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Even
 nadenken...
Vriendschap

Waar je als mens een intense behoefte aan hebt,
aan iemand die je herkent en accepteert in je ware gedaante.
Iemand, die verrast en ontroerd ‘ja’ tegen je zegt.
Iemand, die jij op jouw beurt herkent en accepteert in zijn ware gedaante.
Iemand, tegen wie jij op jouw beurt verrast en ontroerd ‘ja’ zegt.
Waar je zo’n behoefte aan hebt aan verbondenheid, 
innerlijke verwantschap, een diepe samenhorigheid.
Waar je naar snakt: naar die mysterieuze warmte die we vriendschap noemen.
Vriendschap betekent onderdak, vertrouwdheid, geborgenheid.
Een universum van intimiteit. 
Je voelt je thuis bij elkaar, loopt in en uit bij elkaar, alsof je familie bent.
Vriendschap is: altijd welkom, altijd bereikbaar.
Wonen in elkaars ogen, wonen in elkaars ziel.
Ook betekent vriendschap: als een muur om elkaar staan.
Elkaar in bescherming nemen.
Elkaars veiligheid, elkaars toevlucht en troost zijn.
Vriendschap kun je niet organiseren. 
Vriendschap is altijd een geschenk.
Ze heeft het karakter van een toegift. 
Je ontmoet iemand. Hij kijkt je aan, noemt je naam. 
Zoals jij hem aankijkt, zijn naam noemt.
Samen ga je verder.
Vriendschap overkomt je.
Vriendschap is een surprise van iets, dat groter is dan jezelf.
Een surprise van de geschapene. Of moeten we zeggen van de Schepper?

Vrienden.
Veel heb je er niet nodig.
Veel kun je er ook niet aan.
Een paar is al voldoende. 
Of slechts één.
Genoeg om niet dakloos te zijn.

Hans Baumans
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Hubert Buyens, Armand Claeys & Hilde StasFamilienieuws

Eerste kreetjes

 17 april 2014 Lennard bij David en Goedele De Keyzer – Buyens
 20 april 2014 Nathan bij Filip en Elena Wouters – Dauwe
 15 mei 2014 Ward bij Geert en Inge Dewinter – Horemans
 19 juni 2014 Nel bij Bram en Jo Willems – Borremans

Samen van wal gestoken

 9 mei 2014 Jeroen Aerts en Katrijn Claes   

Afscheid
  
 15 maart 2014 Karel Imbrechts (65), broer van Ingrid Imbrechts
 16 maart 2014  Julia Elsen (84), moeder van Hilde Geleyns
 31 maart 2014 Alois Janssens (91), vader van Freddy en Guido Janssens(t) ; schoonvader 

van Roger Colin
 10 april 2014 Kaat Vandenbergh (17), leerling van 6 humane wetenschappen ; dochter 

van Johan Vandenbergh, zus van Wout, Riet en Lien
 15 april 2014 Jef Van de Velde (88), schoonvader van Herman Buyens ; grootvader van
   Luc, Gert, Hans, Tom, Mieke, Pieter en Leen
 23 april 2014 Clementine Vanderhoeven (77), moeder van Chris Roofthooft ; schoonmoe-

der van Yvo Stroobants ; grootmoeder van Mikaël Lavolé
 24 april 2014 Lisette Stevens (82), moeder van Herman, Luc en Stef Cauwenberghs ; 

grootmoeder van Kjell, Robin, Niels, Rebecca, Tessa en Soetkin
 26 april 2014 Joseph Dupont (90), schoonvader van Paul Winnepenninckx 
 8 mei 2014 Roos Vander Sande (92), grootmoeder van Joke Verryken, Pieter en 
   Wouter Verstraeten
 10 mei 2014 Joris Van Mol (89), vader van Richard Van Mol
 13 mei 2014 Paul Tilkin (64), oud-leerling van EM - 1971 ; vader van Freia Tilkin
 22 mei 2014 Fons Peeters (79), vader van Els Peeters ; grootvader van Kristof en Stefanie 

