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Wij wuiven uit

E
lly De Vuyst

De leerlingenre
da

ct
ie

Jullie zijn erin geslaagd de lezer in elk nummer van 
onze schoolkrant te trakteren op boeiende artikels 
die tonen hoe Hemelvaart leeft. Jullie vertolken hoe 
leerlingen op deze school genieten van het rijke gam-
ma aan activiteiten, hoe ze gretig alle kansen grijpen 
om hun kijk op zichzelf en de wereld te verbreden. 
Daarvoor offeren jullie zelf enkele middagpauzes op 
om vergaderingen bij te wonen of interviews af te 
nemen, vrije avonden om aan artikels te werken, vrije 
middagen om mee te helpen op de infodagen. Dat 
engagement appreciëren wij enorm!

Eline, Julie, Louise, Madeline, Sara en 
Sandra, jullie nemen als laatstejaars nu afscheid 
van deze school en de redactie, maar jullie hebben 
ons de voorbije jaren heel wat boeiends geserveerd. 
Eline, jij was de spreekbuis van de leerlingenraad. 
Julie, jij verraste met je creatieve tekenstijl. Louise, 
uit jouw artikels sprak je hart voor het Sjaloomkoor. 
Madeline, van jou onthouden we zeker jouw lofzang 
op het Grieks. Sara en Sandra, jullie serveerden ons 
boeiende oorlogsverhalen en interviews.

Bedankt voor de vele artikels, jullie actieve in-
breng en enthousiasme op de redactievergaderin-
gen! Wij wensen jullie een mooie toekomst buiten 
Hemelvaart!

CARINE CARTON LEERKRACHT

NAMENS DE REDACTIE VAN AANZET

Wie de voorbije veertig jaar op Hemelvaart een 
technische richting volgde, ontmoette ongetwijfeld 
Caroline Gheysels. Met haar brede opleiding 
tot bachelor wetenschappen-aardrijkskunde-eco-
nomie kwam Caroline namelijk bij alle leerlingen 
van Hemelvaart 2. De jongste jaren combineerde 
Caroline haar aardrijkskundige kennis met haar 
interesse voor de natuurwetenschappen. De excur-
sie naar Het Zwin en de haven van Zeebrugge zette 
jaarlijks de kroon op het werk. De zonnige editie van 
18 mei was dan ook een topdag voor Caroline. 

Beste Caroline, we wensen je nog veel mooie, boei-
ende uitstappen toe in de toekomst. Bedankt voor al 
wat je voor Hemelvaart betekende en het ga je goed!

DONA BEUNENS ALGEMEEN DIRECTEUR HEMELVAART

Op 01-01-01 nam Elly De Vuyst de fakkel over 
van directeur Erik Depraetere. Deze magische datum 
was meteen een voorteken van een uitstekende match 
met haar functie van administratief en financieel 
directeur. Als absolute fan van cijfers houdt ze er 
namelijk van de symboliek achter getallen te zoeken. 

Haar passie voor nauwkeurigheid is legenda-
risch. Toch verliest ze bij het vele rekenwerk en de 
gigantische papierwinkel nooit de mens uit het oog. 
Onder haar leiding zorgt het poetspersoneel voor een 
stimulerende nette schoolomgeving en verwent de 
keukenploeg leerlingen, internen en personeel dage-
lijks met heerlijke maaltijden. Met Elly als admini-
stratief directeur verlopen vergaderingen van diverse 
raden efficiënt. Je kunt erop rekenen dat alles piekfijn 
voorbereid is: agenda’s zijn klaar, verslagen spiegelen 
perfect de vergadering, documenten zijn op tijd ter 
beschikking … 

Beste Elly, het zal wennen zijn om na de jaren-
lange samenwerking een nieuw evenwicht te vinden. 
Als complementaire individuen vormden we samen 
een sterk directieteam, zo vertrouwd met mekaar 
dat het voor altijd leek. Met een knipoog naar J.W.F. 
Werumeus Buning wuiven we je dan ook uit met deze 
belofte: al wat geweest is en wat je hier achterlaat, dit 
zijn de dingen die niet verloren gaan … 

Beste Elly, bedankt voor al wat je voor Hemelvaart 
betekende en dat je toekomst de mooiste weg mag 
vinden.

