aan de basis 
voor de zorg van jongeren.
Toen ik dan ook directeur mocht zijn 
van de Mozaiëk was ik heel vereerd. Ik 
leerde er veel! Over de gezinnen van de 
kinderen die er schoollopen, over onze 
samenleving, over de zorg voor elkaar.
Toch werd begin 2020 de drang om 
zelfstandig iets op te starten te groot. 
Mijn echtgenote en ikzelf wilden ons 
aan een groot avontuur wagen en zo 
geschiedde.

De keuze om een zaak uit te baten in 
de Oudenaardsestraat 22 te Geraards-
bergen was evident! Beiden zijn we 
zeer sterk verbonden met Geraards-
bergen, en zagen de nood aan een su-
permarkt in deze buurt. 
Het geboortehuis van mijn echtge-
note bevindt zich ook in de buurt van 
de winkel. Zij is de dochter van hande-
laars uit het stadscentrum, en zo zijn 
we sterk verankerd met de buurt.

Toch blijf ik verankerd met het Karme-
lieten, niet enkel als oud-leerling van 
de lagere afdeling en de secundaire af-
deling, maar ook als oud-personeelslid 
en als papa van drie schoolgaande kin-
deren in het ‘t Karmelieten. (kleuter - 
lager en secundair).
Ik draag de school en mensen die 

NIEUWS UIT HET 
BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
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er schoollopen, les geven of zich 
engageren voor de school een warm 
hart toe en wens ze veel goeds toe.

En wie weet...u als lezer bent ook zeker 
welkom om eens een kijkje te komen 
nemen in onze nieuwe Carrefour 
Market Geraardsbergen centrum.

Karmelieters zoeken hun eigen weg 
in het leven in allerlei branches en 
uitwegen. Op dit lijstje kan daar zeker 
een uitbater van supermarkt bij.

Met genegen groet en altijd welkom 
in de Oudenaardsestraat...of voor 
d e  e c h t e  G e r a a r d s b e r g e n . . . d e 
Kalottenberg.

Evy en Pieter
uitbaters van de
nieuwe Carrefour Market
Geraardsbergen centrum

Carrefour Market
Geraardsbergen Centrum
Oudenaardsestraat 22
9500 Geraardsbergen

KENNISMAKING MET DE NIEUWE DIRECTEUR IN BUBAO

Begin oktober is Els Vansant aangesteld als opvolger van Pieter Vanden Dooren.
De nieuwe directeur komt uit het lerarenkorps van de Mozaïek.

Ik wil mezelf graag even aan u 
voorstellen. Ik ben Els Vansant en 
sinds 1 oktober laatstleden directeur 
van onze buitengewone school De 
Mozaïek.

Ik ben afkomstig van de provincie 
Antwerpen en groeide op in een 
klein dorpje, Vremde. Op zoek naar 
ruimte, stilte en natuur belandde ik op 
kerstavond 2008 in het mooie Lierde. 
Ik woon nu sinds sinterklaasavond 
2015 met mijn zoon in Onkerzele met 
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het prachtige domein De Gavers als 
mijn achtertuin.

Ik zette mijn eerste stappen in De 
Mozaïek in oktober 2012 waar Hubert 
De Weerdt toen directeur was. In 
dat eerste jaar mocht ik meteen 
kennismaken met de verschillende 
klassen en doelgroepen in deze school. 
De volgende schooljaren werkte ik 
als ambulante leerkracht ASV en in 
2015 mocht ik, met Pieter Vanden 
Dooren aan het hoofd, een nieuwe 
groep ‘de Paddenstoel’ oprichten, 
een socialisatiegroep met kinderen 
die naast hun mentale beperking ook 
sociaal-emotioneel, communicatief 
en gedragsmatig hun beperkingen 
hadden/hebben.

Een uitdaging die ik met beide handen 
en heel mijn hart aannam, een groep 
kinderen die ik over verschillende 
schooljaren heen mocht begeleiden. 
Nog steeds ben ik enorm dankbaar 
dat ik deze kans gekregen heb. Ik werd 
opgenomen in het team dat ik soms 
vergelijk met een gezin en geleidelijk 
ook in de grotere familie van het 
Karmelieten.