Doms ; broer van Yvonne Peeters ; schoonbroer van Gaston Stas
 25 mei 2014  Georgette Gheysens (90), moeder van Peter Claeys ; schoonmoeder van 
   Hubert Vanderlinden ; grootmoeder van vele oud-leerlingen
 26 mei 2014 Michiel Huybrechts (18), oud-leerling 6C - 2013
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 29 mei 2014 Marcel Homblé (61), vader van Frank Homblé
 30 mei 2014 Hubert Canty (93), schoonvader van Frans Leën
 5 juni 2014 Agnès Valkenaers (63), moeder van Kris en Daan Van Nerum
 8 juni 2014 Adelet Kocak, schoonmoeder van Pascale Vanden Bossche
 21 juni 2014 Lily Beddegenoots (84), echtgenote van Albert Beckers(t) ; moeder van 

Eddy en Sylvain Beckers
 24 juni 2014 Désiré Van Craenenbroeck (89), schoonvader van André Blockx
 25 juni 2014 Marcel Lemmens (70), oud-leraar van ’64 tot ’98 in TSO/BSO

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 surf-
fanaten 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 of de 40 jaar afgestudeerden.

In memoriam

Marcel Lemmens
Marcel begon als leraar in Don Bosco Haacht op 1 oktober 1964.
Later nam hij ook deeltijds de taak van studieleider op zich.
Op 31 december 1998 beëindigde hij zijn actieve loopbaan in onze school.

Marcel,

Bij het lot had je je neergelegd
fel verzwakt van een lange strijd
maar het sierde je tot de laatste dag
enkel woorden van dankbaarheid.

We wisten dat je hart zou stoppen
dat niemand het eeuwige leven heeft.

We wisten dat je tijd zou komen
toch hadden we graag nog meer beleefd.

In onze gedachten zal je er altijd zijn
al zullen we je missen vanaf nu
maar je allerlaatste boodschap dragen we mee...
“God zegene en beware u.”

Dank je voor alles, Marcel.



4

In memoriam

Kaat Vandenbergh

Soms worden er uitzonderlijke mensen geboren.
Ze leven met een bijzondere intensiteit.
In de korte tijd dat ze onder ons zijn,

laten ze veel indrukken na
en raken ze vele mensen.

Hun energie zal altijd rond hun geliefden blijven.

Het waarom van haar heengaan 
is niet te begrijpen.

De woorden zijn niet te vinden.
En toch...

De mooie herinneringen zijn er.
Haar aanwezigheid is sterk bij ons.

OPEN HAPPENING
Don Bosco
Zwijnaarde
20|09|2014

ontmoetingsfeest
voor iedereen bij Don Bosco

gratis deelname aan de activiteiten
info en inschrijven: www.donbosco.be

Deze activiteit wordt verzekerd door het Interdiocesaan 
Centrum, dienst verzekeringen
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Gebeurde... Gebeurt nog!

Middenschool
tekst: Peter Valkenaers

“Het is een wedstrijd, 
het is een wedstrijd 
die je niet winnen kan” 
Uiteraard niet op ons van toepassing, maar wel 

voor onze overzeese vrienden uit Uppingham. In 
de paasvakantie mochten we met grote voorsprong 
de wisselbeker mee naar Haacht nemen. Deze 
sportieve meeting viel dit jaar immers overduide-
lijk in het voordeel van Don Bosco Haacht uit!

“Blanche en z’n peird” 
Brugge, die scone … Nee, het gaat niet over het 

plaatselijk clubje of vereniging, maar het histori-
sche stadscentrum werd van 2 tot 4 mei onveilig 
gemaakt door 34 leerkrachten uit de midden-
school. Het feestcomité had immers een afwisse-
lend programma in elkaar gestoken met een quiz, 
tandemtocht, bezoek aan een brouwerij, volks-
spelen, stadswandeling … Nog steeds worden tal-
rijke herinneringen opgehaald aan een gezellig en 
ontspannend weekend. Haacht veroverde Brugge 
voor een weekend, zoveel was duidelijk. En de 
maandag nadien? We waren moe, heel moe. Het 
was dat weekend telkens na 1u30. En dan neemt 
het lichaam wraak natuurlijk …

“Want daar achter de hoge bergen 
ligt het land van Maas en Waal”

Op 22 en 23 mei gingen onze tweedejaars op 
jaarlijkse visite bij de noorderburen. Rotterdam 
werd onveilig gemaakt, Den Haag is geen onbe-
kende meer en er werd gefietst in de Hoge Velu-
we. Koning Willem-Alexander zal ons bezoek 
nooit meer vergeten. Hij was immers gelijktijdig 
met (een deel van) onze leerlingen in het Kröller-   
Müllermuseum om een nieuwe tentoonstelling 
over Seurat plechtig te openen. “Toffe jongens, 
die Belgen!” … heeft hij zeker gedacht!

