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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

De voorbije donkere dagen leenden zich uitstekend tot intro- en retrospectie. Deze 
winterse mijmeringen resulteerden in het nadenken over plannen.

Bij het grasduinen in archieven en documenten stuitte ik op de statuten van de KOLB die 
sinds de stichtingsdatum van onze vereniging in 1888 nog steeds van toepassing zijn.

Een wijdvertakt immobilisme karakteriseerde de voorbije twee coronajaren. 
Bij de reflectie over de doelstellingen van de KOLB, vroeg me ik af in welke mate de 
voornaamste objectieven van onze vereniging werden gehypothekeerd gedurende 
de beschouwde referentieperiode.

Als “het in stand houden van de band met de school en met oud-leerlingen” voorop staat 
in onze doelstellingen, is het aanbod van activiteiten voor de leden hierbij primordiaal.

Om de gekende redenen zijn we hier sinds maart 2020 niet meer in geslaagd. 
Ons baserend op de actuele pandemiesituatie en rekening houdend met 
wetenschappelijke prognoses zou “het rijk der vrijheid” in zicht zijn en betrachten we, 
in de loop van de volgende maanden, de voorzichtige uitrol van een jaarprogramma. 

Hierna volgt een kort overzicht van de voorziene planning:

 - Een klasgesprek, videomontage en voorstelling van de KOLB aan de 
 laatstejaars

 - Info-avond over “verder studeren in het hoger onderwijs”, waarbij 
 oud-leerlingen, studenten in het academisch- en hogeschoolonderwijs 
 fungeren als informant voor de laatstejaars (en hun ouders).
 Aansluitend op de info-avond worden alle jong oud-leerlingen 
 uitgenodigd in het praatcafé.

 - Jaarlijkse ontmoetingsdag van de oud-leerlingen van de promotiejaren 
 met eindcijfer eindigend op 0 & 5 (doelgroep OL-dag 2020) en 1 & 6 (lustra 
 en jubilarissen OL-dag 2021). Deze terugkomdag wordt ingericht als 
 alternatief voor de uitgestelde OL - dag die voorzien was op 21 november 2021.

 - Medewerking van de KOLB aan de feestelijke promotie (2022) van 
 de laatstejaars, die op dat ogenblik officieel oud-leerling worden van 
 het Karmelieten. Overhandiging van een pentekening als blijvend 
 aandenken en uitreiking van de KOLB- ereprijs professor Van  
 Twembeke (erevoorzitter van de KOLB) aan verdienstelijke laatstejaars. 

 - Uitgestelde promotie 2020(!)met aangepast programma en BBQ.

KOLB-NIEUWS
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 - Organisatie van de OL- dag 2022 voor de promoties met eindcijfer 
 eindigend op 2 en 7.

 - Gespreksavond “hoger onderwijs” voor laatstejaars en ouders.

Wij beperkten ons tot een opsomming en schetsten alleen de grote lijnen.

Nadere informatie zal ten gepaste tijde verstrekt worden via de geëigende 
informatiekanalen.

***

In het decembernummer vroegen we aandacht voor de betaling of hernieuwing van 
het lidgeld.
Eind februari 2022, had - in vergelijking met eind vorig jaar- ongeveer tachtig 
procent van de leden betaald of hernieuwd.

Zo’n percentage betekent in schoolrapporttermen een grote onderscheiding.
Als verheugende vaststelling kunnen we daarenboven melden dat een vrij 
aanzienlijke groep een supplementaire bijdrage betaalde.
De KOLB dankt alle oud-leerlingen voor het spontaan beantwoorden van de oproep.
Omdat we ernaar streven om minstens het ledenaantal van vorig jaar te evenaren, 
vinden diegenen die hun betaling om één of andere reden uitstelden, in dit nummer 
een geheugensteuntje voor het alsnog betalen van de bijdrage.

Tot zover de positieve balanszijde van het ledencontingent.

Een nadere analyse van de cijfers toont echter een sterk opvallende, ongelijke 
verdeling in het ledenbestand; waarbij vastgesteld wordt dat de oudere oud-
leerlingen een duidelijke meerderheid vormen en de jongeren klaarblijkelijk 
moeilijker te bewegen zijn om aan te sluiten.
Aangezien deze tendens zich reeds verscheidene jaren aftekent, mag de KOLB niet 
blind blijven voor de onderliggende signalen en dienen we te zoeken naar meer 
aansprekende en attractieve alternatieven.

Het bestuur brainstormde reeds eerder over het streven naar een sterkere 
betrokkenheid van jongere oud- leerlingen.
Corona fnuikte evenwel de plannen om geïnteresseerde jongeren uit te nodigen 
voor een gedachtewisseling over hun verwachtingen en, om samen met hen, te 
zoeken naar aangepaste activiteiten.
Indien de situatie het toelaat, overwegen we deze dialoog in de loop van dit jaar te 
concretiseren. 

Wij nodigen de jong - oud - leerlingen , die bereid zijn om aan dit project mee te 
werken, nu reeds uit om te reageren via onze website. 
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Het vermelden van je naam, promotiejaar en je mailadres volstaat. 
Wij contacteren je achteraf.

***

Tenslotte geven we nog wat karig schoolnieuws mee.

Dankzij nauwgezette opvolging van de voorzorgsmaatregelen en de noodzakelijke 
toepassing van individuele quarantaine bij leerkrachten en leerlingen, was het tijdens de 
vijfde besmettingsgolf mogelijk om de lessen fysiek te laten doorgaan in het secundair.
De huidige gunstige evolutie van de coronasituatie wettigt de hoop op het regulier 
verloop van het schoolleven gedurende de nog resterende maanden.

Wij vernemen de uitvoering van een eerste onderdeel in het drieluik van voorziene 
renovatiedossiers.

Het project “nieuw secretariaat” wordt afgerond.
In het lokaal van de vroegere keuken/warme refter is - sinds begin februari - het 
secretariaat gehuisvest.
In de vroegere secretariaatsruimte zullen werken uitgevoerd worden om de 
leerlingenrefter uit te breiden.
De transformatie van het secretariaat impliceert een nieuwe toegang tot de school.
Tijdens de lesuren (8u.30 tot 15u.45) is het secretariaat voortaan bereikbaar voor 
bezoekers, door links van de kerk de gebouwen van het secundair te volgen tot aan 
de trappen. 
Wij hopen binnen afzienbare tijd ook over de andere geplande werkzaamheden te 
kunnen berichten.