DONA BEUNENS ALGEMEEN DIRECTEUR HEMELVAART
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Woord 
vooraf

De proefwerken zijn voorbij. Juli en augus-
tus naderen. Eindelijk vakantie. Velen hebben 
toegeleefd naar het moment waarop ze naar 
hun vakantiebestemming kunnen vertrekken. 
Sommigen dromen ervan uren op het strand te 
liggen. Anderen willen onbekende streken ex-
ploreren. Nog anderen nemen boeken mee die ze 
dolgraag willen lezen.

Net nu lees ik in de krant dat de voetafdruk 
van toeristen vier keer groter is dan gedacht. De 
goedkope vliegtuigtickets zijn daar niet vreemd 
aan. Ook de grotere luxe die de toerist op zijn 
vakantiebestemming verwacht, heeft een stevige 
invloed. Het laat zich raden: in de toekomst zal 
reizen anders moeten verlopen.

Gelukkig moet je niet altijd echt op reis om de 
wereld te ontdekken. Zo kan de combinatie van 
je eigen verbeelding en goed geschreven teksten 
wonderen verrichten.

Geert Mak laat je in zijn boek In Europa een 
reis doorheen ruimte en tijd maken. Je kan je door 
zijn prachtige beschrijvingen haast visueel voor-
stellen waar hij zich tijdens zijn rondreis bevindt. 
Tevens zijn de teksten doorspekt met historische 
informatie die je het Europa van vandaag beter 
laat begrijpen.

Minder recent maar daarom niet minder boei-
end zijn de omzwervingen waarop Stefan Zweig je 
meeneemt in zijn boek De wereld van gisteren. Het 
werk situeert zich op het eind van de negentiende 
en de eerste helft van de twintigste eeuw. Het na-
tionaalsocialisme maakt opgang en Hitler wordt 
op 30 januari 1933 rijkskanselier van Duitsland. 
En jawel, Stefan Zweig had Joodse roots.

Toegegeven, beide boeken zijn behoorlijk dik. 
Geen nood, deze minder lijvige AanZet biedt je de 
mogelijkheid om nog even door de laatste maan-
den van het voorbije schooljaar te reizen. Dit is 
alvast een boeiend idee om je vakantie mee in te 
zetten!

Of je nu naar verre oorden trekt, op stap gaat 
met de jeugdbeweging, een stad bezoekt of ge-
woon even met een boek de rust opzoekt van de 
tuin of een park, geniet van jouw vakantie!

WIM DUFOURMONT TECHNISCH DIRECTEUR
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1 Marie-Julie Lambrecht 4L4   
2 Nina Anckaert 4L5

3 Wout Cappelle 3G4

4 Anne-Sophie Manderick 3G4

5 Seppe Manderick 3G4

6 Margot Van Goethem 2GLAc 
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In een land als Oeganda is landbouw een belang
rijk wapen in de strijd tegen honger. Het is niet 
enkel een bron van voeding, maar voor zo’n drie
kwart van de bevolking ook een bron van inkom
sten. Na een oorlog die twintig jaar duurde, is de 
kennis van de boeren er echter sterk op achteruit
gegaan. Droogte en ziektes zorgen bovendien voor 
enorme voedselonzekerheid.

Broederlijk Delen helpt de boeren op verschil-
lende manieren. De organisatie zet in op de verkoop 
van goederen op lokale markten zodat een groter deel 
van het inkomen voor eigen consumptie gebruikt kan 
worden. Ze zorgt ervoor dat de boeren voor zichzelf 
opkomen en dat ze van de overheid eisen waar ze 
recht op hebben. Ze helpt ook strijden voor gelijke 
rechten voor man en vrouw en probeert jongeren 
meer bij de landbouw te betrekken.