Op vrijdag 23 mei hielden de eerstejaars hun 
sportdag. De jongens konden gaan fietsen en 
zwemmen, voor de meisjes was er een beurten-

systeem uitgewerkt waarin ze kennis maakten met 
bekende en minder bekende sporten.

Wat is er van de sport?
 In het basketbal strandden de meisjes op de  ■
meest ergerlijke plaats. Ze werden immers 
tweede.
 Onze jongens speelden de Vlaamse finale en  ■
keerden met een bronzen plak terug naar huis.
 De voetballende meisjes sneuvelden in de  ■
kwartfinale tegen de latere winnaar, Westerlo.
 Heverlee was de plaats waar onze jongens in het  ■
zaalvoetbal in de Vlaams-Brabantse finale he-
laas het onderspit moesten delven. De meisjes 
haalden in diezelfde sport in Tienen een even 
verdienstelijke 3e plaats.

“Als ‘ie maar 
geen voetballer wordt …”
Het extreem korte trimester zorgde ervoor dat 

niet elke vakwerkgroep de voorziene leerstof 
gezien kreeg. Het toeval wil dat dit nu toch wel 
samenviel met het WK voetbal zeker? Of hoe 
iedereen beter kan worden van de Gregoriaanse 
kalender. Dat snapt u toch, heren van de doorlich-
ting?

“Ik weet nog hoe het was, 
de boerenkind’ren in de klas …”
Luc De Munter, Marie-Anne De Preter, Mady 

Durant en Marc Pauwels waren op 20 juni de 
feestvarkentjes. Na een lange carrière werden zij 
gevierd op de pensioenviering. 

We wensen hen het allerbeste en hopen hen nog 
vaak terug te zien!

“’s Morgens word ik wakker 
met een houten kop …”
Zo gaat dat: ’s avonds grote Jan, ’s morgens 

kleine man. Op 25 juni zwaaiden we alweer meer 
dan 300 tweedejaars uit op de leerlingenfuif van 
de tweedejaars, dit jaar uiteraard met extra Brazi-
liaanse deuntjes.

Vervolg op bladzijde 10
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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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Hier jouw publiciteit? 
Dat kan!

Contacteer ons vrijblijvend op olb-dbh@skynet.be 
en we geven je graag alle info.

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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Wij vieren 200 jaar Don Bosco!

Uit zijn droom
geboren

Op 16 augustus 2014 start het salesiaanse 
jubeljaar waarin we toeleven naar de 200ste 
verjaardag van de geboorte van Don Bosco. 
Wereldwijd wordt dit gevierd, en ook wij zet-
ten alles op alles om dit gebeuren niet onop-
gemerkt voorbij te laten gaan.

Don Bosco had een droom waaruit een hele we-
reldwijde beweging is ontstaan. Als thema voor 
dit jubeljaar werd daarom gekozen voor: Uit zijn 
droom geboren. Daarmee wordt in de eerste plaats 
verwezen naar de droom die Don Bosco had op 
negenjarige leeftijd, een droom die hem zijn le-
venskeuze al voorstelde. Als vanzelfsprekend 
verwijst het ook naar de andere dromen die Don 
Bosco geleid hebben in de keuzes die hij gemaakt 

heeft, en die onze beweging gemaakt hebben tot 
wat ze vandaag!

Allen maken wij deel uit van die beweging, 
jong en oud, in zoveel uiteenlopende vormen van 
engagement, vaak als vrijwilliger. Of gewoon als 
sympathisant, met een warm hart voor jongeren 
en voor wat ‘Don Bosco’ voor hen betekent. Ook 
wij kunnen op onze beurt verder dromen. Op die 
manier leeft de droom van Don Bosco verder, tot 
op vandaag... bijna tweehonderd jaar na zijn ge-
boorte. Don Bosco Vlaanderen wenst je alvast een 
boeiende zoektocht in het achterhalen van jouw 
dromen – en in het waarmaken ervan!

bron: Don Bosco Vlaanderen
■ ■ ■ ■ ■

Onze Don Boscobeweging wil een feestelijk 
startschot geven voor dit jubeljaar op een 
Open Happening. Graag willen we jong en 
oud, alle vrienden uit de ruime ‘familie’ van 
Don Bosco uitnodigen in het Don Boscocollege 
in Zwijnaarde op zaterdag 20 septenber 2014 
vanaf 10 uur voor een dag van ontmoeting en 
animatie. In het aanbod: attracties voor de kin-
deren, lancering van een cd met nieuwe Don 
Boscoliederen, een tentoonstelling, een goede 
spreker, spektakel, optredens, workshops, mu-
ziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, een 
dag waarop we onze deuren opengooien en 
Don Bosco duidelijk op de kaart zetten.

