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Even
 nadenken...
Wijsheden over de Dood 

Altijd is het zo geweest dat de liefde haar eigen diepte niet kent  
dan op het uur van de scheiding.

wijze woorden van Kahlil Gibran

Zij die wij liefhebben en dan van ons zijn heengegaan,  
zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn. 

Vreugde en verdriet wisselen elkaar door de eeuwen heen af,  
zolang het wiel van geboorte en dood draait. 

Boeddha

Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is  
en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Zoals de zon die voor onze aardse ogen ‘s avonds schijnt onder te gaan,   
maar in werkelijkheid nooit ondergaat  
en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.

Johan Wolfgang von Goethe

Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons.  
De schaduw van wat was, werpt zich voor ons,  
wat dood is bestaat nog en gaat voor ons uit. 

Henry Bataille

Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot.  
Ze bleven en ze blijven samen, liefde is sterker dan de dood. 

Toon Hermans

Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood.  
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 

In de dood zul je worden begroet door al je geliefden,  
zij die voor jou zijn doodgegaan en zij die na jou zullen doodgaan. 

God/Neal Donald Walsch

Die vreest de dood, verliest zelf het leven dat hij heeft. 
Marcus Cato 
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Hubert Buyens, Armand Claeys & Hilde StasFamilienieuws
 Eerste kreetjes

 3 augustus 2017 Lewis bij Kristof en Jessie Vandereyken – Princen
 7 augustus 2017 Emilia bij Bart en Sylvie Stroobants – Van den Boeynants

Samen van wal gestoken

 14 juli 2017 Pieter Henderix en Emma Seresia
 23 september 2017 Ruben Berckmans  en Eva Weyns

 Afscheid

 10 maart 2017 Rozemonde Denolf (86), moeder van Jurgen(t), Bruno(t) en Erika Kongs
 19 juni 2017 Celestine Tuyaerts (90), schoonmoeder van Alex Heymbeeck ; schoon-

zuster van E.H. Rik Alen en Zr. Marie-José Alen 
 2 juli 2017 Joseé Uytterhoeven (87), moeder van Sonja Le Roy ; grootmoeder van 

Julie Schepens
 27 juli 2017 Jos Habraeken (72), vader van Dave Habraeken
 29 juli 2017 Stanne De Preter (81), vader van Kurt De Preter
 30 juli 2017 Karel Heylen (77), vader van Mario Heylen
 2 augustus 2017 Charles Hacha (87), vader van Pierre Hacha
 18 augustus 2017  Karel Bosmans (93), vader van Michel Bosmans
 18 augustus 2017 Maria De Coster (86), grootmoeder van Kristof Van Horenbeeck
 19 augustus 2017 Patrick Dumon (50), oud-leerling ’82 4MB
 29 augustus 2017 Marie-Louise Kerckhoven (95), moeder van Eddy Volckaerts ; groot-

moeder van Geert en Els Volckaerts
 29 augustius 2017 Lea Goossens (75), moeder van Elke Valvekens
 31 augustus 2017 Yvan Decoster (59), oud-leerling ‘76 6WEB
 31 augustus 2017 Magda Baumans (60), echtgenote van  Jos Imbrechts
 4 september 2017 André Vertommen (66), vader van Gerrit, Sigrid, Joris en Florian Ver-

tommen
 5 september 2017 Frank Van Den Eynde (62), vader van Jan Van den Eynde
 20 september 2017 Simone Vanderhoeven (85), moeder van Guido Van Rillaer

Vacatures
Ben je op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging?
Of ben je op zoek naar geschikt personeel voor je bedrijf?
Op de pagina “Vacatures” van onze site www.donboscohaacht-oudleerlingen.be bieden we bedrij-
ven de mogelijkheid hun jobaanbiedingen te publiceren. Zowel algemene als heel specifieke. 
Zoek je een nieuwe job of ben je gewoon toe aan verandering, ga er dan eens kijken. 
Misschien ligt je volgende uitdaging er voor het grijpen.
Zoek je personeel voor je bedrijf, dan volstaat een mailtje naar de school of naar olb-dbh@skynet.be 
om de vacature op onze site te laten verschijnen. Voeg aan het mailtje een word-document of een pdf-
je met alle gegevens over de job, het bedrijf, de contactpersoon, de sollicitatieprocedure... en onze 
webmaster publiceert dit binnen de kortste keren. 
En zo’n vacature plaatsen is bovendien volledig kosteloos.
Meer info? Mail naar olb-dbh@skynet.be.

Zit je ook op facebook, klik dan eens door naar 
www.facebook.com/OudLeerlingenDonBosco-
Haacht en ‘Like’ ons door op “vind ik leuk” te 
klikken.
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 20 september 2017 Maurice De Roey (94), vader van Jos De Roey ; grootmoeder van Dries 
en Tim De Roey

 26 september 2017  Willy Nauwelaerts (72), oud-leraar TSO en MS
   vader van Karen en Johan Nauwelaerts
 5 oktober 2017 Leo Crols (86), vader van Jo Crols ; grootvader van Liezelot en Hanne-

lore Crols
 8 oktober 2017 Gilberte Recko (80), moeder van Geert Buttiens ; grootmoeder van Mat-

thias, Lars en Jarne Buttiens

Geboorte, huwelijk of overlijden? 
We publiceren jullie nieuwtjes graag in onze rubriek “Familienieuws”. Bezorg de gegevens aan: Oud-Leerlingenbond 
Don Bosco Haacht t.a.v. Hubert Buyens • Stationsstraat 89-91 • 3150 Haacht. De surffanaten kunnen ons e-mailen op 
olb-dbh@skynet.be. Of gebruik maken van het online formulier op onze website (rubriek “Formulieren”).

Verhuisd? Een nieuwe straatnaam? 
Geef dan je nieuwe adres door aan Hubert, zo blijf je je Don Boscoop ‘klokvast’ ontvangen. En kunnen we je uitnodigen 
op de ontmoetingsavond van de 10, 25, 40 of de 50 jaar afgestudeerden.