Dit deeltje schoolnieuws dienen we jammer genoeg af te sluiten met de melding van 
droevig nieuws.
Op 16 februari jl. overleed op 85 jarige leeftijd oud - leraar de heer Firmin Verhoeyen.
De overledene was gedurende decennia leraar Nederlands, geschiedenis en 
aardrijkskunde in de vroegere hogere cyclus.
Hij blijft als een dankbare herinnering voortleven bij generaties oud - leerlingen.
De KOLB betuigde zijn oprecht - christelijke deelneming aan de familie.

***

In vooruitzicht van een zich toch positief aankondigende lente, wens ik, ook in naam 
van de ganse KOLB - bestuursploeg, een zalig Paasfeest aan alle oud- leerlingen!

Marc Schouppe, voorzitter KOLB
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BELANGRIJK BERICHT:  
ORGANISATIE OUD-LEERLINGENDAGEN IN 2022

In “ het woordje van de voorzitter”, vind je de grote lijnen van onze programmering 
voor 2022. 
Het KOLB – bestuur werkte i.v.m. de organisatie van de oud-leerlingendagen 
volgende regeling uit:

* * *

De uitgestelde OL-dag van 21 november 2021, verschuift naar zondag 13 november 2022 . 
De dubbele editie voor de promoties met eindcijfer: 0 & 5 en 1 & 6 blijft behouden.
Aangepast programma:
   11u.30: sprankelend aperitief, tussendoor fotosessies voor lustra en jubilarissen
   13 uur : koud en warm buffet en huldiging van de jubilerende promoties.

Alle ingeschreven oud-leerlingen zullen tijdig gecontacteerd worden.

Aan de oud-leerlingen die hun bijdrage reserveerden zal gevraagd worden om hun 
inschrijving per mail te bevestigen.
Bij onmogelijkheid tot deelname zal de KOLB de reeds betaalde bijdrage 
terugbetalen.

De oud-leerlingen die inschreven maar hun bijdrage terugvroegen kunnen opnieuw 
inschrijven mits betaling van de deelnameprijs.

* * *

Op zondag 20 november e.k .gaat de jaarlijkse OL-dag door voor de promoties met 
eindcijfer 2 of 7. 

De dagindeling gebeurt volgens het klassieke stramien en omvat volgende onderdelen:

    10uur: eucharistieviering voor de overleden oud-leerlingen van de laatste drie jaar, 
 muzikaal en vocaal opgeluisterd door het ‘”de Fall” – koor
    11uur: herdenkingsplechtigheid voor de oud- leerlingen, slachtoffers van de twee  
 wereldoorlogen. Aansluitend: korte algemene vergadering.
    12uur: aperitief en fotoshoots van lustra en jubilarissen
    13 uur: banket en huldiging van de jubilerende promoties

* * *

Noteer nu reeds deze data. Het KOLB - bestuur kijkt uit naar ontmoeting en 
verwelkoming! 

bulletin 2022-1
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OPROEP BETALEN LIDGELDOPROEP BETALEN LIDGELD
Beste vriend(in) oud-leerling,

In het Bulletin dat u omstreeks Kerstmis ontving werd u gevraagd uw lidgeld 
te betalen en lid te blijven van de grote Karmelietenfamilie om zodoende 
ook in de toekomst het Bulletin van de bond te blijven ontvangen.
Indien u tot op heden geen gevolg gaf aan ons verzoek durven wij 
veronderstellen dat dit een vergetelheid was; we zijn ervan overtuigd dat 
deze oproep een steuntje zal zijn om u hieraan te herinneren.
Het Bulletin, het bindmiddel bij uitstek tussen de school, de leden en het 
bestuur van de bond, heeft de laatste jaren een enorme gedaanteverwisseling 
ondergaan. Tijd noch moeite werden gespaard om het lezen ervan zo 
aangenaam mogelijk te maken en bijdragen te publiceren die zoveel mogelijk 
oud-leerlingen kunnen boeien. Wij zullen proberen om in de toekomst het 
niveau te bewaren en waar mogelijk het nog beter te doen.
De bijdrage voor het jaar 2022 blijft vastgesteld op 19 euro. De oud-leerlingen 
die in 2017 of later de school verlieten betalen slechts 13 euro. Omdat wij 
ervan overtuigd zijn dat u de band met de school en de oud-leerlingenbond
wilt blijven behouden vragen wij u om uw bijdrage voor het jaar 2022 te willen 
overschrijven op rekeningnummer BE78-4431-5037-7186 van de Koninklijke 
Oud-leerlingenbond van het Sint-Jozefsinstituut te 9500 Geraardsbergen.

BELANGRIJKE MEDEDELING:BELANGRIJKE MEDEDELING:
De leden die tot op heden hun bijdrage nog niet betaald hebben vinden,
als bijkomend geheugensteuntje, in dit Bulletin een overschrijvingsformulier.
Mogen wij u vragen om op uw overschrijving uw naam,  uw promotiejaar en 
mailadress te vermelden.
Indien wij op 30 mei uw betaling nog niet ontvangen hebben, zullen wij ons 
genoodzaakt zien uw naam van onze verzendlijst van het Bulletin te schrappen
Het bestuur dankt u voor uw begrip en wij zijn ervan overtuigd u dit jaar 
opnieuw als lid en als lezer van het Bulletin te mogen begroeten.

Marc Cooman
penningmeester

bulletin 2022-1
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Op 14 februari maakten onze kinderen er een bijzondere dag van: als teken van 
vriendschap voor elkaar droegen ze een rood accentje en waren ze extra lief voor 
elkaar. Op deze manier brachten ze extra warmte en vriendschap in de winterdagen.

S CHOOLNIEUWS
■

 H
ilde Van B

erlam
ont, directeur B

aO

NIEUWS UIT HET BASISONDERWIJS

IN ELK KIND SCHUILT ER EEN KUNSTENAAR

Onze leerlingen werden op Maria-Lichtmis naar aloude traditie getrakteerd op een 
lekkere pannenkoek. Goede tradities houden we graag in ere!

bulletin 2022-1
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Samen met de breinhelden Effi en Furon ontwikkelen onze kinderen hun breinkrachten. 
Ze spelen coöperatieve spelen om o.a. hun stop-, aandacht- en buigkracht verder 
in te oefenen. Tegelijkertijd worden hun taalontwikkeling en sociale vaardigheden 
gestimuleerd door spelregels correct te leren lezen, aan elkaar uit te leggen en 
samen toe te passen. 

bulletin 2022-1
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De leerlingen van het 3e leerjaar gaan aan de slag met Scratch Junior. Dit is een 
programmeertaal die speciaal ontwikkeld werd voor jonge kinderen. Aan de hand 
van kleurrijke blokken met duidelijke afbeeldingen maken de kinderen zelf kleine 
programma's. Ze kiezen zelf karakters en achtergronden voor elk programma. Bij 
het programmeren leren ze problemen oplossen, projecten ontwerpen en zichzelf 
creatief uitdrukken met behulp van de computer.

bulletin 2022-1
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NIEUWS UIT HET SECUNDAIR

13 KARMELIETERS GESELECTEERD VOOR DE TWEEDE RONDE 
VAN DE WISKUNDEOLYMPIADE

Op woensdag 19 januari was het opnieuw olympiadedag: 12 554 leerlingen namen 
deel aan de eerste ronde van de Junior Wiskunde Olympiade en 11 690 leerlingen 
aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Dit in maar liefst 436 
verschillende scholen.