Graag willen we ook jou ontmoeten op deze 
happening. Hou dus zeker een plaatsje vrij in 
je agenda!

Info en inschrijven: www.donbosco.be
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Vervolg Gebeurde... Gebeurt nog!

10

“Hier laat ik je los, Tim”
Een dag later kwamen alle leerlingen hun rap-

port en attest halen. Voor de tweedejaars is het 
meteen een einde van hun middenschoolperiode. 
Hopelijk blijven de mooie herinneringen nog lang 
na.

“Dag vader en dag moeder, dag 
zuster Ursula”

Uiteraard zien we het hier nog zitten, maar al-
weer trokken 120 leerlingen voor 10 dagen naar 
Zwitserland, voor het 19e bergkamp. Ook onder-
getekende heeft beslist om nog eens een keertje 
mee te gaan. Enkele dagen voordien ging ik nog 
naar de kapper. 

“Doe maar kort genoeg, ik ga naar de Alpen,” 
zei ik. 

“Oh”, zei hij met een mistroostige blik.
“Hebt u iets tegen de Alpen?”
“Nee,” zei hij, “maar het regent er even vaak 

als in Knokke, zoveel zelfs dat heimwee onmoge-
lijk wordt.”

Ik heb het opgegeven om met een zelfstandige 
in discussie te treden. Zeker als het over vakan-
ties gaat. Als leraar heb je immers het recht niet 
om hierover uitspraken te doen. We moeten in een 
hoekje gaan zitten en zwijgen. De andere kaak 
aanbieden, graag. Pek en veren. Hij gaat ook op 
vakantie, ergens in september. Naar de Caraïbi-
sche zon. Nog maar de derde keer dit jaar. Hard 
gewerkt, weet u wel.

Toerisme
Geniet van de vakantie, geniet van de kaartjes 

die jullie krijgen. 

Van de buren, die ergens ter wereld een avond-
maal willen gebruiken waarvan ze de naam en de 
samenstelling romantisch vinden (daar komen ze 
’s nachts wel op terug). 

Je ziet die tante voor je, die ergens aan de Côte 
d’Azur rondloopt in een kleedje dat in ons klimaat 
algemene paniek zou veroorzaken. 

Van die neef, die ergens in Wenduine met z’n 8 
kinderen om 2 vierkante meter strand ligt te vech-
ten.

Vraag je af hoe sommigen het doen, zo’n chique 
cruise: “Als je even uitrekent hoeveel het kost per 
persoon … ’t is nu toch niet dat die een wedde 
heeft om te zeggen … Betaalt een bank nog steeds 
zo verschrikkelijk veel? … Op zo’n boot, daar is 
toch geen privacy!” 

Een mens beleeft zo’n vakantie vanuit z’n ei-
gen achtertuin, als je wil. Puur door het lezen van 
de kaartjes of het bekijken van statusupdates op 
Facebook. Je maakt dan niet één reis, je maakt er 
twintig. U zou in mijn tuin moeten zitten. 8 meter 
bij 41. Zoveel plaats heeft niemand, in deze tijd 
van het jaar.

 ASO
tekst: Tania Saerens

Over examenstress...
Het leven van een leerkracht is soms heel 

zwaar: de examenstress van leerlingen slaat im-
mers al eens over op ons. Eind mei krijg je te pas 
en te onpas allerlei vragen afgevuurd, gaande van 
“Mevrouw, we mogen toch hakken dragen op het 
mondeling?” (ik probeer de meisjes erop te wijzen 
dat ze hun rug en nek moeten verzorgen – educatie 

 
zaterdag 20 september 2014

Open Happening n.a.v. 200 jaar Don Bosco 
Don Bosco Zwijnaarde

ontmoetingsfeest voor iedereen bij Don Bosco 

zaterdag 15 en zondag 16 november 2014
Eetdagen Don Bosco Haacht

zaterdag 29 november 2014
Ontmoetingsavond 10 jaar afgestudeerden

Agenda
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zich wisten te plaatsen voor de achtste finale. Als 
dat geen dubbelfeest is ...