Om het BD-project te steunen, organiseert onze 
school tal van acties, maar het hoogtepunt is steevast 
het sportieve duel tussen leerlingen en leerkrachten.

LEERKRACHTEN ONSTUITBAAR
De basketbalmatch werd gespeeld op 13 maart in 
een sfeervolle sporthal vol enthousiaste supporters 
die beide teams aanvuurden en steunden. Het begin 
van de wedstrijd was aantrekkelijk met veel offensie-
ve acties, dribbels en basket op een hoog tempo met 
wisselende kansen. Startten de leerlingen het best 
aan de wedstrijd, de leerkrachten waren zeer efficiënt 
in de omschakeling en maakten het verschil door een 
goede passing en door hun gestalte. Daartegenover 
plaatsten de leerlingen hun techniek en snelheid, wat 
aardig lukte. Het publiek kreeg zo een aantrekkelijke 
wedstrijd te zien. Uiteindelijk gaf de ervaring van de 
gestalterijke leerkrachten de doorslag en eindigde 
de wedstrijd op een al bij al verdiende 51-39 winst 
voor de leerkrachten. Opmerkelijk feit: beide teams 
beslisten om zonder scheidsrechter te spelen, wat 
helemaal geen gevolgen had. Sportief plezier en fair 
play ten top. 

LEERLINGEN HERSTELLEN HET 
EVENWICHT

In het vervolg van deze competitie om de eer namen 
leerlingen en leerkrachten het op 20 maart weer te-
gen elkaar op, nu in het voetbal. Dit was andere koek 
voor de leerkrachten. Het begin ging nog redelijk ge-
lijk op, maar daarna volgde een overrompeling door 
de leerlingen met spectaculaire goals en flitsende ac-
ties. De leerkrachten vonden niet echt een antwoord 
en waren onmachtig om terug te slaan. De leerlingen 
speelden echt een dijk van een wedstrijd. De eind-
score was een verdiende 7-3. 

We zagen twee leuke partijen met fair play, spek-
takel, amusement en vermaak. 

WOUT CAPPELLE 3G4 EN CATO KEULLER 5LE

Fair play, 
sfeer en 
prestatie

BROEDERLIJK DELEN 

Resultaat? 

€ 13 909,68 
Alle acties samen brachten € 13 909,68 op ten 
voordele van Broederlijk Delen. 

62 000
Hierdoor bouwen 62 000 Oegandese boeren-
families aan een toekomst zonder honger. 

Hoe gebeurt dit concreet? 

€ 5
Met € 5 krijgt een boer(in) zaad en een oplei-
ding om een eigen moestuin aan te leggen. Dit 
zorgt voor extra en gezond voedsel! 

€ 53 
Met € 53 kan een arme vrouw een eigen be-
drijfje starten, wat voor extra inkomen zorgt. 

€ 67
Met € 67 krijgt een jongere een opleiding en 
een pakket met nuttig gereedschap. Zo leert 
hij een praktische stiel met toekomstkansen.

BASKETDUEL

VOETBALDUEL

CHOCOMELKACTIE

SOBER MAALSPONSORTOCHT

KOFFIESTOP
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OP HET GOEDE SPOOR
Wat als je tijdens de optredens voelt dat het goed zit?
Dan geniet je van de feilloze voorstelling, de leuke 
muziek, de dialogen als distels, de monologen als 
appels … Kortom: dan hou je ervan!

Wat als de groep een prachtige voorstelling heeft 
neergezet?
Dan krijg je na nog geen halve seconde een lading 
reacties over je heen!

“Ine is echt een natuurtalent!”
MARIE GHEKIERE (6EE) EN MEVR. VANKEIRSBULCK

“Ik zal mijn vrienden zeker aanSPOREN om te ko-
men kijken!”

ALEXINE COEMAN (6EE)

Vorig jaar stonden vele enthousiastelingen van de 
eerste en tweede graad op het podium tijdens de 
tweejaarlijkse poëzievoorstelling. Dit schooljaar 
werden vijfdes en zesdes warm gemaakt voor het 
cultuurproject ‘Spoorzoekers’ en ook vierdejaars 
die zin hadden om mee te doen, waren welkom.