De wedstrijdjury besliste dat 1 279 leerlingen uit de tweede graad en 1 191 leerlingen 
uit de derde graad mogen deelnemen aan de tweede ronde die plaatsvindt op 9 maart.

In ’t Karmelieten werden er 13 leerlingen geselecteerd om deel te nemen 
aan die tweede ronde: 2 leerlingen van het derde jaar uit de studierichting 
Natuurwetenschappen, 4 leerlingen van het vierde jaar uit de studierichting 
Wetenschappen, 3 leerlingen van het vijfde uit de studierichting Wetenschappen 
– Wiskunde en 4 leerlingen van het zesde jaar uit de studierichting Wetenschappen 
- Wiskunde.

NIEUWE LEERKRACHT IN HET 
SECUNDAIR?

Dat we bijzonder trots zijn op Albert 
Gossye, leerkracht en directeur op 
rust. Die rust neemt hij helemaal niet 
letterlijk: met heel veel energie neemt 
hij een langdurige vervanging voor 
zijn rekening om zijn Karmelieten uit 
de nood te helpen (vervangers vinden 
is immers zo goed als onmogelijk). 
En examens verbeteren hoort daar 
natuurlijk ook bij ...

bulletin 2022-1
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Op de foto ziet u de geselecteerde leerlingen samen met hun leerkrachten 
wiskunde: van links naar rechts mevr. Annemie Vermeire, Ymke Uyttersport (3 
Natuurwetenschappen), Cédric Dossche (6 Wetenschappen-Wiskunde),Cléo 
Collier (4 Wetenschappen), Emile Opgenhaffen (4 Wetenschappen), Hilke Leirens 
(6 Wetenschappen-Wiskunde), Mattia Dierickx (3 Natuurwetenschappen), Alissa 
Durant (6 Wetenschappen-Wiskunde), Louise Vanderstappen (6 Wetenschappen-
Wiskunde), Phebe Machtelinckx (5 Wetenschappen-Wiskunde), Tia Haelterman (5 
Wetenschappen-Wiskunde), Britt De Tandt (4 Wetenschappen), Simon Breughe 
(5 Wetenschappen-Wiskunde), Neall Schepens (4 Wetenschappen) en dhr. Patrick 
Vanderhaegen.

Proficiat!

bulletin 2022-1

 
 

 

SCHOOLJAAR 2022 -2023 

Inschrijven in de SECUNDAIRE afdeling van het  
SINT-JOZEFSINSTITUUT (’t Karmelieten)  

 

Op zaterdag 30 april organiseren wij onze traditionele infodag met een 
identiek voor- en namiddagprogramma (start om 10.00u of 14.30u).  
U komt hier alles te weten over onze studierichtingen en de werking van 
onze school. Via een rondleiding in kleine groepjes krijgt u ook zicht op 
onze infrastructuur en de schitterende omgeving van het Karmelieten. 

Wie dat wenst, kan ook een afspraak maken voor een individuele 
rondleiding via infosec@sint-jozefsinstituut.be (of via 054 /412 412 
tijdens de schooluren). Deze rondleidingen worden georganiseerd op 
woensdagen om 13.00u en op vrijdagen om 16.15u. 

 
Wil je ook lid worden van de Karmelietenfamilie ? 
Geïnteresseerd in een inschrijving ? 

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE 

Wie zijn/haar zoon/dochter wil inschrijven, contacteert de school via 
infosec@sint-jozefsinstituut.be  of via 054 / 412 412 (tijdens de 
schooluren). 

Wij sturen dan een contact-/inschrijvingsformulier op via e-mail (of via de 
post indien nodig). Als ouders dit formulier ingevuld terugsturen, dan is de 
inschrijvingsprocedure opgestart. Later worden dan nog verdere stappen 
gezet om bijkomende informatie en documenten (getuigschrift, baso-fiche) 
te bekomen. 
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Als ik verdwijn bestaat de wereld voort
de jonge bomen waaiend en volwassen
boven het glijdend groen van zoveel grassen,
de vogels gaan gewoon met zingen door

de sterren draaien met dezelfde naam
voor mensen met veranderende namen
in haar voor altijd uitgezette banen
zolang de zon duurt en de zomermaan,

er zal een menigte van rozen zijn
en ronde sneeuw des winters op de wegen
en speelse pirouettes van de regen
en dag en nacht en dag, als ik verdwijn.

Anton Van Wilderode

Dankbaar voor al het mooie,  
kijken we terug op het leven van  

 
de heer

Firmin Verhoeyen
echtgenoot van Marie-Renée Maldrie

Licentiaat Geschiedenis 
Oud-leraar Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen

Geboren te Kruishoutem op 15 januari 1937 
en overleden te Erembodegem op 16 februari 2022.

De families Verhoeyen en Maldrie danken u 
voor uw steun en blijken van medeleven.

Als ik verdwijn bestaat de wereld voort
de jonge bomen waaiend en volwassen
boven het glijdend groen van zoveel grassen,
de vogels gaan gewoon met zingen door

de sterren draaien met dezelfde naam
voor mensen met veranderende namen
in haar voor altijd uitgezette banen
zolang de zon duurt en de zomermaan,

er zal een menigte van rozen zijn
en ronde sneeuw des winters op de wegen
en speelse pirouettes van de regen
en dag en nacht en dag, als ik verdwijn.

Anton Van Wilderode

Dankbaar voor al het mooie,  
kijken we terug op het leven van  

 
de heer

Firmin Verhoeyen
echtgenoot van Marie-Renée Maldrie

Licentiaat Geschiedenis 
Oud-leraar Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen

Geboren te Kruishoutem op 15 januari 1937 
en overleden te Erembodegem op 16 februari 2022.

De families Verhoeyen en Maldrie danken u 
voor uw steun en blijken van medeleven.