Voetbalgekte
De nationale voetbalgekte is ook op de campus 

duidelijk merkbaar: op de allerlaatste schooldag 
vond namelijk een heus tornooi op het nieuwe 
voetbalterrein plaats. Enkele sportieve leerkrach-
ten van ASO, TSO/BSO en MS renden de longen 
uit hun lijf, terwijl ze luidkeels aangemoedigd 
werden door hun collega’s. Het was een van die 
mooie dagen in Don Bosco, dagen die we nog lang 
zullen koesteren. Zo’n activiteit zou vaker geor-
ganiseerd mogen worden, vind ik. ‘t Is dan toch 
waar, voetbal brengt mensen dichter bij elkaar!

Bloemetjes
Uiteraard mag ik niet alleen terugblikken op 

die laatste schoolweken; ook andere feesten zoals 
de pensioensviering zijn het vermelden meer dan 
waard. 

We namen namelijk afscheid van Lieve Sche-
pers, zij was jarenlang een rots in de branding voor 
de leerlingen en haar vakcollega’s. Ik hoop van 
harte dat ze nu veel tijd krijgt voor haar kleinkin-
deren en haar hobby: reizen. Christine Stroobants 
en Lea De Keyser, twee poetsvrouwen, kunnen 
vanaf nu ook genieten van hun welverdiende rust. 
Geert Leenknecht werd die avond ook al in de 
bloemetjes gezet, aangezien hij vanaf september 
zijn nieuwe functie in de campusdirectie zal op-
nemen.

Het gebeurde 
naast de schoolbanken
Naar jaarlijkse gewoonte trokken we begin mei 

onze sportkleren aan om onder andere te gaan 
skiën, klimmen, surfen of kajakken op de Lesse 
(en opnieuw hadden we veel geluk met het weer). 
Andere tradities waren de uitstap naar de Anti-
tankgracht voor de tweede graad en de week van 
de dankbriefjes. De leerlingen kijken toch altijd 
weer uit naar het moment waarop Herman met de 
befaamde groene briefjes rondkomt. 

Vorige keer had ik al vooruitgeblikt op de april-
excursies. Nu kan ik jullie vertellen dat iedereen 
welgemutst en moe naar huis is gekeerd. De leer-
lingen van 6 moderne talen  hebben twee steden en 
landen ontdekt, Straatsburg en het Duitse Heidel-
berg. De overige laatstejaars daarentegen hebben 
kennisgemaakt met de wereldstad Londen, waar 

in de ruime betekenis) tot “Moeten we dit hoofd-
stuk ook nog kennen?” 

Mijn laatste lessen verliepen dan ook wat cha-
otischer dan normaal. De ene leerling noteerde 
aandachtig mogelijke vragen en tips, de andere 
was aan ‘t flippen van de zenuwen. Ja, ook voor je 
moedertaal moet er hard geblokt worden ... 

En dan volgden lange, zware dagen van mon-
delinge toetsen. Niets is zo onaangenaam als je 
leerlingen zien ploeteren met de vragen die ze 
‘getrokken’ hebben, soms met een trillende lip en 
waterige, vermoeide ogen. “De vragen van mijn 
voorganger kon ik allemaal!” 

Anderzijds geeft het je een ongelofelijke kick 
als studenten je omverblazen met hun kennis. Tus-
sendoor moeten alle taken en toetsen verbeterd 
worden en mag je huis niet op stelten geraken. 

Maar dan komen de laatste schooldagen eraan; 
niet alleen de jongeren kijken ernaar uit ... Als ik 
vrienden mijn planning vertel, moet ik toegeven 
(nou ja) dat het leven van een leerkracht ook heel 
fijn kan zijn: feestjes, recepties, feestjes. Zo kan ik 
met leuke herinneringen terugdenken aan het ga-
labal: alle jongens en meisjes (met date!) knap uit-
gedost en een gelukkige, stralende lach op het ge-
zicht. Door het aangename, mooie gezelschap had 
ik spijt dat ik niet lang kon blijven, want de vol-
gende ochtend riep opnieuw het werk. De resulta-
ten van de vijfdes moesten immers nog besproken 
worden. Twee dagen later kregen de laatstejaars 
eindelijk waar ze al zo lang naar verlangd en jaren 
voor gewerkt hadden: hun welverdiende diploma 
van de middelbare school. Ook Kaat Vandenbergh 
kreeg postuum haar diploma, wat iedereen deugd 
deed, ook al was dat een moeilijk moment. 