En toen, toen vertelde Pieter aan het 
einde van het vorige schooljaar dat 
hij ons zou verlaten en een volgend 
hoofdstuk ging schrijven samen met 
zijn vrouw in de Carrefour. En het is 
zoals ze zeggen ‘toeval bestaat niet’ 
want net op dat moment kiemde bij 
en in mij een zaadje; een gedachte, 
een droom, een volgende stap in 
mijn leven. Ik nam even de tijd om 
alles op een rijtje te zetten, om te 

praten en van gedachte te wisselen 
met dierbare vrienden, om het zaadje 
verder te laten groeien en besloot 
om de uitdaging aan te gaan en te 
solliciteren met het ondertussen 
gekende resultaat dat Pater Paul 
me op een mooie woensdagmiddag 
opbelde om te zeggen dat ik voortaan 
deze buitengewone school mag leiden.

En u mag weten dat ik buitengewoon 
echt een mooi woord vind, want naast 
het anders-zijn is het voor mij ook 
verbonden met warmte, gedrevenheid, 
schoonheid en kleine gelukjes en 
telkens weer denk ik dan aan dat 
heerlijke stukje poëzie van Hans 
Andreus (Anders).

In het gedachtengoed van mijn 
voorgangers wil ik deze school graag 
verder uitbouwen en er samen met 
een fantastisch gedreven team de 
best mogelijke leeromgeving van 
maken voor de kinderen die ons 
toevertrouwd worden, een plaats waar 
ook ouders zich welkom voelen en 
samenwerkingsverbanden met diverse 
organisaties binnen het onderwijsveld, 
de stad en het zorgdomein de kans 
krijgen om verder uit te groeien of te 
ontstaan.

Ik geloof sterk in de kracht van 
samenwerken en ben dan ook 
erg dankbaar voor de geweldige, 
e n t h o u s i a s t e  e n  b e k w a m e 
leerkrachten en therapeuten in ons 
team. Ik wens jullie allen alvast een 
warm eindejaar toe en een hoopvolle 
start van 2021.
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SUPERSNELLE KARMELIETERS!!

Vandaag stond het BK Duatlon op de planning. 
Xanthe Mathys (2B) kon de gouden medaille 
mee naar huis nemen. Met veel voorsprong 
kwam ze als eerste over de meet. 
Dit jaar werd ze Belgisch kampioen Veldloop, 
Belgisch kampioen Duatlon en kreeg ze 
een fair play vermelding op het Belgisch 
kampioenschap Triatlon waar ze ook als eerste 
over de meet kwam maar gediskwalificeerd 
werd omdat ze een stukje van het parcours 
niet afgelegd had. Proficiat Xanthe!!… 

NOG EEN SUPERSNELLE 
KARMELIETER !

Omwille van corona was er geen Belgisch Kampioen-
schap atletiek voor cadetten en scholieren maar 
gelukkig wel een Vlaams Kampioenschap in 
Heusden-Zolder.
Chiel De Cremer (4de WET2) werd vandaag kampioen 
van Vlaanderen cadetten na een spannende eind-
spurt op de 800 m, in een supertijd van 01 ‘58 .07. 
Hij breekt hiermee de magische grens van 2 
minuten op 800 m, verbetert zijn eigen clubrecord 
en voert de Belgische ranglijst 2020 aan.

NIEUWS UIT HET SECUNDAIR
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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

NEW PEUGEOT 508 GT Ultimate Rood
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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
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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. 054 41 16 12

GROTEWEG 173, 9500 GERAARDSBERGEN
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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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2021

Het eetfestijn van het oudercomité van 
het schooljaar 2020-2021 is alweer ach-
ter de rug.
Door Covid-19 hadden we al beslist 
dat ons eetfestijn een afhaaleditie 
zou worden, gelukkig maar want een 
gewoon eetfestijn had nooit kunnen 
doorgaan.  De feestzaal werd gedu-
rende 1 week ingericht als afhaalpunt 
voor de maaltijden. Elke avond stond 
het bestuur, bijgestaan door tal van 
leden van het oudercomité, klaar om de 
maaltijden corona proof te overhandi-
gen. 
We kregen heel wat positieve berichten 
op onze keuze voor een afhaaleditie en 
de manier waarop het werd georgani-
seerd. 

Het resultaat was onverhoopt, er wer-
den niet minder dan 1.235 maaltijden 
opgehaald.
De tongfilets, kalkoenragout, blinde 
vinken, balletjes in tomatensaus en 
het vegetarisch menu hebben weer ge-
smaakt.

De opbrengst is uiteraard niet van de-
zelfde grootorde als voorgaande jaren, 

toch zullen we op-
nieuw tal van pro-
jecten op school 
financieel kunnen 
ondersteunen.