TER NAGEDACHTENIS

bulletin 2022-1
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VERSLAG VAN HET OUDERCOMITÉ

Het Oudercomité van het Karmelieten heeft enkele goede gewoonten, 
één ervan is het bedanken van de oud leden. Het laatste bedankingseten-
tje voor de oud leden dateert intussen al van 2018. Komende maand gaan 
we dit opnieuw herhalen, ondertussen is het een groep van 15 oud leden 
die we gaan eren.

Een andere traditie is het ondersteunen van de drie afdelingen. Samen 
werken we ieder jaar aan een aantal onderwerpen waar we met de direc-
tie en leerkrachten even willen bij stilstaan. We werken actief mee aan 
verschillende projecten en activiteiten die door elke afdeling worden 
georganiseerd.

We zorgen ook voor financiële ondersteuning bij enkele activiteiten die de leerlingen ten goede 
komen. Kortom, we zijn er om te helpen waar het kan.
Om dit allemaal te laten gebeuren, rekenen we op de inzet van heel wat vrijwilligers. Heb je een leer-
ling in één van onze afdelingen en wil je een handje helpen, neem dan contact op met de secretaris 
van het oudercomité: christophe.appelmans@telenet.be

Als oudercomité waren de voorbije "mondmasker jaren" ook geen evidentie. De sterkte van het 
oudercomité is net kameraadschap én het engagement om de school te ondersteunen... Tijdens de 
voorbije "mondmasker jaren" hebben we dit gezamenlijk engagement niet/nauwelijks kunnen beoe-
fenen. Om de groepsgeest aan te sterken wordt in het laatste trimester voor de huidige leden een 
gezamenlijk activiteit georganiseerd.

Christophe Appelmans, secretaris

Vrolijk  
pasen

NIEUWS VAN HET OUDERCOMITÉ
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HET “de FALL”-KOOR
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Koninklijk 
Gemengd Zangkoor 

UITNODIGING voor een GEDACHTENISVIERING 
vanwege HET KONINKLIJK GEMENGD ZANGKOOR 
'de Fall' op zaterdag 30 APRIL 2022 om 18u in de 
kerk van het KARMELIETEN

Beste familie, vrienden van onze overleden koorleden,
Beste sympathisanten van het K.G.Z. 'de Fall',

Wij verloren in 2020 drie van onze geliefde koorleden nl. FRANS MICHEL - GEORGES CAPIAU - MARIE-
JOSEPHE DE LENS.
Enkel voor Frans konden wij nog een mooie afscheidsviering zingen.
Helaas mocht de oorspronkelijk geplande gedachtenisviering op zaterdag 4 december 2021 niet 
doorgaan igv. de gekende corona situatie.
Daarom hebben wij met het koor een nieuwe datum vooropgesteld nl. zaterdag 30 april 2022.

Het wordt niet alleen een herdenking voor deze drie mensen, maar ook het in herinnering nemen 
van onze overleden koorleden tussen 2013 en 2018, zijnde: Annie DE VOS, Marcel DAVER, Edwin RAS-
QUIN, Roger DUHAUT, Martha VAN HOLDER, Johan ROGIER en Willy DANNEELS.
Het is de bedoeling, in warme nagedachtenis, enkele mooie, door hen zeer geliefde liedjes te brengen 
want zij behouden allemaal een bijzondere plaats in ons muzikale hart.

Daarenboven willen wij ook, ter deze gelegenheid, een dankbare blik terugwerpen op de grondlegger 
van het 'de Fall' koor, Pater Renaud, evenals de uiteindelijke oprichter ervan in 1946  Pater Rudolf. 
Ook de stichter van de Congregatie E.P. Jozefieten, Constant Van Crombrugge en alle overleden pa-
ters in de voorbije jaren, verdienen hierbij onze aandacht en respect.

We zouden het zeer op prijs stellen mochten jullie aan deze herdenking willen deelnemen.
Van harte welkom alvast !

Met genegen 'muzikale' groeten,

dirigent Albert Gossye
de bestuursleden
voorzitter Yolande Godyns



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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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

 

Verzekeringen – Beleggingen – Hypothecaire kredieten 

info@vypco.be – 053/62.87.20 – www.vypco.be  

Kantoren te Borsbeke (Herzele), Sint-Lievens-Houtem en Geraardsbergen 
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Herenveld 12 - 
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
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DE FICHESBAK 41

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 verklaren hoe het komt dat je een boek tweemaal leest zonder dat je er erg 
in hebt, dat je een film plots “herkent” als je al 110 minuten aan het kijken bent en 
dat je voor een examen ettelijke herhalingen nodig hebt voor je de stof werkelijk 
bezit. Lezen van een boek heeft dus geen enkele zin, tenzij het bezorgen van een 
kortstondige ontspanning of ontroering tijdens een kortstondige periode.

Toch is er een middel dat het momentane van het gelezene overstijgt: de 
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 memorabele details uit de fichesbak van een fervente oude 
bibliofiel - ontroerend, grappig, melig, merkwaardig, actueel erfgoed, alfabetisch 
gerangschikt volgens auteur. Over de auteur zelf wordt niets gezegd, info 
hierover vindt u à volonté op het internet.

Elfriede Jelinek “De uitgeslotenen”

- “degenen die niets hebben mogen dit 
niets houden.” (p.95)

- “wie eenmaal bergen lijken van 
naakte personen, ook vrouwen, 
heeft bekeken, die wordt door de 
huisvrouw thuis nog maar in geringe 
mate geprikkeld “ (p.97)

- “Straks zullen de kastanjes bloeien, 
de oude mens verheugt zich daar 
meer over dan de jongere want de 
jonge mens zal de kastanjes nog 
menigmaal zien bloeien, de oude 
weldra niet meer” (p.215).

Imre Kertesz “Liquidatie “

- “ H e t  l e v e n  i s  e e n  g r o o t 
concentratiekamp dat God op aarde 
voor de mensen heeft ingericht “ (p.72)

- “een collega merkte tot haar schrik 
dat haar portemonnee weg was. De 
receptionist van het hotel lichtte 
ons in dat het in Auschwitz wemelde 
van de zakkenrollers, die misbruik 
maakten van de geschokte toestand 
van de bezoekers en hun daaruit 
voortkomende onoplettendheid “ 
(p.139).