Start van een nieuw schooljaar
Eind augustus waren er 655 leerlingen ingeschreven in de Middenschool. Een 30-tal stonden 
nog op de wachtlijst. ASO telde 744 inschrijvingen, iets minder dan het vorige schooljaar en dat 
is te verklaren door een grote lichting afgestudeerden eind juni in combinatie met een normale 
instroom in het 3de jaar. In TSO/BSO stond de teller met 763 leerlingen ook iets lager dan vorig 
schooljaar, een daling die grotendeels te verklaren is door een lagere interesse voor het studie-
aanbod van het 7de jaar.

Pensioen
In de Middenschool ging Greet Ceusters met pensioen en in TSO/BSO Griet Vandeput en Dirk 
Struyf. We wensen hen een mooie doorstart in hun nacarrière en hopen hen ook nog terug te 
zien op school en tijdens de activiteiten van onze vereniging.

Nieuwe gezichten en nieuwe functies
Op 1 september traden 8 nieuwe personeelsleden in dienst. Twee collega’s geven hun loopbaan 
op school een nieuwe inhoud: Erwin Gysemans is de nieuwe Technisch Adviseur Coördinator en 
Kris Vandeborne neemt de taak van Preventieadviseur op zich. We wensen hen veel succes.

zaterdag 18 en zondag 19 november 2017
Eetdagen Don Bosco Haacht
zaterdag 25 november 2017

Ontmoetingsavond 10 jaar afgestudeerden
zaterdag 28 april 2018

Ontmoetingsavond 25, 40 & 50 jaar afgestudeerden
Agenda
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Middenschoolkrant
Jaargang 2 – Herfst 2017       Reporter: Tine Kockaerts

Bergen plezier
3-13 juli, Ayer (Zwitserland) – Een vliegtuig stort neer op een onbewoond eiland. De inzit-
tenden proberen er te overleven in de hoop ooit terug te kunnen keren naar de bewoonde 
wereld, maar algauw loopt de spanning op… 
Zo begon het wervelende avontuur waarin de eerstejaars in Zwitserland terecht kwamen (en 
ze hadden nog zó gehoopt op een ontspannende vakantie na hun laatste examenperiode). 
Gelukkig kwamen alle 120 deelnemers er zonder kleerscheuren van af. Een aangename zo-
merzon verzachtte de zorgen, de eilandkost was lekker (vooral de bloemkool mét kaas van 
de Luc) en het lokale hospitaal bleef 
werkloos. De pittige wandeltochten, 
leuke spelen en gezellige bezinnings-
momenten zorgden voor een goede 
team spirit onder de eilandbewoners.
Petje af voor de monitoren*, die al-
weer een origineel kampthema uit-
werkten en onze leerlingen 10 onver-
getelijke dagen bezorgden. Merci!

* en petje op voor Luc

Wilkommen, bienvenue, welkom
1 september, Haacht – Vandaag verwelkomden we een nieuwe lichting eerstejaars. Tijdens 
de startviering (met dank aan enkele muzikale tweedejaars) werden ze al meteen onderge-
dompeld in de warme, gezellige sfeer van de middenschool. 
De onthaaldagen werden door enkele creatieve collega’s in een nieuw kleedje gestoken: 
geen overdaad aan praktische informatie, wel een ruim aanbod aan activiteiten om het 
schoolgebouw, de klasgenootjes en titularis beter te leren kennen. Er werd ook gewerkt rond 
een positieve sfeer in de klas: de leerlingen waren het er unaniem over eens dat pesten niet 

cool is, en dat je veel kan bereiken door verdraag-
zaam te zijn. Klasafspraken werden genoteerd en 
offi  cieel ondertekend door alle klasgenootjes. We 
hopen dat ze zich hier de komende twee jaar zul-
len thuis voelen!
Vanaf dit jaar krijgen we hiervoor ook de hulp 
van de tweedejaars: zij zullen als meter of peter 
de eerstejaars wegwijs maken in het wel en wee 
op de middenschool. Want laat één ding duidelijk 
zijn: “dit spel spelen we samen”.

4
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Zeg eens iets 
in het Tamil?
25-29 september, Haacht – Deze 
week ontvingen we drie leer-
krachten uit Puducherry (India) 
op onze campus. Ook voor de 
leerlingen van de middenschool 
was dit een bijzondere ervaring: 
ze keken ernaar uit als een kind 
dat aftelt naar hoog bezoek op 6 
december! 
De leerkrachten brachten aan 
verschillende klassen een be-
zoek en beantwoordden maar 
al te graag de vele vragen van 
onze nieuwsgierige leerlingen. 
Van ‘welke vakken volgen de 
eerstejaars op jullie school?’ tot 
‘waarom hebben jullie zo’n rood 
stipje op jullie voorhoofd?’, van 
‘vinden de leerlingen het fi jn om 
een uniform te dragen?’ tot ‘zeg 
eens iets in het Tamil?’. 
Zo blijkt dat ook onze eerste-
jaars al een aardig mondje En-
gels praten. Wereldburgers in 
wording!
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gels praten. Wereldburgers in 
wording!