Het bestuur van 
het oudercomité 
roept dan ook 
alle oud-leerlingen op om zeker uit te 
kijken naar onze volgende editie en om 
af te zakken naar het eetfestijn. Jullie 
zijn van harte welkom!

Het OC-bestuur
Geert, Mieke, Iris en Christophe

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ
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Bio-ingenieur OL Jenna Vergeynst (UGent) (Prom. 10)
geselecteerd voor prestigieuze Vlaamse PhD Cup

Jaarlijks worden in Vlaanderen ruim 2.000 doctoraten afgewerkt. Die studies vin-
den vlot hun weg naar wetenschappelijke publicaties, maar slechts een fractie 
komt het grote publiek ter ore. 

Via de Vlaamse PhD Cup wil Scriptie 
vzw daar, in samenwerking met de 
Vlaamse Universiteiten, verandering in 
brengen, door wetenschappers te sti-
muleren om met hun onderzoek naar 
buiten te treden. 

Via deze wedstrijd dagen zij, i.s.m. on-
der meer Radio 1 & Eos Wetenschap, 
jonge onderzoekers uit om hun docto-
raatsonderzoek met de wijde wereld te 
delen. 

Ze schotelen hen daarbij een stevige 
uitdaging voor: leg de kern van je jaren-
lange, complexe onderzoek eens uit in 
een heldere presentatie van slechts 3 
minuten. 

Bij de 16 genomineerden zit met Jenna 
Vergeynst (UGent) een Geraardsbergse 
bio-ingenieur afkomstig uit Lierde. 
Zij onderzocht in haar doctoraat de 
moeizame migratie van paling en zalm 
in het Albertkanaal.

Korte info over Jenna’s onderzoek vindt u in:
www.phdcup.be/deelnemer/jenna-vergeynst

OUD-LEERLING IN DE KIJKER
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HEB JE HET HELEMAAL GEHAD
MET DAT ELLENDIGE CORONAVIRUS?
Hou vol! Nu doorzetten = sneller weer al je vrienden zien

Voor de tweede keer dit jaar zit je sociale leven bijna volledig op slot. Geen jeugdbe-
weging meer, geen pretparkbezoeken, geen cinema, geen bezoekjes aan je grootou-
ders. Niet meer naar de voetbal of het zwembad, niet meer alle dagen op de school-
banken (of toch voor de meesten onder jullie niet), niet meer gezellig samenkomen 
in het park met je vrienden.

De laatste maanden was het vooral 
van “je mag dit niet” en “doe dat niet”. 
En toch! Je deed het super. De besmet-
tingscijfers gaan opnieuw de goede 
kant op en dat is ook dankzij jou.

Een ganse dag zet je je mondmasker op: 
in de trein, de bus, op school, in de stad. 
Je houdt afstand en schuift dus je soci-
ale leven aan de kant.

Helaas zijn we er nog niet… Hou dus nog 
wat vol. Als je nu doorzet en de regels 
goed opvolgt, ligt er misschien een leu-

ke zomer in het verschiet. Of wie weet 
zelfs een superlente.

Dus, zit het wat tegen? Denk aan alle 
toffe dingen die je binnenkort opnieuw 
kan doen:
- met de hele vriendengroep gaan ska-

ten
- op weekend met de jeugdbeweging
- namiddagje cinema met lekker veel 

popcorn
-  een warme festivalzomer
-  knuffelen met je lief
-  en nog zoveel meer!

Heb je het helemaal gehad met dat ellendige coronavirus? 

Hou vol! Nu doorzetten = sneller weer al je vrienden zien 

Je 
deed het super.

Hou dus nog wat vol

 met de hele vriendengroep gaan skaten
 op weekend met de jeugdbeweging
 namiddagje cinema met lekker veel popcorn
 een warme festivalzomer
 knuffelen met je lief
 en nog zoveel meer!

 



26 bulletin 2020-4

DE FICHESBAK 36

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 fiches-
bak. 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 eenvou-
dige 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 gerangschikt volgens au-
teur. Over de auteur zelf wordt niets gezegd, info hierover vindt u à volonté op het 
internet.

Milos Crnjanski: “Bij de Hyperboreeërs”
-  “De hele reeks zelfportretten van 

Rembrandt vertelt alleen maar die 
ene roman, te lezen op het gezicht 
van een mens, over het ouder worden. 
Die roman hoeft niet eens geschreven 
te worden, ieder beleeft die, kent die, 
iedereen” (p.17).

-  “Rome  (in 1942) heeft de beste verde-
diging tegen bombardementen uit de 
lucht. Dat is - zei hij -, de paus” (p.23).