SARA CLAUS 6EI, INE CLAUS 4G4 EN SANDRA BAHLOUL LOZANO 6EE

Met ‘liefde’ als thema kon het niet anders dan dat 
er liefde in de lucht hing. Verschillende sporen (dans, 
zang, voordracht ...) prikkelden het publiek en elk 
spoor bracht de toeschouwers naar een nieuw verhaal 
en een ander facet van de liefde.

De opvoering in De Schakel mocht dan wel de apo-
theose zijn voor de deelnemers, de aanloop naar de 
voorstelling was minstens even spannend. Hoe verliep 
het repeteren en in hoever werden de verwachtingen 
ingelost? Kom het snel te weten in ‘Wat als’! Alle sporen leiden 

naar liefde
CULTUURPROJECT SPOORZOEKERS

HET SPOOR BIJSTER 
Wat als je met tien man een stuk wil opvoeren?
Dan is er altijd wel iemand die de repetitie of zijn 
instrument vergeet.

Wat als je partner tijdens een repetitie niet komt 
opdagen?
Dan springt een leerkracht of een vriendin wel 
even voor je in.
“Wat vond ik het gigantisch grappig om mijn 
zus die liefdesscène te zien spelen met meneer 
Vandorpe! Niet omdat het belachelijk was, maar 
omdat je als zus meestal een paar geheimpjes kent. 
Geheimpjes over jongens, bijvoorbeeld.”

SARA CLAUS, ZUS VAN INE 

Wat als je geheime repetities houdt?
Dan sta je na afloop wel eens voor een gesloten 
schoolpoort omdat niemand van de repetitie 
afwist.

Wat als je twee weken voor het grote toonmoment 
je act nog niet onder de knie hebt? 
Dan word je wakker geschud door de leerkrachten 
die je waarschuwen dat je nog maar weinig tijd 
hebt om die op punt te zetten. 

Wat als je schrik hebt om (voor het eerst) op een 
podium te staan? 
Dan helpt het om je het publiek naakt voor te 
stellen, zegt men. 

“Echt de moeite waard! 
Blij dat ik dit gezien heb!” 

EVY DESMET (6ME)

“Ik ben echt blij dat  
ik aan ‘Spoorzoekers’  

deelgenomen heb!”
HIND HATABI (6ME) EN TINE VANDENBERGHE (5HW) 
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Meedoen aan de videowedstrijd van Arnout 
Hauben legde de leerlingen van 6HW en 6HWiB 
geen windeieren. Niet alleen wonnen we die wed
strijd met ons filmpje over de Waregemse verzets
held Jozef Duthoy, we ontvingen daarvoor ook nog 
eens een trofee uitgereikt door de Waregemse 
cultuurraad én kregen een viprondleiding in de 
VRTstudio’s! 

HANNE LISABETH EN CATO DUTHOY 6HW

Bij aankomst hielden we eerst een plaspauze en 
een stemming of we Studio Brussel of MNM zouden 
bezoeken. Spoiler alert: het werd Studio Brussel. We 
volgden enthousiast onze gids naar de verschillen-
de studio’s. Eerst kwam de KETNET-studio, die er 
toch wat kleiner uitzag dan verwacht. Daarna volg-
den Studio Brussel (inclusief presentatoren Linde en 

Als vips ontvangen op de VRT

Eva), Het Journaal, Extra Time, de studio van Van 
Gils en Gasten en De zevende dag. In de studio van 
Het Weer konden we onze beste Frank- en Sabine-
imitaties bovenhalen. 

