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Oud-Leerlingenbond 
Don Bosco Haacht
Wie zijn we? Wat doen we? Ook iets voor jou!

Ook iets voor jou?
De Oud-Leerlingenbond is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. 
Je hoeft zelfs helemaal geen oud-leerling te zijn. 
Overloop even onderstaand overzicht. 
Misschien is er wel iets voor jou bij...
	klaarzetten en opruimen van de zaal
	meewerken aan de praktische organisatie van: 
	 	de Don Bosco Gezinsfietstocht
	 	de ontmoetingsavonden voor de 10, 25 & 40 Jaar-Afgestudeerden
	schrijven van artikels en maken van foto’s voor Don Boscoop
	verzendklaar maken van het blaadje

Meer informatie?
Wil je meer weten over onze werking? 
Of wil je onmiddellijk de handen uit de mouwen steken? 
Contacteer ons gewoon.
	e-mail:  info@donboscohaacht-oudleerlingen.be
	adres: Stationsstraat 89-91 te 3150 Haacht
	telefoon:  Hubert Buyens:  016  61 79 70
	  Armand Claeys: 016  61 79 80
Of spreek één van onze bestuursleden of contactpersonen aan: 
Jo Crols(TSO/BSO), Zjuul De Roye, Tine Dewitte, Paul Fobelets, Nick Fonderie, 
Gunter Jennes(MS), Marc Pauwels(MS), Lieve Pincxten(TSO/BSO), Hilde Stas(ASO), 
Willy Van Asselberghs, Marc Vanderwilt, Pieter Van Keymolen(TSO/BSO), Jeroen 
Vansina.
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Wie zijn wij?
Jezelf voorstellen is nooit gemakkelijk. 
Zeker niet als je de spreekbuis bent voor zowat 
7.000 leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten 
en oud-leerkrachten. 

Laten we gewoon stellen dat we enthousiaste 
oud-leerlingen zijn die op hun manier het ‘oud-

leerling-van-Don-Bosco-zijn’ gestalte willen geven.

Wat doen wij?
In de eerste plaats zijn wij een ‘doe’-groep. 
Wij organiseren namelijk activiteiten waar oud-leerlingen en hun 
leerkrachten-van-toen welkom zijn. 
Denk maar aan de ontmoetingsavonden voor de 10, 25 en 40 jaar afges-
tudeerden. En op de derde zondag van september is er de ondertussen 
traditionele Don Bosco gezinsfietstocht. 
Daarnaast zorgen we ook voor informatie. 
Via Don Boscoop krijg je allerlei nieuwtjes over de school in je brievenbus: 
welke leerkrachten met pensioen gaan, hoe de sportontmoeting met Up-
pingham verloopt en welke bouw- en verbouwplannen het uitzicht van de 
Haachtse campus nog verder veranderen. 
Ook via het internet kom je volop aan je trekken op 
www.donboscohaacht-oudleerlingen.be.

Ook iets voor jou?
In Don Bosco Haacht heb je een opvoeding 
genoten die je leven voor een stuk zal bepalen. 
Onbewust draag je een deel van deze 
opvoeding over op je omgeving. Zo werk je 
- net als duizenden anderen - mee aan Don Bosco’s 
levensproject. 
Je kan dit nog concreter maken door mee te 
werken aan de uitbouw en de activiteiten 
van  de Oud-Leerlingenbond. 

Don Bosco Haacht
een begrip 
dat staat voor...
	een campus voor het secundair onderwijs in een groene omgeving
	drie scholen: 
	een Middenschool voor 1ste en 2de jaar secundair onderwijs
	een bovenbouw voor Algemeen Secundair Onderwijs
	een bovenbouw voor Technisch Secundair Onderwijs en 
 Beroeps Secundair Onderwijs

	meer dan 2.000 leerlingen
	meer dan 200 personeelsleden
	veel sportfaciliteiten
	een waaier aan naschoolse activiteiten

In een klimaat van hartelijkheid, redelijkheid en christelijke bewogenheid 
krijgen leerlingen er een degelijke vorming die hen voorbereidt op verdere 
studies en/of een beroepsloopbaan.

Maar wat na die zes jaar?
Wordt de schoolpoort dan onherroepelijk gesloten? 
Neen! Ze blijft wagenwijd open!
Bijvoorbeeld tijdens de Opendeurdag of de Eetdagen, twee activiteiten die 
op heel wat interesse kunnen rekenen van wie ooit in Don Bosco Haacht op 
de schoolbanken zat. 
Plus, er is ook een vereniging die zich heel specifiek richt tot alle oud-
leerlingen: de Oud-Leerlingenbond.
Deze vereniging voor jonge en minder jonge oud-leerlingen is constant in 
beweging, op zoek naar kansen om wie banden heeft met Don Bosco 
Haacht, samen te brengen. 
Ze doet dit via een blaadje, een website en diverse activiteiten. 