Na een woordje van de directeur konden we voor 
een laatste keer van de muzikale talenten genieten 
en hun kant van het verhaal horen. Drie leerlingen 
keken namelijk met een lach en wat heimwee te-
rug op de vele uren die ze op deze schoolbanken 
gesleten hebben en waagden zich aan een blik in 
de toekomst. 

Bij een hapje en een glas konden we hen nadien 
feliciteren en veel succes toewensen. Het doet me 
toch elk jaar wat, afscheid nemen van die jongvol-
wassenen, klaar voor een nieuwe uitdaging. 

Die avond kreeg een geweldige afsluiter: leer-
krachten, pas afgestudeerden en ouders sprongen 
samen een gat in de lucht toen de Rode Duivels 
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ze een musical konden meepikken na de zoveelste 
metrorit. De latinisten van het vijfde jaar hebben 
een driedaags bezoek gebracht aan de oude steden 
Aken en Keulen, terwijl de anderen de romanti-
sche lichtstad Parijs bewonderd hebben. De leer-
lingen van de tweede graad bleven dichter bij huis, 
zij hadden Gent en Antwerpen op het programma 
staan na een projectdag relatievorming en gezond-
heid. 

Batterijen opladen
Onze gezondheid, daar werken we nu aan, want 

bij deze leg ik mijn pen neer en ga ik met volle 
teugen en zomerkriebels genieten van de vakan-
tie. Onze batterijen kunnen we weer opladen. We 
horen elkaar opnieuw in het begin van het school-
jaar!

 TSO/BSO
tekst: Els Loozen
foto’s: Els Loozen

Op stap
Voor de taallessen bezochten 5 en 6TW en IW 

het Vertelfestival in Alden Biezen Bilzen waar ze 
genoten van de verhalen van 35 professionele ver-
tellers die in het Nederlands, Frans en Engels hun 
eigen verhalen brachten of verhalen brachten van 
andere auteurs. Ook verhalen uit de volkse overle-
vering kwamen aan bod.

Al onze vierde jaren bezochten de stad Brussel. 
De leerlingen leerden de verschillende kanten van 
de stad kennen tijdens een stevige wandeling of via 
een wandelzoektocht. Sommige klassen bezoch-
ten het legerluchtvaartmuseum, het rioolmuseum 
of de kathedraal van Sint-Goedele. Tijdens het be-
zoek aan het Koning Boudewijnstadion kwamen 
de leerlingen te weten hoe het er tijdens een voet-
balmatch in de controlekamer aan toe gaat. 

Op het programma van sommige klassen stond 
ook een bezoek aan het gerechtsgebouw waar de 
leerlingen onverwacht de kans kregen om een as-
sisenzaak bij te wonen.

De leerlingen van 3EE en 3EM bezochten Luik 
waar ze op een creatieve manier in aanraking 
kwamen met de stad en de Franse taal. De leer-
lingen van 3BM, 3EI, 3ET en 3MT bezochten het 
mijnmuseum in Beringen waar ze mochten ken-

nismaken met het 
rijke verleden van de 
steenkoolmijnen en 
waar een ex-mijn-
werker hen vertelde 
over zijn leven in de 
mijnen. 

De leerlingen van 
3IW en 3TW trokken 
naar Gent waar ze een 
historische rondvaart 
maakten op de Leie 
en het Gravensteen 
bezochten.

Al onze BSO-leerlingen woonden het 14-18 
spektakel bij wat kaderde in de lessen PAV (thema 
Wereldoorlog I).

Voor de lessen geschiedenis maakten de leerlin-
gen van 6CH de stadswandeling ‘Martelaarsste-
den’ in het centrum van Leuven. Met behulp van 
een app werden de leerlingen rondgeleid langs de 
sporen van de Duitse doortocht van 1914. Achter-
af werd nog een bezoek gebracht aan de tentoon-
stelling ‘Ravage’ in Museum M die focust op de 
thema’s kunst in tijden van oorlog, kunst als pro-
pagandamiddel en kunst als oorlogsbuit. Tijdens 
deze mooie afsluiter van het schooljaar werden 
heel wat selfies genomen.

De leerlingen van 6FTA brachten een bezoek 
aan HistarUZ, een museum dat getuigt van de rij-
ke geschiedenis van het UZLeuven en de evolutie 
van onze gezondheidszorg. Ze gingen ook naar de 
Kruidtuin, welke een mooie illustratie vormt bij de 
cursus farmaceutische plantkunde.