-  “De oude Grieken dachten dat op IJs-
land een onbekende wereld aanving, 
waar een wonderlijk soort mensen 
woonde: de Hyperboreeërs. De Romei-
nen geloofden dat daar het einde van 
de wereld lag en noemden het Ultima 
Thule, aan het einde van de wereld” 
(p.45).

-  “Niet 1 paus heeft het aangedurfd 

om de kledij en de ceremonieën bij de 
kroning van de paus te wijzigen. Net 
zoals een clown altijd hetzelfde kos-
tuum moet dragen: alleen het gezicht 
van de clown verandert. Wat blijft is 
hun trieste glimlach en hun eenzaam-
heid” (p.111).

-  “In de oorlog verdwijnen wonderlijk 
genoeg alle ziektes” (p.134).

-  “hij waarschuwde zijn zoon dat de dag 
zou komen waarop hij zou beseffen 
met hoe weinig verstand staten wor-
den bestuurd” (enkele weken voor de 
uitbraak van Wereldoorlog 2) (p.381).

Deus ex Machina, nr.174, september 
2020.
 over Baron von Munchhausen (“De 

Leugenbaron”)(1720 -1797):
-  “om deugd geeft de baron bitter 

weinig en de manier waarop hij met 

FICHESBAK
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deugd en hoogheilige huisjes spot is 
vaker venijnig dan goedmoedig. ..hij is 
een snoever, een blaaskaak, een bet-
weter, een schuinsmarcheerder, een 
blasfemist en iemand die wel weet 
wat menselijke zwakheid is” (p 65)

-  “hij was ook de grootste leugenaar 
van de wereld “ (p.66) (voor welke 
hedendaagse politicus zou deze be-
schrijving ook kunnen kloppen?).

Paul de Wispelaere: “Het verkoolde 
alfabet”
- “Nog in 1987 verkondigde paus Johan-

nes Paulus II in zijn encycliek “Re-
demptoris Mater” dat Maria, in de 
letterlijkste en concreetste zin, haar 
maagdelijkheid als een blijvend on-
geschonden hymen (maagdenvlies) 
heeft bewaard. Mensen die deze ma-
gische onzin zonder verpinken slik-
ken stellen tegenwoordig het moslim-
fundamentalisme aan de kaak (1989)” 
(p.176)

- “Gisteren had ik nog een dag langer 
te leven dan vandaag. Maar toen had 
ik dat niet zo goed in de gaten. Iedere 
dag verdwijnt er iets van je, maar waar 
blijft het dan? En hoe lang kan dat 
doorgaan?” (p.58).

- “Er is berekend dat van het geld dat 
40 dagen luchtoorlog (Golfoorlog in 
1990) hebben verslonden, 20.000.000 
mensen gedurende 17 jaar gevoed had-
den kunnen worden” (p.117).

- “De stem van mijn vader bijvoorbeeld, 
die is spoorloos verdwenen, in de 
aarde onhoorbaar overgegaan in het 
geboor van wortels en het geritsel van 
insecten, en met geen macht ter we-

reld kan ik hem terugroepen” (p.136).

- “Geen geld voor de ziekenverzorgers, 
de verplegers van de bejaarden, de 
lammen, de doven, de blinden, de 
ontredderden, de vluchtelingen, de 
dwarsliggers: geen marktwaarde 
toch?”(1989) (p.150).

- “De mens leeft in de toekomst van gis-
teren en in het verleden van morgen. 
Telkens 1 dag lang is hij gelijktijdig de-
gene die hij moest worden en degene 
die hij geweest is” (p.154).

- “Ik had verhalen gelezen over vrouwen 
die in een naziconcentratiekamp wa-
ren aangekomen en door een selectie-
officier voor de keuze werden gesteld 
welk van hun beide kinderen zij wens-
ten te behouden; het andere was voor 
de gaskamer bestemd. Dat had mij het 
absolute toppunt van smeerlapperij 
en verschrikking geleken, een nooit 
meer uitwisbare schandvlek in het ge-
zicht van de mensheid” (p.155).

- “In de landen van de EG is de vrije 
tijd sinds 1972 met 40% toegenomen. 
Dezelfde landen tellen momenteel 
(1989) 16 miljoen primair analfabeten. 
Volgens de huidige trend zal in het 
jaar 2000 die vrije tijd met nogmaals 
20% zijn toegenomen en zal het aan-
tal analfabeten gestegen zijn tot 60 
miljoen” (p.253).