Vele beetjes maken 
een groot verschil
5 oktober, Haacht – Vandaag werd wereldwijd de Dag 
van de Leerkracht gevierd. Het schoolpersoneel werd 
getrakteerd op allerlei lekkers! 
Maar naast dit feestvieren maakten we ook even tijd 
om samen met de leerlingen stil te staan bij al degenen 
die les geven of les volgen in moeilijke omstandighe-
den, al degenen voor wie onderwijs geen vanzelfspre-
kendheid is. 
Om 11.55 u. werd een symbolische bel geluid en kre-
gen alle leerlingen een fi lmpje te zien over het recht 
op onderwijs. Saved by the bell: een moment om te 
beseff en wat voor gelukzakken wij zijn, een moment 
om minder gelukkigen een hart onder de riem te ste-
ken. Tijdens de middagspeeltijd konden de leerlingen 
ook écht de bel luiden tegen onrecht: de uitdaging was 
enkel om hoog genoeg te springen…
Om in de sfeer van het goede doel te blijven, werden 
er vandaag – in het teken van de Vlaamse Week van 
de Fair Trade ook (h)eerlijke fruitsapjes en choco-
laderepen verkocht in de refter. Via de leerkrachten 
aardrijkskunde kregen de leerlingen uitleg over de 
internationale handelsregels die vandaag de dag van 
kracht zijn: wat er misloopt en wat beter kan. Hopelijk 
kan deze aanstormende generatie de kromme regels 
recht trekken!

5

En... actie!
19 september, verspreid over het Vlaamse land – Vandaag 
was het bijzonder stil in de middenschool. Onder het motto 
‘samen uit, samen thuis’ waren alle leerlingen vandaag op 
pad. De eerstejaars gingen met hun leerkrachten aardrijks-
kunde de Hagelandse heuvels onveilig maken, de tweede-
jaars gingen kajakken, hoogteparcours trotseren, schaatsen 
en nog veel meer. De jongens van ME gingen op twee-
daagse: in Den Ateljee in Wezemaal leerden ze hout en 
klei bewerken samen met personen met een handicap. Zo 
werkten ze niet alleen aan hun technische, maar ook aan 
hun sociale vaardigheden. Daarnaast was er uiteraard ook 
ruimte voor sport en (nacht)spel. Ook de B-klasjes gingen 
op tweedaagse: na een stevige fi etstocht streken ze neer in 
Oud-Heverlee, waar ze spelenderwijs elkaar en hun leer-
krachten nog beter leerden kennen. Qua teambuilding kan 
dit tellen! Bij terugkomst aan de schoolpoort spraken de 
gezichten boekdelen: iedereen was moe maar voldaan.
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Elektriciteitswerken - Sanitair

bvba Budts Rafelek 
Wildersedreef 29
1910 Kampenhout

Tel. 016 65 73 33  •  e-mail: rafelek@telenet.bezo
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E. Willemslaan 57 • 3150 Wespelaar
Tel. 016 60 13 55 • e-mail: kia.wespelaar@skynet.be
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VERSCHOREN bvba
Dakwerken  –  Lood-, zink- en koperwerken
Brugstraat 77 • 3150 Wespelaar
Tel. 016  60 31 64   •   Gsm 0475 71 45 48
e-mail: info@dakwerken-verschoren.be
www.dakwerken-verschoren.bew
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Garage DE CLERCK bvba

drankenhandel

Swinnens bvba
Rijmenamsesteenweg 165
3150 Haacht
Tel. 016 60 26 60   •   Fax 016 60 68 13
e-mail: drankenhandel@swinnens.be
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In memoriam

Willy Naewelaerts

Samen met de bladeren in het bos 
die weldra gaan verkleuren en afsterven, 

nemen we afscheid van Willy.

Afscheid van een oud-leerkracht en oud-collega 
met vele talenten, 
een spitse geest, 
heel taalvaardig, 

rad van tong,
soms een scherpe pen. 

Loyaal eens je zijn vertrouwen had gewonnen.

Wiskunde en economie waren zijn vakken.
Op zijn eigengereide manier nam hij zijn leerlingen mee 

op ontdekkingstocht door deze materie.
Hij doorspekte zijn lessen met zijn invulling van Engelse humor.

Ook basketbal hoorde bij zijn vakken,
actief op en naast het veld

begeesterde Willy menig leerling tot de ultieme dunk.

Atletiek lag hem eveneens na aan het hart
als medestichter en jurylid van ROBA.

Willy draaide als CVP-er heel wat jaren mee 
in de Haachtse gemeentepolitiek.

Hij had ook een bijzondere kijk op kunst 
en kon erover vertellen op een manier 

die zelfs Jan Hoet prachtig zou gevonden hebben.

Een zoekende geest, 
de laatste jaren een beetje in zichzelf gekeerd. 

Zoekend naar rust.

Willy, 
rust zacht tussen de herfstbladeren.