Selfie stadswandeling Leuven

Wetenschapsdag
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De leerlingen van 
6MVT gingen in het 
bedrijf ASCO 3D-
metingen doen voor 
het project ASCP. 

De leerlingen van 
5CH bezochten de 
brouwerij van Haacht, 
de leerlingen van 
6IICT, 6EE en 7ICT 
brachten een bedrijfs-
bezoek aan Kellogg 
en 6EIT en 6IICT 
gingen naar InBev en 
UZ Gasthuisberg.

Parijsreis
Van maandag 28 april tot woensdag 30 april 

verbleven onze vijfdejaars in Parijs. 
Ze kregen een leerrijk programma voorgescho-

teld (Louvre, Notre Dame, Eiffeltoren, Dôme des 
Invalides, Arc de Triomphe, Montmartre, Versail-
les, Centre Pompidou,…) en mochten ook genie-
ten van de nodige ontspanning tijdens een boot-
tocht op de Seine, de avondlijke activiteiten en de 
vrije namiddag. Het werd weer een onvergetelijke 
reis!

 Wetenschapsdag
Op woensdag 7 mei werd naar jaarlijkse ge-

woonte een wetenschapsdag georganiseerd voor 
de leerlingen van 4TW en geïnteresseerde leerlin-
gen van 4ASO. 

Tijdens het eerste lesuur kregen de leerlin-
gen uitleg over de drie wetenschappelijke TSO-
studierichtingen van de derde graad (Chemie, 
Farmaceutisch technisch assistent en Techniek-
wetenschappen). Tijdens de rest van de voormid-
dag mochten de leerlingen workshops volgen in de 
drie studierichtingen welke begeleid werden door 
leerlingen uit die studierichtingen.

Truck on Tour
Op 9 mei organiseerde onze school in samen-

werking met de organisaties Arburg, WVOK 
(Werk, vorming, onderwijs en kunststoffen) en 
VINK een demodag over kunststoffen in al zijn 
facetten. 

De leerlingen van 6TW, 6CH, 5EM, 5MVT en 
een aantal leerlingen van Sancta Maria Aarschot, 
van de Gemeentelijke technische tuinbouwschool 
Merchtem en van ViaTienen kregen uitleg en de-
monstraties over kunststoffen in het dagelijks le-
ven en kunstoffen chemisch bekeken. 

Verder maakten de leerlingen kennis met 

Parijsreis

Selfie stadswandeling Leuven
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kunstoflassen en kregen ze in de Arburg Truck een 
demo spuitgieten, extrusie en thermoformatie van 
kunststoffen.

Sportdag
Op 20 mei lieten we ons weer van onze meest 

sportieve kant zien! Badminton, judo, basketbal, 
voetbal, fietsen, fitness, tafeltennis, zwemmen, 
breakdance, klimmen, squash, mountainbiken, ka-
yakken, raften, skiën, snowboarden, tennis, golf, 
bowling, baseball, badminton, karate, lacrosse,…
keuze genoeg! 

Zowel de leerlingen als hun leerkrachten kun-
nen terugkijken op een meer dan geslaagde dag!

In de spotlight!

Industriële vaatwasser
Dries Van Laerhoven en Arne Van Rillaer uit 

6EM hebben als eindwerk een bestaande vaatwas-
ser uitgebreid en geautomatiseerd tot een indus-
triële vaatwasser. 

Het idee voor deze niet voor de hand liggende 
uitdaging ontstond op kamp tijdens het verwerken 
van een grote berg afwas. Dries en Arne zijn on-
middellijk op zoek gegaan naar de kennis en de 
middelen om hun idee te verwezenlijken. Ze volg-
den een opleiding over vaatwastechniek en werk-
ten een concept uit waarbij een doorschuifma-
chine uitgebreid werd met een voorspoelzone en 
een droogzone. Vanuit de industrie kregen de jon-
gens een AMX ter beschikking als basis voor hun 
concept. Dries en Arne maakten een aangepaste 
ingangstafel met ingebouwde voorspoelpomp en 
tank en een uitgangstafel met drogerventilator. 
Ze ontwierpen een mandentransportsysteem met 
perslucht en hebben de software voor de aanstu-
ring van de machine zelf geschreven. 

De drie industriële partners waren sterk onder 
de indruk van het project.