Danilo Kis “Tuin, as”

- “Ik dacht aan mijn oom die dus 
gestorven was, hoe ze hem zouden 
begraven, en dat ik hem nooit meer 
zou leren kennen. Ik stond daar 
als versteend en ik dacht eraan 
dat ik ook zelf ooit op een dag zou 
moeten sterven. Tegelijk drong tot 
mij het afschuwelijke feit door dat 
ook mijn moeder op een dag zou 
moeten sterven. En ook ik, en mijn 

24 bulletin 2022-1

FICHESBAK
To

ny
 D

e 
R

yc
k 

■



25bulletin 2022-1

vader en mijn zuster Anna. De stroom 
van mijn gedachten bracht mij op 
die tube tandpasta die mijn zuster 
een paar dagen geleden had gekocht 
en die in een doosje zat waarop 
een glimlachende jongedame was 
afgebeeld die in haar hand een doosje 
hield, met daarop de afbeelding van 
een glimlachende jongedame die in 
haar hand een doosje hield waarop 
de afbeelding zichtbaar was van een 
glimlachende jongedame die in haar 
hand  een doosje hield waarop een 
jongedame, ach, een jongedame.” (p.14)

Ivan Klima “Liefde en straatvuil “

- “Laatst las ik in een Amerikaans 
weekblad het verheugende bericht 
dat 14 volstrekte idioten die geen taal 
machtig waren, toch “jerkish” hadden 
geleerd. Zo wordt de taal genoemd die 
uit 225 woorden bestaat en in Atlanta 
is ontwikkeld voor de communicatie 
tussen mensen en chimpansees, en 
vast en zeker, zo geloofden de auteurs 
van het artikel, zouden steeds meer 
van die stakkers in het “jerkish” gaan 
communiceren “ (p.62).

- “Van haar oudste zoon had ze een 
televisie gekregen waarop ze jerkish 
programma’s in kleur kon volgen” 
(p.71).

 Het ging door me heen dat de 
mens zich nogal arrogant gedraagt 
wanneer hij niet alleen zijn eigen 
ego vereert en zich tot hoogste 
instantie van de materie en het leven 
verklaart, maar ook zelfverzekerd 
gelooft dat hij het onbegrijpelijke 
kan begrijpen en het onuitdrukbare 
uit kan drukken, wanneer hij 
onfeilbare dogma’s bedenkt en met 
het verstand waaraan hij geloof 

hecht, die ruimten wil aftasten, 
waarvoor hij hooguit zijn ogen zou 
dienen neer te slaan en zwijgend stil 
blijven staan “ (p.129)

- “Ik wist dat de kinderen me al zeer 
binnenkort ontgroeid zouden 
raken en het huis zouden verlaten, 
hun voetstappen klonken dus nog 
tijdelijker dan mijn eigen tijdelijkheid 
waarschijnlijk zou voortduren. Ik 
sprak met hen en was vrolijk met hen, 
maar ik voelde hoe zij zich geleidelijk 
van me lomaakten, en ik wist dat ik 
deze ontwikkeling geen geweld aan 
mocht doen, als ik niet hun leven 
geweld aan wilde doen”(p.21)

- “hij spoorde me aan om niet in God 
te geloven, want die hadden de 
mensen zelf bedacht, de adel had 
deze de armelui voorgehouden om de 
zwaarte van hun lot beter te kunnen 
dragen “(p.29)

- “De mensen waar ik nu over las waren al 
dood, maar tegelijkertijd leefden ze, ook 
al waren ze morsdood. En toen besefte 
ik de opmerkelijke macht van literatuur, 
of, eerder nog, van het menselijke 
voorstellingsvermogen: de doden ook 
tot leven te laten komen en de levenden 
niet te laten sterven. Ik was verbluft 
over dit wonder, over die wonderlijke 
macht van de schrijver, en in mij begon 
het verlangen te ontkiemen om ook 
zoiets te kunnen “(p.46).

- “Waar de woorden langs elkaar heen 
gaan, waar de mensen langs elkaar 
heen praten, daar komt het nooit tot 
een echte ruzie “(p.89)

- “Wat gebeurt er in het epicentrum 
van een atoomexplosie met de 
menselijke ziel? Wie kan zich een ziel 
voorstellen in het binnenste van de 
zon of andere planeten? “ (p.104).
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Marc Noppen:”Gewoon anders”

- “Als je er als leidinggevende van 
uitgaat dat men jou respect 
verschuldigd is, ben je op verkeerde 
voet  vertrokken” (p. 41).

-  “Op een bepaalde dag in de 
coronacrisis kregen we in het UZ 
Brussel geen enkele covidpatient 
binnen met een “Belgische” naam. 
Het beleid bleek mensen met een 
migratieachtergrond heel moeilijk 
te bereiken; in Brussel wonen 185 
nationaliteiten en worden meer dan 
70 talen gesproken “(p.46).

- “In België vinden we het normaal dat 
er elke 5 dagen een Boeing 737 ‘Max’ 
neerstort”. “30 doden per dag - dat 
aanvaardden we”(p.81).

- “We slagen erin om 8 miljoen Belgen 
op een zondagvoormiddag te laten 
stemmen, maar evenveel mensen 
vaccineren in 3 maanden tijd: ho 
maar! Dat lukt blijkbaar niet “ (p.97). 
- “De Vlaamse tramspoorbreedte is 
niet dezelfde als de Brusselse. De 
Vlaamse tram raakt dus onmogelijk 
op het Brusselse net. Oorzaak: 
“de breedte van de kont van het 
paard van de paardentram”. In 
Brussel gebruikten ze het Brabants 
trekpaard en in Vlaanderen spanden 
ze een ander ras voor de tram. Het 
Brabants trekpaard had een veel 
dikkere kont en vandaar dat de 
sporen breder zijn “ (p.114).

-  “Zodra een samenleving een 
zekere rijkdom vergaart, gaat de 
levensverwachting omhoog, om 
ongeveer op 84 jaar te stoppen. 
Inderdaad: de levensverwachting 
blijft niet stijgen -we zijn biologisch 
geprogrammeerd om dood te gaan 
en we zullen zelfs geen 150 jaar 

worden. We verbranden zuurstof om 
te overleven en die oxidatie is een 
soort roestproces. We verslijten dus. 
De mens zit nu ongeveer aan zijn 
biologisch maximum “(p.138).

-  “We besteden 98 % van ons 
budget aan reparatie, en 2 % aan 
preventie. We hebben eigenlijk 
geen  gezondheidszorg maar een 
ziekenzorg.”(p.198).

- “De VS tekenen van alle ontwikkelde 
landen de laagste levensverwachting 
en hoogste kindersterfte-cijfers op; 
zij geven van alle landen het meeste 
uit aan gezondheidszorg, 17% van 
het BNP, en laten heel slechte cijfers 
optekenen.” (p. 159).

Michelle Obama “ Mijn verhaal “ 
(“Becoming”)

- “De toetsen van tante Robbies piano 
bezaten een subtiele ongelijkheid in 
kleur en vorm, plaatsen waar in de 
loop van de tijd stukjes ivoor waren 
afgebroken waardoor ze eruitzagen 
als een slecht gebit” (p.23).