Frans Stuyven en Marc Vanderwilt
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De Y-files
We fietsen naar de bakker. Zoals we wel vaker doen ’s zondags. Altijd naar dezelfde bak-
ker, trouwens. Bij dezelfde verkoopsters. Maar niet vandaag. 
Vandaag is het team uitgebreid met een donkerharige vrouw die eruit ziet alsof ze onze 
leeftijd heeft (geen dertiger meer, dus ;-) ). We doen onze bestelling en fietsen huis-
waarts. Op de terugweg zegt de vriend: ”Ik ken die dame, het is de nicht van de vriendin 
van mijn beste vriend. Ik ben ze vroeger geregeld tegengekomen in het uitgangsleven.” 
Ik: ”Oja? Hoe heet ze?” “Ja, hoe heette ze ook al weer? Een naam met een ypsilon.”
Tja, zoiets moet je mij dus werkelijk maar één keer zeggen. Quasi onmiddellijk rollen de 
Y-namen als een allesverwoestende tsunami uit mijn mond.
“Vicky? Wendy? Peggy? Debby? Lilly? Nancy? Kimberly? Tilly? Britney? Sissy? Jessy? 
Lesley? Mandy? Sally? Kissy? Amy? Winny? Cindy? Daisy? Hetty? Bessy? Lindsey? Kelly? 
Sandy? Minny? Shirley? Chelsey? Gwenny? Billy? Evy?…”
“Neenee. En je helpt me niet echt. Zo ga ik er zeker niet op komen…” Dat begrijp ik niet 
helemaal. Ik vind mezelf namelijk redelijk tot zeer goed als hulp. De resem namen die ik 
de revue laat passeren, hebben toch zeker genoeg potentieel om bij de vriend zijn as-
sociatieve vaardigheden aan te scherpen en op zijn minst aan te wakkeren. Maar goed, 
ik laat het er dan maar even bij. 
We ontbijten, genieten van onze Leon, zijn de hele dag in de weer met van alles en nog 
wat. Ik zeg het niet luidop maar ik blijf y-namen opsommen en daag mezelf uit om de iets 
gesofisticeerdere exemplaren uit de catacomben van mijn geheugen te halen. Luna-Fay, 
Jazzlyn-Jay, Sarah-Kay, Lorelay, Bobby, Abby, Lilly-May… Ik denk niet vals bescheiden te 
zijn als ik stel dat ik er toch wel wat van kan. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat 
ik me daar stilletjes en in mijn eentje goed mee kan amuseren. Het geeft een soort rust, 
je wordt er als het ware zen van.
Wanneer we ’s avonds met de auto terugkeren van een bezoekje aan oma en opa, kan 
ik het niet laten. Bijna scanderend steek ik van wal: ”Luna-Fay, Jazzlyn-Jay, Sarah-Kay, 
Lorelay, Bobby, Abby, Lilly-May?” De vriend raakt nu echt lichtjes geïrriteerd – het heeft 
nog redelijk lang geduurd – en sist: ”Echt, je helpt me niet!!!” Ik verdenk hem ervan dat 
hij nog eerder geïrriteerd is door het feit dat hij een klein etmaal later nog steeds geen 
bruikbare naam gevonden heeft, dan wel door mijn spontane en geniale Y-meisjesna-
men-woordenrij…
Om de lieve vrede te bewaren doe ik er het zwijgen toe. Een Lizzy en een Melany dwalen 
nog even ongecontroleerd door mijn grijze hersenmassa, maar ik weet ze naar de ver-
geethoek te verdringen, nog voor ze de weg naar mijn mond hebben gevonden.
Later op de avond, wanneer onze Leon – eindelijk! – genoeg schaapjes en andere dieren 
heeft geteld en zachtjes ronkend een hopelijk lange nacht (dat valt 
helaas heel erg te betwijfelen) ingaat, ploft de vriend zich in de 
zetel. Met de afstandsbediening van de televisie nog in de hand, 
schalt hij plots uit het niets door de living: ”Sandra! Ja, Sandra, zo 
heet ze.” Gelukkig heb ik niks van waarde in mijn handen, ook 
niets dat kapot kan, want zeg nu zelf… Sandra… Je zou voor 
minder brokken maken. SANDRA?!? Heb ik daar de godganse 
dag mijn creativiteit op het vlak van meisjesnamen met een 
Y voor aangeboord? Sandra gaat geheel zonder Y door 
het leven, niet eens zelfs een klein i-tje… Vanbinnen 
schreeuwt alles in me: “Waar staat GVD die Y???” Maar 
rustig en beheerst met een stem vol empathie zeg ik: 
“Goed, dat je er dan toch nog op gekomen bent, lieverd.”

dbs_herfst_2017_16_binnenpagina_s.indd   8 16/10/2017   20:18:27



9

AG Memorial Van Damme 2017
1 september, Brussel – Don Bosco Haacht behaalt een mooie vijfde plaats op de 4x100 meter aflossing!

9

voor de laatstejaars van het schooljaar 2006-2007  
en voor klassen die graag nog eens een keertje terug komen
De uitnodigingen zijn verstuurd en de inschrijvingen lopen binnen. Maar bPost bezorgt ons ook 
wekelijks een aantal onbezorgbare brieven terug. Allemaal uitnodigingen die oud-leerlingen niet 
bereiken omdat ze al een tijdje verhuisd zijn. Of van wie het adres nog het ouderlijk adres is 
maar waarvan de ouders ondertussen elders wonen. 
Op het overzicht “Wie komt en wie kan er niet bij zijn” op onze website plaatsen we een vermel-
ding “Adres?” naast hun naam en de namen van de betrokkenen sommen we ook op op onze 
Facebookpagina. Ga dus regelmatig eens kijken. 
We doen ook een oproep: ken je jaargenoten/afgestudeerden die ondertussen verhuisd zijn? 
Bezorg ze misschien een kopie van jouw uitnodiging. Of stuur ze een mailtje, een sms, een 
Messenger-bericht. Of ken je het nieuwe adres (of dat van de ouders, broer of zus), bezorg het 
ons. Ook een e-mailadres is welkom. En misschien kun je je jaargenoten ook porren om in te 
schrijven, b.v. door zelf snel in te schrijven, of door hen een “Kom je ook?”-berichtje te sturen.

Volg onze vereniging op

‘Like’ ons vandaag nog!

Zit je ook op facebook, klik dan eens door naar 
www.facebook.com/OudLeerlingenDonBosco-
Haacht en ‘Like’ ons door op “vind ik leuk” te 
klikken.

Ontmoetingsavond 
10 jaar afgestudeerden
zaterdag 25 november 2017
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UITNODIGING

JAARLIJKSE EETDAGEN
TEN VOORDELE VAN DE WERKING VAN

DON BOSCO HAACHT

ZATERDAG 18 NOVEMBER 17 - 21 UUR
ZONDAG 19 NOVEMBER 11.30 - 14.30 UUR EN 17 - 20 UUR

KIEs UIT  GARNALENFANTASIE  €6
  BIEFSTUK   €16
  VEGETARISCHE BURGER  €13
  FILETGEBRAAD   €13
  VOL AU VENT   €13

  KINDERMENU   €9

DON BOSCO HAACHT, BRON VAN TALENT

CAMPUS DON BOSCO HAACHT - STATIONSSTRAAT 87-91 - 3150 HAACHT
VOOR EEN GEDETAILLEERDE WEGBESCHRIJVING, SURF NAAR WWW.DBHAACHT.BE