Europese Sci-Tech Challenge
Mats Govaerts (6CH) die de eerste plaats be-

haalde op de nationale Sci-Tech Challenge mocht 

Sportdag

De industriële vaatwasser van Dries en Arne

Sportdag

Truck on Tour
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van 1 tot 3 april onze school vertegenwoordigen 
op de Europese Challenge in Londen. Mats stond 
ook in London weer op het podium met zijn derde 
plaats! 

Certificatieplechtigheid 
(6EM en 6MVT)
Op 23 mei ging de jaarlijkse certificatieplech-

tigheid door in de VDAB in Heverlee. Tijdens de 
plechtigheid mochten de leerlingen van 6EM en 
6MVT alsook hun leerkrachten certificaten van 
meerdere RTC-projecten ontvangen. 

BERT-project
(Belgian Railways Competition 
for Technicians) 
Dit jaar kregen leerlingen van de derde graad 

TSO de opdracht om een technische en praktische 
oplossing uit te werken voor de permanente voe-
ding van de rijhulpsystemen van de treinen met 
behulp van zonnepanelen. De leerlingen van 6EE 
gingen de uitdaging aan! Op 28 mei werden de 

Certificatieplechtigheid

beste voorstellen bekroond. Onze leerlingen be-
haalden een verdienstelijke vierde plaats.

Campus
tekst: Els Loozen
foto’s: Els Loozen

Vastenvoettocht
Er werd weer stevig gestapt/gelopen voor het 

goede doel. De leerlingen van de middenschool 
stapten voor “Lorna Foundations for girls”, een 
non-profit organisatie waarbij het recht op onder-
wijs centraal staat. 

Het sponsorgeld dat de leerlingen van ASO 
binnenhaalden, ging naar een project rond drink-
watervoorziening in de Paroisse Saint-Etienne 
in Kisenso, een arme achterbuurt van Kinshasa 
(Congo). 

De leerlingen van TSO/BSO zorgden dankzij 
hun sportieve inspanningen voor de renovatie van 

Vastenvoettocht Vastenvoettocht

Europese Sci-Tech Challenge
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Ook 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 klik-
ken.

Schooljaar 2013-2014
Op het einde van een schooljaar krijgen de 6de en 
7de jaren hun diploma en dat was nu niet anders.
In ASO was iedereen geslaagd en dat stond ga-
rant voor 155 lachende afstuderenden. In TSO/
BSO behaalden 28 zevendejaars en 172 zesde-
jaars een diploma. En zo kwamen er in één klap 
355 oud-leerlingen bij. 
Proficiat! En veel succes bij de nieuwe uitdagin-
gen die jullie aangaan.

Armand Claeys

■ ■ ■ ■ ■ 

het sanitair en de lokalen in een weeshuis in India 
(s2s-project, Via Don Bosco).

Voetbaltoernooi 
‘Mark den Haerynckcup’
Op de laatste dag van het schooljaar werd een 

oude traditie terug onder het stof vandaan gehaald. 
De sportieve collega’s van ASO, de middenschool 
en TSO/BSO namen het tegen elkaar op tijdens 
een spannende voetbalwedstrijd. Onder luide aan-
moediging van de vele supporterende collega’s 
zetten de drie teams hun beste beentje voor. De 
TSO/BSO-ploeg bleek uiteindelijk net iets sterker 
en won het toernooi.

 Oud-leerlingen
tekst: Marc Vanderwilt 

foto’s: Nick Fonderie

Ontmoetingsavond
Op de middenpagina kreeg je een ‘photowall’ 

van de ontmoetingsavond ‘25 en 40 jaar afgestu-
deerden’ van 26 april voorgeschoteld. Meer foto’s 
kun je bekijken (en downloaden) op  onze website: 
www.donboscohaacht-oudleerlingen.be.

Een handje toesteken?
Heb je wat vrije tijd op overschot en zie je het 

zitten om af en toe een handje toe te steken tijdens 
onze activiteiten of bij het verzendklaar maken 
van Don Boscoop? Wil je eens kennis maken met 

de bestuursleden en onze werking? Zonder verde-
re verplichtingen? Neem dan vrijblijvend contact 
op met Hubert Buyens, Armand Claeys of een van 
de andere bestuursleden. Of stuur een mailtje naar 
olb-dbh@skynet.be. 

■ ■ ■ ■ ■

Mark den Haerynckcup
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