James Joyce: “Dubliners”
- “Zij had ontzag voor haar echtgenoot, 

zoals ze ontzag had voor het hoofd-
postkantoor, als iets groots, veiligs en 
geregelds, en hoewel ze wist dat hij 
over weinig talenten beschikte, had 
ze oog voor zijn abstracte waarde als 
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man” (p.143).

- “ze waren er allemaal, alle kardinalen, 
bisschoppen en aartsbisschoppen uit 
alle hoeken van de wereld en die 2 
duivelse honden verzetten zich tegen 
het onfeilbaar verklaren van de paus 
die tenslotte zelf opstond en het 
dogma van de onfeilbaarheid verkon-
digde” (p.173).

Guido Knopp “Geheimen van het Derde 
Rijk”
- “Aloisia Veit was schizofreen en werd 

naar de inrichting ‘Slot Hartheim’ bij 
Linz overgeplaatst en daar korte tijd 
later in de gaskamer omgebracht. 
Daarmee onderging ze hetzelfde lot 
als meer dan 190.000 anderen tijdens 
de naziheerschappij. Zij werd het 
slachtoffer van het moordprogramma 
van haar eigen achterneef Adolf Hit-
ler” (p.38).

- “zolang de Duitse industrie geld ver-
diende, waren zijn persoonlijke geld-
bronnen onuitputtelijk. En dat de 
Duitse industrie het nooit zo goed 
deed als onder zijn leiderschap, daar 
zorgde hij zelf wel voor – met enorme 
bewapeningsprojecten” (p.153).

- “Reichsfuhrer SS. Heinrich Himmler 
bouwde in heel Europa een netwerk 
van 20 concentratie - en vernietigings-
kampen, met meer dan 1200 filialen 
en (ongeveer 10000) buitenkampen” 
(p.216).

Alberto Manguel: “Een geschiedenis 
van het lezen”
- “Hoewel de Kerk al in 382 de doodstraf 

had ingesteld voor ketterij, heeft 

de 1e ketterverbranding pas in 1022 
plaats gevonden, in Orleans. De Kerk 
had een groep kanunniken en adel-
lijke leken veroordeeld omdat ze “de 
bijbel afwezen als verzinsels die men-
sen hebben geschreven op de huiden 
van dieren” (p.69).

- “Er zijn tal van uitbeeldingen van 
Maria die het kindje Jezus een boek 
voorhoudt, en van Anna die Maria les-
geeft, maar Christus noch zijn Moeder 
is ooit uitgebeeld terwijl ze schrijven, 
lezen of zelf schrijven; de gedachte 
dat Christus het Oude Testament had 
gelezen, werd als het belangrijkste ge-
zien” (p.91).

- “Hoewel de meeste rijke gezinnen om-
streeks de 15e eeuw beschikten over 
ruimte, rust en middelen om in huis-
onderricht te voorzien, adviseerden 
de meeste geleerden voor jongens 
onderwijs buitenshuis, in gezelschap 
van andere jongens. …Het is ongepast 
als meisjes leren lezen en schrijven, 
tenzij ze non willen worden, anders 
gaan ze, wanneer ze de jaren des on-
derscheids bereiken, misschien lief-
desbrieven schrijven of ontvangen. 
Meisjes horen enkel te leren lezen 
om het ware geloof te leren kennen 
en zichzelf te beschermen tegen de 
gevaren die hun ziel bedreigen” (p.91).

- “Ik heb overal naar geluk gezocht”, be-
kent Thomas a Kempis in het begin 
van de 15e eeuw, “maar ik heb het 
nergens anders gevonden dan in een 
hoekje met een boekje” (p.179).

- “Roger Bacon (°1220 - †1292) was de 
eerste Europeaan die in het begin van 
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de 13e eeuw de fabricage van buskruit 
beschreef...en dat het ooit dankzij 
zonne-energie mogelijk zou zijn dat 
boten zich voortbewogen zonder roei-
ers, koetsen zonder paarden en dat er 
machines zouden komen die konden 
vliegen” (p.227).

- “Ik las de verhalen van Karl May meest-
al bij kaarslicht of bij maanlicht met 
behulp van een sterk vergrootglas”, 
zegt Adolf Hitler - en veroordeelde die 
schrijver tot hetzelfde lot als dat van 
Richard Wagner, wiens muziek jaren-
lang nooit is uitgevoerd in Israël, en-
kel en alleen omdat Hitler ervan ‘had 
gehouden” (p.257).

-  “Overal in het Amerikaanse Zuiden 
hadden planters de gewoonte elke 
slaaf die probeerde de anderen te le-
ren lezen op te hangen “ (p.322).