............................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
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Excursie Boulonnais
Voor de lessen aardrijkskunde en biologie 

trokken de wetenschappers van het zesde jaar 
op tweedaagse naar de Boulonnais. Dat is de 
streek tussen de steden Calais en Boulogne-
sur-Mer. Op donderdag 28 september stapten 
ze in de vroege ochtend op de bus voor een 
rit van drie uur richting Frankrijk. Een eerste 
stop maakten ze op Cap Blanc-Nez. De prach-
tige omgeving verschool zich achter een deken 
van dichte mist en iedereen werd getrakteerd 
op gure wind en miezerige regen. Desondanks 
luisterden vele leerlingen geïntrigeerd naar de 

Onthaalnamiddag voor de derdes
met de meters en de peters
Meer dan 40 zesdejaars stonden op 1 sep-

tember klaar om de derdes een fijne namiddag 
te bezorgen. Ook de zon was gelukkig van de 
partij. Overal verspreid over de sportterreinen 
zag je de klassen met hun peters en meters be-
zig met kennismakingsspelletjes. Op het einde 
van de dag maakten ze ook nog enkele con-
crete afspraken. Een traktatie bij verjaardagen 
of een klasgroep op Facebook of al de eerste 
middagactiviteit van eind september regelen? 

Op 21 september was er ook een vormings-
moment voor deze zesdejaars. Ze konden kie-
zen voor spelbegeleiding, socio-emotionele be-
geleiding of ondersteuning bij conflictsituaties. 
We zijn er immers zeker van dat ze voor de 
derdejaars ook van betekenis kunnen zijn als er 
zich kleinere problemen voordoen. 

Op maandag 25 september vond de eerste 
middagactiviteit plaats met broodjes, pizza’s of 
frietjes en een klasactiviteit. 

Dank je wel alvast aan al deze laatstejaars 
die zich hiermee inzetten om de derdes zo een 
warm welkom te bezorgen in het ASO! 

tekst: Anit Van Looy

Katrien De Groot
Gebeurde in ASO............................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Onthaalnamiddag voor de derdes met de meters en de peters

Boulonnais
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gevonden. Daar moesten we zes verschillende 
kleine opdrachten uitvoeren zoals origami, sjor-
ren … Ook weer in tien minuten.  

Na deze opdracht trokken we naar onze eind-
bestemming, Don Bosco Oud-Heverlee. Daar 
kwamen alle klassen samen om te eten en wat 
bij te praten. Ondertussen was het al middag. 
Om één uur verzamelden alle klassen apart. Ie-
dereen kreeg een blad met stellingen en moest 
telkens de twee namen noteren van de leerlin-
gen uit de klas die het beste bij deze stellingen 
pasten. Daarna konden we zien hoe de ande-
ren over ons dachten door onze antwoorden te 
overlopen. 

Om twee uur was het eindelijk tijd voor het 
eindspel. Met de opdrachten van de voormid-
dag hadden we voor dit spel punten verdiend 
in de vorm van taartkartons. We moesten met 
de hele klas van een beginpunt zo snel moge-
lijk aan het eindpunt geraken enkel door op de 
taartkartons te staan. Na het bespreken van 
onze tactiek, ging het spel van start. Verschil-
lende leerlingen droegen iemand in de nek of 
op de rug. Als onze kartons op waren, moesten 
we ze telkens van achter naar voor doorgeven 
tot aan het eindpunt. Onze klas heeft helaas 
niet gewonnen maar het was toch wel eventjes 
spannend. 

Op weg naar huis was de pret nog zeker niet 
voorbij. Het was zeker een geslaagde dag om 
nooit meer te vergeten, eentje die voor herha-
ling vatbaar is.

tekst: Maeva Kawanda, 3B

Een Indian summer in Haacht
Sinds een vijftal jaar bestaat er een bloeiende 

scholenband tussen Don Bosco Haacht en Don 
Bosco Puducherry in Zuid-India. Na ons bezoek 
aan Puducherry in de zomer van 2016 waren 

Boulonnais

woorden van Dominique Willems, die versterkt 
werden door zijn megafoon. De regen was de 
reden om de planning omver te gooien en op 
de intuïtie van meneer Willems te rekenen. Zo 
werd de eerstvolgende stop de kalksteengroe-
ve van Marquise. Tijdens de middag werd ge-
picknickt aan zee, met zicht op Engeland. Een 
aangename herfstzon brak stilaan door, die de 
leerlingen voor de rest van de dag vergezelde, 
ook op de mooie wandeling aan Cap Griz-Nez. 
De zeehondjes die daar te zien waren vanop de 
kliffen, genoten mee van dit aangename weer. 
Nadien bezochten de zesdejaars het fantasti-
sche aquatische museum Nausicáa. Het minder 
verfijnde diner werd gauw vergeten wanneer de 
leerlingen genoten van hun vrije tijd nadien.

Na een nacht in het Ibishotel was het hoogte-
punt op vrijdag de geologische strandwandeling 
aan Cap Blanc-Nez, met de deskundige uitleg 
van organisator Dominique Willems. Daarna 
volgende een picknick in de bus bij Audressel-
les. Daar vond ook het biologische veldwerk 
plaats, geleid door de leerkrachten bio. Hon-
derden gladde rotsen, poeltjes en intrigerende 
zeewezens later klonk de sirene van meneer 
Willems. Hup! Naar de bus, op naar het mooie 
cuestafront in Nabringhen. De afsluiter van 
deze tweedaagse vormde Cité Europe, waar 
de leerlingen wat konden shoppen en vrij waren 
voor het diner.

Bezinning
Bezinning, wat een zalige tijd! Even weg van 

school, de lessen enz… Mijn klasgenoten in 
een andere omgeving leren kennen. Gewoon 
op een heel andere manier. 