- “Nu ik volwassen ben, begrijp ik 
dat kinderen al op heel jonge 
leeftijd weten wanneer ze onder- 
gewaardeerd worden, wanneer 
v o l w a s s e n e n  n i e t  b e t r o k k e n 
genoeg zijn om ze te helpen leren. 
Hun boosheid daarover kan zich 
manifesteren als onhandelbaarheid” 
(p.37).

- “De leerkrachten van mijn broer 
waren priesters in bruine pijen die 
aangesproken waren met “pater”  
(p. 71).

- “(onze buurman Jesse Jackson) 
l i e t  s c h o o l k i n d e r e n  b e l o f t e s 
ondertekenen dat ze de tv zouden 
uitzetten en elke avond 2 uur aan 
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hun huiswerk gingen besteden”  
(p. 80).

- ”Kinderen gingen gewoon elke 
zomer “naar het zuiden”. Het lijkt 
waarschijnlijk dat ze grootouders of 
andere familieleden hadden die met 
de ‘Grote Migratie’ naar het noorden 
getrokken waren; en  ergens op de 
achtergrond was iets wat meer was 
dan waarschijnlijk: dat zij, net als ik, 
afstamden van slaven” (p.107).

- “Het huwelijk, zo vertelde mijn man 
Obama al vroeg in onze relatie, 
was volgens hem een onnodig en 
overbejubeld instituut “ (p.134).

- “De University of Chicago was een 
elite-univ, en voor bijna iedereen die 
ik kende toen ik klein was, betekende 
elite “niet voor ons”. De grijze 
gebouwen stonden bijna letterlijk 
met hun achterkant naar de straten 
rondom de campus” (p.171).

- ”in een column suggereerde een 
journaliste dat ik Barack als een 
slappeling neerzette als ik het 
er openlijk over had dat hij zijn 
sokken niet opruimde of de boter 
niet terugzette in de koelkast. Voor 
mij was het juist altijd belangrijk 
geweest dat mensen Barack zagen 
als mens en niet als een of andere 
buitenaardse verlosser” (p. 276).

- “Joe Biden, de innemende senator 
uit Delaware, zou de running mate 
worden van Obama”  (2008).(p.307).

Annie van Paemel en Dirk Verhofstadt: 
“Chef-kok in IC Auschwitz”.

- “De Grote Oorlog (WO 1) kostte het 
leven aan meer dan 20 miljoen 
soldaten en burgers “ (p.43).

-  “Op 26 juni  1940 kregen de 
krijgsgevangenen de toestemming 
om een kaart naar huis te sturen. De  
teksten werden door een Duitse 
soldaat die Nederlands kende, 
nagelezen en gecensureerd. Ze 
moesten schrijven dat ze gezond en 
wel waren, goed behandeld werden 
en veel te eten kregen” (p.75).

- “Willy gruwde van de flaminganten 
die jaarlijks naar de IJzerbedevaart 
gingen, met hun bombastisch vertoon, 
vendelgezwaai, in uniform marcheren 
en dure eden zweren”(p.78).

- “Marie Curie stierf in 1934 in het 
sanatorium van St. Gervais aan 
leukemie ten gevolge van de 
blootstelling aan de dodelijke 
stralingen die ze, samen met haar 
man, in 1902 had ontdekt.”(p.83).

- “De eerste gevangenen in Auschwitz 
waren 30 Duitse cr iminelen. 
Ze kwamen op 20 mei 1940 toe 
vanuit het concentratiekamp in 
Sachsenhausen. De SS bracht hen 
onder in Blok 1. Later zouden zij de 
kapo’s worden, berucht en gevreesd 
om hun enorme wreedheid.” (p.98).

- “Het 1e konvooi Joden vertrok op 4 
augustus 1942 met 998 Joden vanuit 
de Dossinkazerne in Mechelen naar 
een ongekende bestemming in het 
oosten. Dat laatste zorgde voor veel 
wantrouwen. Het besef nam toe dat 
het niet om, “gewone tewerkstelling” 
ging, want ook vrouwen, bejaarden 
en kleine kinderen moesten zich 
aanbieden.”(p. 117).

- “In 1942 werd ongeveer 7500 kg. en 
in 1943 12000kg. Zyklon ‘B’ geleverd 
door I.G. Farben uit Leverkusen 
aan Auschwitz -Birkenau. Met 1 ton 
Zyklon ‘B’ kon men ongeveer 312.500 
mensen vergassen.”(p , 165).
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                                                                                                            TOTAAL    BEHAALD

Allert Nele
Educatieve bachelor in het  
secundair onderwijs

48 60

Antson Lennert
Ba of science in de industriële  
wetenschappen

60 60 voldoening

Baekelandt Emmely EBA Kleuteronderwijs 120 120

Baele Eline
Ma of science in de  
pedagogische wetenschappen

40 40

Barbé Emma
Ma of science in de  
handelswetenschappen

30 45

Berckmans Cédric Bachelor in de agro- en biotechnologie 60 60

Biesemans Maarten
Bachelor in het bedrijfsmanagement: 
Financie- en verzekeringswezen

120 120

Biesemans Wout
Ba of science in de  
industriële wetenschappen

60 60

Bruylandt Aurélie Bachelor in de verpleegkunde 120 120

Caelen Fien
Educatieve Ma of science  
in de gedragswetenschappen

17 17
grote  
onderscheiding

Callebaut Sam Bachelor in het vastgoed 161 196

Callewaert Herald Bachelor in de toegepaste informatica 81 151

Cauwel Femke
Bachelor in het  
communicatiemanagement

88 88

Claes Michiel Ma of science in Business Engeneering 24 24 onderscheiding

Collier Caro
Bachelor in het 
communicatiemanagement

120 120

Collyns Gert-Jan
Bachelor in het bedrijfsmanagement: 
accountancy-fiscaliteit

87 120

Cools David Bachelor in de podologie 177 177 onderscheiding

Criquielion Jitse
Ma of arts in de meertalige communi-
catie: comb van minstens twee talen

34 34
grote  
onderscheiding

Daneels Rune
Ma of science in de industriële  
wettenschappen: biochemie

60 60
grote  
onderscheiding

Danneels Glenn Graduaat in de orthopedagogie 33 36

Danneels Shari
Educatieve bachelor in het secundair  
onderwijs

180 180 Onderscheiding

STUDIERESULTATEN OUD-LEERLINGEN 2020-2021

bulletin 2022-1

Proficiat aan alle studenten  
voor het behaalde resultaat!
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De Backer Lisa EBA Lager Onderwijs 51 60