-  “Griekse en Latijnse godheden zijn 
nooit afgebeeld met een boek in de 
hand. Het christendom was de eerste 
godsdienst die een boek in de handen 
van zijn god plaatste, en vanaf de 
14e eeuw gaat dat boek soms verge-
zeld van een ander symbool, de bril. 
Christus en God de Vader zijn zo vol-
maakt dat ze niet als bijziend kunnen 
worden uitgebeeld - kerkvaders wel” 
(p.340).

George Orwell: “Dagboeken 1931-1949”
-  “12 augustus 1939: het schijnt dat de 

postkantoorautoriteiten nu in staat 
zijn een brief voldoende te lezen om 
de aard van de inhoud te bepalen zon-
der de brief te openen”(p.142).

-  “de meeste ontwikkelde mensen be-

seffen niet hoe weinig indruk abstrac-
te woorden op de gemiddel-de mens 
maken”(p.184).

-  “Gisterenavond  ging ik naar de pub 
om naar het nieuws van 9u. te luiste-
ren, maar omdat ik een paar minuten 
te laat was, vroeg ik de waardin wat 
het nieuws was. “Oh, dat zetten we 
nooit aan. 

 Niemand luistert er naar. En in de an-
dere bar wordt piano gespeeld en daar 
willen ze voor zoiets als .het nieuws 
niet mee ophouden”(15/04/1941)

- “Evenals die keer in 1936, toen de 
Duitsers het Rijnland opnieuw bezet-
ten. ...net als op elk ander crisismo-
ment sinds 1931. De hele tijd heb je 
het gevoel dat je tegen een onwrik-
bare muur van stommiteit staat te 
trappen”(p.221).

- “C., van beroep poelier, kocht gisteren 
20 zebra’s die door de dierentuin wer-
den verkocht, vermoedelijk als hon-
denvoer, niet voor menselijke con-
sumptie. ...er zouden nog 2000 ren-
paarden in Engeland zijn die per stuk 
9 tot 13 pond graan per dag eten. Dus 
die beesten verslinden elke dag het 
equivalent van het broodrantsoen 
van een hele legerdivisie”(25/4/1941)” 
(p.222).

Giovanni Peirs: “Onkel Wilhelm”( of 
een kleine geschiedenis van Duitsland 
1870-1989)
- “Bismarck verbaasde zich reeds als 

17-jarige over het feit dat mensen hun 
leven lang de heersers blijven gehoor-
zamen, zelfs al hebben ze alleen maar 
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“bittere of geringschattende kritiek” 
op dezelfde heersers” (p.102).

-  “In de 1e Wereldoorlog hadden de 
Britse en Franse opperbevelhebbers 
elke desertie in eigen rangen bloedig 
onderdrukt. De Duitse legerleiding 
was veel menselijker met haar solda-
ten omgegaan. Hitler heeft altijd be-
nadrukt dat dit één van de redenen 
was voor de Duitse nederlaag: hijzelf 
zou zich niet zo weekhartig tonen. 
Tijdens de 2e Wereldoorlog waren 
de rollen dan ook omgekeerd. In het 
Britse en Amerikaanse leger zijn nau-
welijks soldaten wegens “lafheid” 
veroordeeld, maar van Duitse kant 
was zelfs één enkele defaitistische 
opmerking voldoende om veroordeeld 
en opgeknoopt te worden. Het aantal 
zelfmoorden onder de burgers was 
ook zeer hoog, blijkbaar hadden veel 
mensen grote moeite om zich de tijd 
na Hitler voor te stellen” (p.105).

- “In 1945 wilden de Britten en Amerika-
nen de Duitsers heropvoeden. Daar-
voor zouden ze de hulp inroepen van 
de Duitse intellectuelen die in 1933 
geëmigreerd waren. Minder bekende 
figuren zoals Herbert Frahm, die als 
Noors staatsburger terugkeerde en 
zich voortaan Willy Brandt noemde, 
waren vaak niet echt welkom. Emi-
granten hadden het zich gemakkelij-
ker gemaakt,  in Duitsland blijven was 
moeilijker geweest!”(p.109).

- “De Internationale oorlogsconventies 
laten toe dat een krijgsgevangene 
probeert te vluchten, maar het dra-
gen van een vreemd uniform geldt 
wel als een ernstig misdrijf waarvoor 

meestal standrechtelijk de doodstraf 
wordt uitgesproken” (p.111).