Rond kwart voor negen stapten we op de 
bus. De busrit was echt geweldig. Gezellig pra-
ten, meezingen met de leukste songs en nog 
veel meer. Er was tijd genoeg omdat er een file 
was. Tegen tien uur kwamen we eindelijk aan 
in Oud-Heverlee. We kregen een kaart van het 
bos en moesten daarmee een route volgen en 
enkele opdrachten uitvoeren. Samen met onze 
titularis vertrokken we op stap. 

De eerste opdracht vonden we al snel. We 
moesten in een straal van 15 meter 50 vragen 
zoeken en ze samen in 10 minuten oplossen. 
Vervolgens gingen we  op weg naar de tweede 
opdracht. Dat duurde wat langer. We liepen na-
melijk een aantal keer verloren maar alle wegen 
leiden naar Rome en we hebben het uiteindelijk 
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wij blij om op onze beurt de Indische collega’s 
te mogen verwelkomen op onze campus. Tij-
dens de laatste week van september woonden 
Mr Kannan, Mevr. Seleena en Mevr. Merina een 
hele week lessen en activiteiten bij op de drie 
scholen.

Bij aankomst op maandagvoormiddag werd 
het drietal feestelijk verwelkomd door de di-
rectieleden en de leerkrachten van het team 
achter de scholenband. De welkomstreceptie 
werd verzorgd door een aantal leden van de 
Namasté!-werkgroep rond India; zij staken er 
met veel plezier de handen uit de mouwen en 

konden als eersten een praatje maken met de 
Indiërs.

Waar het drukke programma het toeliet, 
brachten de Indische leerkrachten een bezoek 
aan verschillende lessen. Daarin gaven ze onze 
leerlingen uitleg over hun school, het Indische 
schoolsysteem, hun land, hun religie en nog 
veel meer. Ze waren aangenaam verrast door 
de vele enthousiaste vragen die (in het Engels!) 
hun kant uit kwamen. 

Gelukkig was het niet al les dat de klok sloeg! 
Op dinsdag stond er een lezing gepland door 
niemand minder dan voormalig Europees pre-

GSA Don Bosco Haacht
De voorbije jaren werden de begeleidende leerkrachten van de ho-
lebiwerkgroep NotSoDifferent geregeld met schrijnende verhalen 
geconfronteerd. ‘Verschillende leerlingen zitten met zichzelf in de 
knoop en vinden jammer genoeg niet altijd de weg naar de werk-
groep’, aldus leerkracht Frans Maxim De Rouck. Meerdere (oud-)
leerlingen gaven aan dat ze zich niet veilig voelden op onze school 
omdat ze homo, lesbisch, biseksueel of transgender waren. 
De werkgroep wil hier dit schooljaar verandering in brengen en 
lanceert daarom een gloednieuw project: de gay-straight alliance. 
Deze gay-straight alliance (GSA) is een groep van 26 leerlingen 
en 9 leerkrachten die acties onderneemt om ervoor te zorgen dat 
iedereen op school zichzelf kan zijn. Of je nu LGBT (lesbisch, gay/
homo, bi en transgender), hetero of cisgender bent, iedereen is 
welkom! Het doel is om van onze school een open, tolerante en 
inclusieve school te maken en om aan onze leerlingen te tonen dat 
opkomen voor gelijke rechten ook ‘cool’ kan zijn! 
Tijdens de lessen godsdienst werd het nieuwe concept aan de leer-
lingen voorgesteld. Bovendien zullen enkele collega’s godsdienst 
en maatschappelijke vraagstukken seksuele diversiteit bespreken 
tijdens de lessen. Maandag 18 september ging de GSA officieel 
van start: tijdens de middagpauze kregen de leerlingen regenboog-
cupcakes in ruil voor het liken van de Facebookpagina ‘GSA Don 
Bosco Haacht’. Het werd een groot succes! 
De volgende actie zal plaatsvinden op 11 oktober, de nationale co-
ming out day. En of je nu zelf onder de regenboogparaplu hoort en 
nog een plekje zoekt om (nog meer) jezelf te kunnen zijn, of je ge-
woon graag inzet voor anderen, de handen uit de mouwen steekt, 
actie voert of wilt meebouwen aan dit project: voortaan wappert de 
regenboogvlag op onze school!
Wie je ons graag steunen van buitenaf? Neem dan contact op met 
Maxim De Rouck, mderouck@dbhaacht.be.

tekst: Katrien De Groot
■ ■ ■ ■ ■
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sident Herman van Rompuy. Als ambassadeur 
van VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwik-
kelingssamenwerking en technische Bijstand, 
partner van VIA Don Bosco) sprak hij over de 
rol van Europa in de wereld. 

Woensdagnamiddag was er tijd voor wat ont-
spanning: de Indische collega’s namen enthou-
siast deel aan de cricketinitiatie die ter ere van 
hun bezoek georganiseerd werd. Een groep 
sportieve leerlingen en leerkrachten ontdekten 
samen de spelregels en slagtechnieken van de 
Indische nationale sport en speelden een spel-
letje cricket tegen elkaar. 

Ook tijdens de weekends was er ruimte voor 
ontspanning. We troonden de bezoekers mee 
naar de toeristische bezienswaardigheden in 
Brussel, Gent en Brugge en gaven ter plaatse 
deskundig advies bij hun aankoop van choco-
lade en pralines.

De scholenband tussen Haacht en Puducher-
ry is na deze intense en leerrijke week weer een 
stuk hechter geworden. Voor het eerst konden 
ook de leerlingen die lid zijn van de Namasté!-
werkgroep kennismaken met leden van onze 
partnerschool – en dat smaakte naar meer. Een 
eerste gesprek over een bezoek aan India met 

een groepje leerlingen was alvast positief: dat 
belooft moois voor de toekomst!

tekst: Liesbeth Schulpé

Excursie Xanten
Vorige donderdag reisde het 3e jaar Latijn 

naar het Duitse Xanten. Deze stad, gelegen 
tussen Nijmegen en Düsseldorf, was rond 100 
n.C. de op één na belangrijkste ´colonia´ van de 
provincie Nedergermanië. Nu is het een groot 
archeologisch park met overblijfselen uit de Ro-
meinse tijd en (gedeeltelijke) reconstructies. 