De Beck Chiaro Bachelor in het bedrijfsmanagement 46 60

De Beck Ellen Bachelor in het bedrijfsmanagement 31 31

De Bree Zoë Ma of science in de psychologie 61 61

De Cooman Eva
Ma of Arts in de historische  
taal- en letterkunde

60 60
grote  
onderscheiding

De Geest Kobe Ma of science in Engineering Physics 63 63
grote  
onderscheiding

De Glas Bram
Educatieve bachelor  
in het secundair onderwijs

60 60

De Henau Febe Bachelor in de orthopedagogie 120 120

De Jonghe Margo
Bachelor in de logopedie en  
de audiologie

102 120

De Jonghe Lars Ma of science in chemical engineering 62 62

De Leye Xander
Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of 
science in de ingenieurswetenschappen

48 60

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

21 21

De Mulder David BA elektronica - ICT 132 180

De Norre Laure
Educatieve bachelor in  
het secundair onderwijs

30 30
geen graad 
toegekend

De Pelsemaeker Robin PBA Autotechnologie 140 180

De Sutter Joke MA Biomedical Sciences (Leuven) 120 120 onderscheiding

De Troch Thibaut
Ma of science in de industriële  
wettenschappen: bouwkunde

15 15

De Wilde Nel Bachelor in de ergotherapie 118 137

De Wolf Jonas
Ba of science in de  
industriële wetenschappen

60 60 voldoening

Debruyne Rozelien Bachelor in de verpleegkunde 120 120

Decock Siel Bachelor in de ergotherapie 60 60

Dekegel Joran PBA Maatschappelijke veiligheid  56 60

Delvoye Arno Bachelor in de chemie 107 138

Demeulenaere Luka Bachelor in het sociaal werk 180 180 onderscheiding

Depierreux Ignace Bachelor agro- en biotechnologie 180 180
grote  
onderscheiding

Derlinckx Margot Ba of science in de geneeskunde 60 60

Desmecht Sam Postgraduaat vastgoedbeheer 24 24

Devoogdt Tibo Bachelor in de chemie 102 121

Devos Jordi Bachelor in het vastgoed 115 198

                                                                                                            TOTAAL    BEHAALD
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D’Hamers Silke
Bachelor in de logopedie en  
de audiologie

57 60

D’Hauwer Milan
Bachelor in de grafische en  
digitale media

196 228
geslaagd op  
voldoende wijze

D’hauwer Febe Ma of science in Business Economics 33 33

Dhondt Ruben
Ba of science in de  
handelswetenschappen

50 59

D’hose Ines Bachelor in de verpleegkunde 116 126

Doclo Phoebe Postgraduaat Digital Content Creation 27 27
geen graad 
toegekend

Du Bois Semra Bachelor in het bedrijfsmanagement 129 149

Duyms Arno
Bachelor in het bedrijfsmanagement: 
logistiek management

175 207 onderscheiding

Eylenbosch Maarten Bachelor in de toegepaste informatica 55 55

Flamez Eline
Ma of science in de  
handelswetenschappen

33 33

Flohimont Estelle BA Verpleegkunde - International 60 60

Geeroms Jorgen Bachelor in het bedrijfsmanagement 60 60

Ghenne Stéphanie Bachelor in het bedrijfsmanagement 120 120

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

60 60

Gosselin Charles Ba of science in de geneeskunde 47 47

Gossye Elisa Ma of arts in de taal- en letterkunde 20 20 voldoening

Herman Simon Bachelor in de integrale veiligheid 180 180 onderscheiding

Hernou Arno
Ma of science in de industriële  
wettenschappen: informatica

24 36

Herregodts Jan Ma of Medicine in de geneeskunde 58 58
grootste  
onderscheiding

Heye Ruben Bachelor in de toegepaste informatica 117 144

Hincq  Inès
V MA International Business  
Economics and Management (Brussel)

27 27 geslaagd

Holderbeke Tim
Educatieve bachelor  
in het secundair onderwijs

51 51
grootste  
onderscheiding

Ickx Tessa
Ba of science in de  
industriële wetenschappen

60 60
grote  
onderscheiding

Jacobs Lieselotte Bachelor in de ergotherapie 171 171 onderscheiding

Janssens Wouter
Bachelor in de grafische en 
digitale media

170 170
geslaagd op  
voldoende wijze

Kiekens Annelien ABA beeldende kunsten (Gent) 174 180

Kohut Laura Bachelor in de journalistiek 178 203
geslaagd op  
voldoende wijze
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Leirens Febe
Gemeensch. Ged Ba of  
science in de psychologie

60 60

Lust Lucas Bachelor in de verpleegkunde 60 60

Machtelinckx Femke Ma of Medicine in de geneeskunde 60 60

Maes Bavo Bachelor in de toegepaste informatica 97 113 onderscheiding

Martens Inez Bachelor in de agro- en biotechnologie 60 60

Matthys Fien
Bachelor in de logopedie en 
 de audiologie

180 180 onderscheiding

Matthys Joni Bachelor in het bedrijfsmanagement 60 60

Matthys Hanne Ba of Laws in de rechten 56 61

Meerpoel  
Anne-Sophie

PBA Sociale Readaptiewetenschappen 48 48

Merckaert Silke Bachelor in de verpleegkunde 240 240
grote  
onderscheiding

Mertens Jonas Ma of science in Biomedical scienes 60 60

Mignon Yenthe
Educatieve bachelor  
in het secundair onderwijs

44 60

Mignon Eveline
Educatieve bachelor in het secundair 
onderwijs: Frans, Nederlands

120 120

Mignon Isabelle
Graduaat in het informatiebeheer: 
bibliotheek en archief

76 76

Mignon Isabelle
Bachelor in het  
bedrijfsmanagement: Marketing

51 51

Mignon Nicolas
Ba of science in de  
economische wetenschappen

60 60

Mollaert Lien Bachelor in het bedrijfsmanagement 60 60

Mouton Pauline
Bachelor in de  
toegepaste fiscaliteit (AL)

15 25

Oste Maarten
Bachelor in de  
grafische en digitale media

174 174 onderscheiding

Papeleu Paulien Ma of Laws in de rechten 18 18

Pauwels Tijl
Bachelor in het  
bedrijfsmanagement: Marketing

72 123

Peeters Tim
Bachelor in het  
communicatiemanagement

50 60

Pieterarens
Valerie

Bachelor in de agro- en biotechnologie 180 180 voldoening

Pijl Jillian
Ma of science in de bestuurskunde en 
het publiek management

60 60 Voldoening

Pletinckx Jesse
Bachelor in het bedrijfsmanagement: 
KMO-management

112 161
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Postiau Axel
Ma of science in electromechanical 
engineering