- “Berl is waarschijnlijk een Slavisch 
woord voor moeras. Berlijn betekent 
dus iets als “Broeksele” (Brussel): ne-
derzetting in het moeras” (p.120).

- “Uiteraard is het socialisme op zich-
zelf een eerbare ideologie en ethisch 
is er ook niet veel tegen in te bren-
gen, maar als mensen die een weinig 
zelfzekere indruk maken de heilsleer 
verkondigen, blijft het aantal gelovi-
gen klein. Bovendien viel steeds meer 
op dat de echte partijbonzen (in de 
DDR) zichzelf verrijkten, net zoals de 
nazi’s” (p.143).

James Salter “Dwars door de dagen”
- “We kunnen het leven beschouwen als 

een groot huis met een kinderkamer, 
een huiskamer, een eetkamer, slaap-
kamer, een studeerkamer enzovoort, 
allemaal onbekend en fel verlicht, en 
de volgende hoofdstukken zijn zoiets 
als door de vensters van zo’n huis 
naar binnen kijken” (p.9).

- “Overgrootvader was rond 1850 gebo-
ren. Ik, een klein jongetje dat niets 
van hem wist, werd mee op bezoek 
genomen. Misschien zal ik ooit met 
enige verwondering kijken naar een 
kleinkind dat in het jaar 2000 of nog 
later geboren is. Dat is 150 jaar. Hele 
werelden zijn verdwenen” (p.14).

- “hij werd naar Amerika gestuurd van-
wege een akkefietje met het dienst-
meisje. Zo ontkwam hij stom-toeval-
lig aan de oorlogen en aan de golf van 
weergaloze vernietiging die ermee 
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gepaard ging” (p.17).

- “Een groot deel van de kinderjaren 
blijft eeuwig helder, het 1e telefoon-
nummer, het helder geluid van de 
sleutel in de voordeur van de woning 
- het was een leven van gehoorzaam-
heid, ik hield van mijn ouders en had 
ontzag voor mijn onderwijzeressen” 
(p.20).

-  “ik was een klein jongetje, een soort 
huisdiertje” (p.21).

-  “Het was de zomer dat het eerste 
zachte schaamhaar begon te verschij-
nen maar de kindertijd nog niet afge-
lopen was” (p.25).

- “We kennen uit de 1e hand, als getui-
gen, misschien 5 generaties, die van 
onszelf natuurlijk het aller-beste, in 
de ene richting die van onze ouders 
en grootouders, in de andere die van 
kinderen en klein-kinderen” (p.57).

- “Europa is (voor een oudere Ameri-
kaan ) zoiets als een onmetelijke, on-
peilbare klas... de jongere studenten 
verkennen de seks, de oudere de gas-
tronomie, de docenten worden ten 
grave gedragen. Je schuift telkens een 
rij op” (p.278).

- “De oorzaak van zijn ellende was het 
feit dat hij tot de vliegtuigbemanning 
had behoord die een atoombom op 
Japan had laten vallen. Die herinne-
ring zou hij nooit achter zich kunnen 
laten” (p.287).

-  “Het enige belangrijke in het leven 
zijn de dingen die je je herinnert”(Jean  

Renoir) (p.404).

Albert Vigoleis Thelen: 
“Het eiland van het 2e gezicht”.
-  “We weten tot op heden nog niet 

waartoe de vlo, het trilglas of de mens 
deel uitmaken van de schepping” 
(p.45).

-  “De vlieg had zich laten zakken en 
zoog haar eigen bescheiden ontbijt 
bijeen, dat bestond uit een korreltje 
suiker. Pais en vree waar je ook keek. 
Waarom kan wat in het klein mogelijk 
is in het groot niet ook gelden voor de 
verhouding tussen de volkeren? “(p. 
49).

-  “In een land als Spanje, waar de aard-
se goederen zeer ongelijk verdeeld 
zijn, is dat deel van de bevolking dat 
zich geen siësta kan veroorloven, al-
tijd schrikbarend in de meerderheid” 
(p.62).

- “Vergissen is menselijk, zegt de Hei-
lige Hieronymus; het kan ook godde-
lijk zijn, als ik onbevooroordeeld be-
kijk wat de Schepper van mij terecht 
heeft laten komen” (p.89).

-  “Gelukkig zijn is een kunst. Slechts 
weinigen beheersen haar. Echt geluk-
kige mensen zijn even zeldzaam als 
christenen die in God geloven. Dus 
doen ze alsof” (p.108).