´Ik wist niet dat een amfitheater zo groot 
was,´ zo vond een van onze leerlingen. ´Het is 
echt een geweldig gevoel in de arena te staan 
en je de joelende massa voor te stellen die 
naar je kijkt´. Anderen vonden de fel gekleurde 
tempelkapitelen of de gezellige inrichting van 
de herberg dé ontdekking van de dag. ´Er zit 
toch altijd meer achter dan je denkt´, zo besluit 
iemand nog. ´Er vallen altijd nieuwe dingen te 
ontdekken over de klassieke oudheid. Het moet 
een zeer impressionante tijd geweest zijn!´  

tekst: Birgit Van Meirvenne
■ ■ ■ ■ ■
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XantenIndian Summer
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Stef Swinnen
Gebeurde in TSO/BSO
Vorig jaar konden we september nog afdoen 

als een Indiaanse zomer zonder voorgaande. 
Dit jaar waren mist, regen en koude ons deel 
aan het begin van het schooljaar, maar dat 
weerhield het lerarenkorps en de leerlingen er 
niet van om er als vanouds stevig tegen aan te 
gaan. Een verslag van een nieuwe start.

Op hun eendje aan de start
Met badeendjes spelen, zijn we daar nu niet 

wat te oud voor geworden? En wat gaan onze 
jongeren daarvan denken? Wel, als je een spel 
samen speelt, zijn er klaarblijkelijk weinigen die 
een bezwaarschrift indienen. Wel integendeel.

Hadden de PAG-leden zichzelf alweer over-
troffen bij het uitzoeken van het jaarthema “Dit 
Spel Spelen We Samen”, dan kon de concrete 
uitwerking ervan helemaal rekenen op de maxi-
male bijval.

Alle klassen kregen immers een heus ‘bad-
eendje’ mee naar huis, een plastic mascotte die 
geacht werd de klas tijdens zoveel mogelijk acti-
viteiten te volgen én daarvan verslag uit te bren-
gen, via een Instagram-account, dat de klas van 
de PAG kreeg.

Dat de actie een groot succes is geworden 
mag blijken uit het feit dat de eendjes niet meer 
weg te slaan zijn op de sociale media en op de 
communicatiemiddelen op school: regelmatig 
duikt er eentje op, op de televisieschermen in 
de gang. 

AfgeSTEMd op de toekomst 
Collega Luc Vlecken, leerkracht in 7 ICT, stel-

de op woensdag 13 september 2017 het project 
‘Stratosfeerballon’ voor. Het einddoel van dit 
project bestaat er in deze ballon in Haacht te 
laten opstijgen tot een hoogte van 30 kilometer 
boven het aardoppervlak. 

Collega Caroline Wille, leerkracht in 5 en 6 
IICT, gaf dan weer een inleidende opleiding 
‘Arduino’ op 18 september. De Arduino is een 
microcontroller met toepassing in de meest 
uiteenlopende vakken, zoals techniek, weten-
schappen en engineering. 

Caroline gaf een perfect staaltje van een 
‘hands-on’ opleiding ten beste, t.t.z. een oplei-
ding waarbij de deelnemers praktisch leerden 
omgaan met de microcontroller.

Beide projecten maakten deel uit van het 
grotere project STEM op school. STEM staat 
daarbij voor Science Technology Engineering & 
Mathematics en net die vier pijlers maken een 
belangrijk deel uit van het lessenpakket binnen 
TSO/BSO.

Teambuilding derdejaars
Maandag 11 september. Zou onze directrice 

erbij hebben stil gestaan, bij die datum? Team 
BUILDING nog wel. Kan je het voor die terroris-
ten nog duidelijker maken? In elk geval zat het 
weer mee. Alweer! Geen José, Maria of Howard 
te bekennen, maar heel wat derdejaars die dui-
delijk met het juiste been uit het bed waren ge-
sprongen. 

De regenbuien hadden de voorbije dagen flink 
huis gehouden en dus hoopten wij op flink wat 
erwtensoep onder de spekgladde hindernissen. 
Handenwrijvend supporterden wij voor onze 
jongens opdat ze zeker vandaag toch maar hun 
grenzen zouden verleggen. 

Bij mijn weten zijn er weinig grensoverschrij-
dende dingen gebeurd, maar iedereen heeft 
zich kostelijk geamuseerd, zowel de waaghal-
zen als het begeleidende personeel. Vriend-
schapsbanden werden gesmeed, oude vetes 
werden op 10 meter hoogte ‘bibbend en beve-Teambuilding derdejaars
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rend’ bijgelegd en dure eden van trouw werden 
later die avond gepost. Niet verwonderlijk aan-
gezien iedereen moest rekenen op de bewon-
derende blikken van de klasgenoten (of die van 
de  stiekem meeglurende bakvisjes van een on-
bekende basisschool).

Men wurmde zich door bevergaten, ballet-
dansers tippelden over trapezes, er werd ge-
lachen met vervaarlijk wiebelende schommels, 
deadrides verloren elke moeilijkheidsgraad en 
het enige resultaat was dat een blozende 14-
jarige doodnuchter vroeg: “En waddist folgen-
de?” De sportmonitoren verloren er hun cool en 
hun Antwerps accent bij. Zoveel arrogantie ten 
opzichte van hun knutselwerk in bomen en ga-
pende dieptes hadden ze zelden meegemaakt. 
Hun verbijsterde gezichten spraken boekdelen.