60 60 onderscheiding

Priels Nikita
Ba of science in de farmaceutische 
wetenschappen

60 60

Raes Jitse Ma of Medicine in de geneeskunde 62 62

Remy Emilie
Educatieve bachelor  
in het lager onderwijs

50 59

Roelandt Elien PBA Sociaal werk 40 64

Roofthooft Laura
Bachelor in het  
communicatiemanagement

88 88

Safoyan Stepan Ba of science handelsingenieur 61 61

Scheerlinck Yngwie Bachelor in de journalistiek 180 180 onderscheiding

Scheirlinckx Rob PBA Toegepaste informatica (dag) 120 120

Schotte Tibo Bachelor in het bedrijfsmanagement 21 33

Seghers Morgan BA bedrijfsmanagement 115 120

Slincx Mauro
Educatieve bachelor  
in het secundair onderwijs

120 120

Snoeck Dylan
Ma of science in de industriële 
 wettenschappen: biochemie

21 25

Somers Noam
Bachelor in het  
communicatiemanagement

57 109

Sonck Eline PBA Orthopedagogie  60 60

Spitaels Jonas ABA handelswetenschappen (Brussel) 120 120

Stalpaert Karsten Bachelor in de journalistiek 49 92

Stassijns Ben Postgraduaat Health Coach 33 52

Steenhoudt Wouter
Gemeensch. Ged. M. of Veterinary 
Medicine in de diergeneeskunde

60 60

Stevens Artuur ABA fysica (Leuven) 132 180

Surdiacourt
Lisa

Educatieve bachelor  
in het secundair onderwijs

180 180 onderscheiding

Van Bockstaele
Charlotte

BA vastgoed 22 30

Van de Voorde 
Emily

Ma of science in de industriële 
wetenschappen: bouwkunde

60 60 onderscheiding

Van de Walle 
Kenley

Ma of science in de revalidatieweten-
schappen en de kinesitherapie

60 60
grote  
onderscheiding

Van den Bergh 
Matthias

Ma of science in de  
handelswetenschappen

27 33

Van den Dooren
Thomas

PBA Bedrijfsmanagement  120 120

Van Eycken
Amber

Bachelor in de interieurvormgeving 180 206 voldoening
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Van Keymeulen Eline
Educatieve bachelor  
in het secundair onderwijs

116 116
grote  
onderscheiding

Van Lierde Louise Ma of science in Biomedical scienes 60 60

Van Mello Ruben Ba of science in de informatica 48 60

Van Paepeghem 
Charlie

Ma of science in de  
bio-ingenieurswetenschappen:  
levensmiddelen en voeding

60 60

Van Reepingen Amber
Ma of science in de 
bio-ingenieurswetenschappen:  
levensmiddelen en voeding

62 62

Van Schoors Flore
Bachelor in de logopedie  
en de audiologie

56 60

Van Schoors Benjamin
Gemeensch. Gedeelte Ba of science in 
de industriële wetenschappen

60 60

Van Vaerenberg Eline Bachelor in de ergotherapie 60 60

Van Vaerenberg Sofie EBA Lager Onderwijs 72 120

Vandekerkhove  
Jeremy

Bachelor in de grafische en  
digitale media

32 60

Vanden Bossche Cas Bachelor in de verpleegkunde 60 60

Vanden Eynde Yilca PBA Toegepaste psychologie 67 67
grote  
onderscheiding

Vanden Haesevelde 
Greg

Educatieve bachelor  
in het secundair onderwijs

168 186

Vanderputten Lise
S MA handelswetenschappen/Business 
Administration (Brussel)

60 60 Geslaagd

Vandesande Anaïs Ba Voedings- en dieetkunde 86 120

Vandesteene Willem
ABA industriële wetenschappen  
(oud) (Leuven)

120 120

Vanlimburg Jelle PBA film (Brussel) 120 120

Vanonacker Amber Bachelor in de verpleegkunde 240 240
grote  
onderscheiding

Verckens Charlotte
Bachelor in het office management: 
Business & Language

120 120

Vergeynst Jenna Bachelor in de muziek: zang 168 168

Vermang Daan
Ma of science in de handelsweten-
schappen

45 45 onderscheiding

Verschueren Pieter
ABA revalidatiewet en kinesitherapie 
(VK_87) (Leuven)

87 88 voldoening

Vogels Emile Postgraduaat bedrijfsmanagement 28 27
grote  
onderscheiding

Vroman Julien Ma of science handelswetenschappen 45 60

Wyngaerd Thibaut
Bachelor in de biomedische  
laboratoriumtechnologie

180 180 voldoening
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RECHTZETTING

Door een verkeerde interpretatie van het geboortekaartje is in het vorig bulletin bij 
de geboortes een foutje vermeld. 

Hierbij de juiste gegevens:
• MIRA LUZ, dochtertje van OL Isabel Desmidt (Prom. 03), geboren op 10 

augustus 2021, Buizemontstraat 106 te 9500 Geraardsbergen

OVERLIJDENS

• OL Ruddy Raes (prom. 67) echtgenoot van mevrouw Rita Braem, overleden in Aalst op 30  
september 2021

• Mevrouw Marie Madeleine Daver, weduwe van de heer Raoul Vlaeminckx, 
gewezen directeur van de basisafdeling van het Sint Jozefsinstituut, moeder van OL Guy  
Vlaeminckx (Prom. 79), overleden te Geraardsbergen op 24 januari 2022

• Mevrouw Odette Thienpont, weduwe van de heer Karel Lapage, moeder van OL Eric  
Lapage (prom. 82) en grootmoeder van OL Marion Lapage (prom 10), overleden op 26  
januari 2022)

• de heer Firmin Verhoeyen, echtgenoot van mevrouw Marie-Renée Maldrie, Licentiaat  
Geschiedenis en oud-leraar aan het Sint-Jozefsinstituut te Geraardsbergen, overleden te  
Erembodegem op 16 februari 2022

Aan de beproefde families bieden wij onze innige deelneming aan.

GEBOORTES

• Margaux, dochtertje van OL Ilse Vincke (Prom. 07) en Michael Mollaert en kleindochter van  
OL en bestuurslid Christian Vincke (Prom. 73), geboren te Gent op 26 december 2021 

• Lewis, zoontje van OL Jorden Krikilion en OL Joyce Gisgand (Prom 2015), en kleinzoon  
van OL en bestuurslid Bart Craps (Prom. 89) en partner Nathalie Wielant, geboren te  Aalst 
op 8 februari 2022

PERSONALIA

bulletin 2022-1

Aan de gelukkige ouders en grootouders van harte gefeliciteerd.
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