-  “Wist mijn moeder wel dat er zoiets 
als georganiseerde ontucht bestond 
op de wereld? Vermoedelijk niet. Ze 
was onder gelukkige omstandighe-
den opgegroeid. Zelf heb ik medelij-
den met mensen die zich van zulke in-
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stellingen bedienen of eraan moeten 
verdienen, maar ik vind dat lang zo 
verwerpelijk niet als de georganiseer-
de massamoord, die weliswaar met 
massagraven gepaard gaat, maar ook 
met onderscheidingen, eretekens en 
glanzend goud en die ook met liefde 
heeft te maken, met ziekelijke liefde, 
die voor “het vaderland” (p.113).

- “Die Eifersucht ist eine Leidenschaft 
die mit Eifer sucht was Leiden schaft” 
(p.137).

- “aangezien de ene vlieg lijkt op de 
andere zoals de ene vlieg lijkt op de 
andere, was het misschien toch een 
andere” (p.138)

- “Omne animal post coitum triste, 
praeter gallum qui cantat”, zegt Aris-
toteles, ieder dier is droevig na de 
geslachtsdaad, behalve de haan, die 
kraait” (p.351).

- “Ook deze nacht was de hemel met 
lichtjes bezaaid. En aangezien het een 
merkwaardige nacht was in zijn le-
ven, keek hij omhoog en verzonk in de 
aanblik van de oneindigheid die hem 
steeds weer, tot lichamelijke pijn aan 
toe, de zekerheid bood: het kan niet 
dat daar een goede vader woont. Eén 

ster, dat zou God kunnen zijn, maar 
miljoenen maal miljoenen sterren... 
(p.385).

-  “Zodra een mens een uniform aan-
trekt, houdt hij op te zijn wat hij is” 
(p.404).

- “soms hoeft een bouwwerk maar in 
Spanje te staan om mooi gevonden 
te worden, zoals veel rommel waarde 
krijgt wanneer hij zijn leeftijd niet 
meer verloochent” (p.429).

- “ik word altijd draaierig als ik een aan-
gifteformulier moet invullen. Ik heb 
dat al in veel landen en talen moeten 
doen en overal stuitte ik op hetzelfde 
ondoorgrondelijke raadsel: waar is het 
goed voor, dit koeterwaals?” (p.486).

- “Als op de dag van de machtsoverna-
me (in 1933).alle mensen in Duitsland 
die voor christenen willen doorgaan, 
hadden gehandeld in de geest van het 
christendom, dan zou het evenbeeld 
van de Heer (de Führer) in een inrich-
ting zijn beland en daar tot het eind 
van zijn leven op kosten van de maat-
schappij zijn verpleegd” (p.557).

(wordt vervolgd)



33bulletin 2020-4

Wij wensen u
het allerbeste

in 2021
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PERSONALIA

OVERLIJDENS

• Mevrouw Joanna De Pril, weduwe van de heer Jozef De Backer, grootmoeder van OL 

Christijn De  Cooman (Prom. 20), overleden te Geraardsbergen op 22 juli 2020

• OL Guido Joris (Prom.73) echtgenoot van mevrouw Ann Van Heck, broer van OL 

Erik Joris (Prom.69), oom van OL Elien Joris (Prom.2012), overleden te Leuven op 25 

september 2020

• Mevrouw Elza Van Trimpont, weduwe van de heer Fernand Van Waeyenberghe, 

moeder van OL Marcel Van Waeyenberghe (†)(Prom. 70), en van OL Raphaël Van 

Waeyenberghe (†) (Prom.74), grootmoeder van OL Koen Van Waeyenberghe (Prom. 96), 

OL Leen Van Waeyenberghe (Prom. 07), OL Tom Van Wayenberghe (Prom. 17), OL Eline 

Van Wayenberghe (Prom.14), OL Bennie Van Wayenberghe (†) (Prom. 05), overleden te 

Lierde op 13 november 2020

• Mevrouw Regina – Paula Flamée, echtgenote van dokter Prosper De Moyer, moeder van 

OL  Emmanuel De Moyer (Prom.80), grootmoeder van OL Guillaume De Moyer (Prom. 

08) en van OL  Catheline De Moyer (Prom.09), overleden te Geraardsbergen op16 

november 2020

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

OPROEP BETALEN LIDGELD
U kan uw lidgeld storten op: bankrekening BE78 4431 5037 7186

van de Koninklijke Oud-leerlingenbond van het Sint-Jozefsinstituut

Het lidgeld voor 2021 werd behouden op 15 euro. De leden die het insti-
tuut in 2016 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
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