Ok, we overdrijven misschien een beetje voor 
sommigen, maar feit is dat zelfs mannen met 
zwaar ingebakken hoogtevrees er toch in slaag-
den hun fobie tijdelijk te overwinnen en grauw 
maar gelukkig beneden stonden na te genie-
ten van hun exploten terwijl hun klasgenoten 5 
meter boven de grond zwoegden om zichzelf 
te overwinnen. Mooi allemaal. Je moest ze op 
dat ogenblik wel niet vragen hoeveel twee plus 
twee was, noch informeren naar de “we spelen 
een spel” van dit jaar.

Het hele parcours vroeg het uiterste van hun 
concentratie en atletisch vermogen. De leer-
krachten verbaasden er zich niet over dat de 
mannen de dag daarop die concentratie nog 
niet hadden teruggevonden. De wet van Ohm 
was iets wat zich binnen de eigen familie af-
speelde. ‘s Middags gingen de boterhammekes 
en de cola er vlotjes in. Door dat stil zitten op-
teerden een aantal hongerigen voor een soepje 
(lees: wat poeder in een scheut lauw water).

Er werd gesproken en overdreven over de 

prestaties, maar er werd relatief weinig gestaafd 
met foto’s of filmkes via facebook, instagram of 
andere apps. Vreemd. Dus hebben onze lokale 
schoonheden mevr. Jochems en mevr. De Bec-
ker de foto’s genomen. (10 jaar geleden stonden 
zij nog op het merendeel van de foto’s, waar is 
de tijd?). Deze foto’s werden geprojecteerd tij-
dens de “eerstekennismakingvoordeoudersver-
gadering” van een paar dagen later.

Om het eenvoudiger te stellen: de mannen 
hebben zich keigoed geamuseerd en keerden 
moe maar trots en tevreden huiswaarts.

Wij ook, trouwens.
tekst: Marc Goris

Massaal duaal
Nadat TSO/BSO van Don Bosco Haacht het 

eerste (experimentele) schooljaar met een du-
aal leerprogramma voor de SenSe richting Che-
mische Procestechnieken afrondde en meteen 
negen leerlingen met een diploma in deze nieu-
we onderwijsvorm afleverde, was het tijd voor 
een vervolg. Dit jaar startte dan ook een duaal 
traject in de richting 5 EI en 5 Lassen Construc-
tie. Bij duaal leren brengen leerlingen zowat de 
helft van de lestijd door op de werkvloer. 

Bezoek uit India en... 
een spelletje cricket
Mr Kannan (computer science), Mrs Merina 

(English) en Mrs Seleena (social sciences), drie 
Indische leerkrachten, bezochten onze school 
van maandag 25 september tot en met vrijdag 
29 september en konden tijdens hun aanwezig-
heid rekenen op de gastvrijheid van Dirk De-
pauw, Caroline Wille en Linda Van Keer. Ook 
Father Alphonse (hoofd van Surabi, tegenhan-
ger in Indië van Via Don Bosco) was van de par-
tij van woensdag tot en met vrijdag en logeerde 
bij Dirk Struyf.

Op woensdag werden de leerkrachten rond-
geleid op de campus, op donderdag volgden 
ze zelf een les in de TSO/BSO-klassen en de 
woensdagnamiddag werd er voor een specta-
culaire cricketinitiatie gezorgd voor alle geïnte-
resseerden, voor de leerlingen van de Namas-
té-club en voor alle 10 Indische leerkrachten die 
in België waren met VIA Don Bosco. Ook extra 
leerlingen van Mariagaard Wetteren voegden 
zich bij het gezelschap.

■ ■ ■ ■ ■
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Teambuilding derdejaars
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Contact & Ledenadministratie

ADRES
Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht

Stationsstraat 89 - 91
3150 Haacht

E-MAIL
info@donboscohaacht-oudleerlingen.be

olb-dbh@skynet.be
LIDGELD & REKENINGNUMMER

8,50 euro per jaar
BE82 7343 2417 9968 • KREDBEBB

Bestuur

Hubert Buyens
Armand Claeys

Jo Crols
Zjuul De Roye
Nick Fonderie

Marc Vanderwilt
Jeroen Vansina

Tijdschrift Don Boscoop

TEKSTEN
Hubert Buyens, Armand Claeys,  

Katrien De Groot, Marc Goris, Maeva Kawanda, 
Tine Kockaerts, Lieve Pinxten, Liesbeth Schulpé, 

Hilde Stas, Frans Stuyven, Stef Swinnen, 
Marc Vanderwilt, Anit Van Looy, Birgit Van Meirvenne

COVER-CARTOON
Danie Robeyns

FOTO’s
Archief Don Bosco Haacht,

facebook Don Bosco Haacht (offi  cieel), 
 Katrien De Groot, Anneleen Jochems, 

Nick Fonderie, Marc Vanderwilt
LAY-OUT

Marc Vanderwilt
EIND-REDACTIE

Marc Vanderwilt
OPLAGE & DRUK

3.380 exemplaren
drukkerij Van der Poorten

Kessel-Lo

De Oud-Leerlingenbond verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens 
enkel te gebruiken voor intern gebruik en geper so na liseerd druk werk. 

Conform de “Wet op de Persoonlijke Levens sfeer” van 8 december 1992 (artikel 4, §1) 
hebt u het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te schrappen. 

SLOTENMAKERIJ
MARC DERBOVEN

Stationsstraat 178 • 3150 Haacht

Tel. 016  60 30 65
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PELGRIMS IVO bvba
CENTRALE VERWARMING

VLOERVERWARMING
gas - olie

onderhoud - herstelling
VIESSMANN

ELEKTRICITEIT
ZONNEBOILERS

Flat & vacuüm panels
WONINGVENTILATIE

Lozenhoekstraat 14 • 3140 Keerbergen
Tel. en Fax: 015 73 02 78 • e-mail: bvba.pelgrims@telenet.be
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Jennekensstraat 82 • 3150 Haacht tel. 016 55 00 70
Leuvensesteenweg 79 • 3200 Aarschot fax 016 55 00 71
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