ARNOUT HAUBEN
Na de rondleiding was het tijd voor het eigenlijke 
hoogtepunt van de dag: een gesprek met Arnout 
Hauben. Hij verklaarde dat hij voor onze video koos 
omdat we een heel persoonlijk verhaal vertelden, wat 
dicht aanleunt bij wat hij zelf doet, en hij vond het 
filmpje bovendien heel goed gemaakt. Hij vertelde 
hoe hij zelf documentaires is beginnen maken. Na 
wat technische probleempjes kregen we een paar 
fragmenten uit zijn documentaires te zien waarbij 
Arnout uitleg gaf over de kunst van het intervie-
wen en over mensen tegen zichzelf beschermen. Hij 

vertelde ook over zijn (niet zo geslaagde) schooltijd, 
over zijn wandeltochten naar Compostella, over zijn 
nieuwe programma ‘Rond de Noordzee’ …

BV’S SPOTTEN
We kregen ook heel wat BV’s te zien, zeker toen 
Arnout halsoverkop vertrok (hij had te lang met ons 
gebabbeld en moest dringend naar Nederland) en 
ons wat vage instructies richting restaurant gaf. De 
verbaasde blikken daar leerden ons al snel dat weinig 
groepen in het VRT-restaurant eten. Wij van onze 
kant verslikten ons geregeld in onze boterhamme-
tjes bij het zien van al dat bekend volk: Sabine met 
een pastaslaatje, Lieven die nog snel even naar het 
nieuws keek, Goedele die naar de make-up holde … 
Het was een supertoffe ervaring die we niet snel zul-
len vergeten!

DE KLAS UIT BROOKLYN MET ONZE LEERLINGEN OP DE ACHTERGROND

Na afloop ontvingen de leerlingen nog  
een dankmailtje van een enthousiaste  
Ryan Hegg.

Hello Class!
 
I really enjoyed meeting you during my 

visit to Waregem and Flanders. Thank you 
for your hard work on your World War I pro-
jects. We finished quite a lot, and you should 
all be proud of what you accomplished.

 
On Friday, I will be sharing your videos 

with the Brooklyn kids during our visit to 
Flanders House, which is the cultural and 
business center for Flanders in the USA. 
We will take lots of pictures and send them 
to you! We will also share the video on 
Facebook for Memorial Day.

I will be in Waregem again for a short 
visit on June 12, so I hope to see you all soon!

 
Ryan

From Waregem 
to Brooklyn

Ryan Hegg van de World War I Centennial 
Commission gaf twee voormiddagen les aan 5HWi 
als onderdeel van het uitwisselingsproject met The 
Brooklyn Veterans Hospital. Voor Memorial Day en 
Veterans Day maakten ze een filmpje dat Amerikaanse 
studenten meer vertelt over onder andere WOI in 
Waregem, de Amerikaanse begraafplaats, Memorial 
Day en de betekenis van de Amerikanen voor WOI. 
De leerlingen werden werkelijk ondergedompeld in 
een taal- en een geschiedenisbad. En Ryan Hegg? Die 
voelde zich als een vis in het water op Hemelvaart! 
Het project wordt dus zeker voortgezet en uitgebreid!

CARMEN COUSSEMENT LEERKRACHT 
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SALUZZO, ITALIË
Zestien uur waren onze Italianen onderweg naar 
België en ze bleven ook maar vier dagen aange-
zien ze een transportprobleem hadden. Ze geno-
ten evenwel van elk moment alsof het hun eerste 
en laatste keer was. Onze Italiaanse gastgezinnen 
waren ongelofelijk vriendelijk en zorgzaam. We 
vergeten hen nooit en onze mooie vriendschap zal 
voor altijd blijven! Ciao. Fino a tardi!

ELIAS BELO WA NGOMBO 5ST

Over de grenzen heen
Heel wat vijfdejaars namen de voorbije maan
den deel aan een of ander uitwisselingsproject 
met Europese scholen.  Een ervaring die ze niet 
licht zullen vergeten!

BÜRDUR, TURKIJE 
Onze gastgezinnen zorgden meteen voor een 
fantastische ontvangst. Onze Turkse vrienden 
blonken uit in vriendelijkheid en behulpzaam-
heid, waren grappig, of serieus als het moest. 
Turkse leerlingen en leerkrachten zijn heel 
open en close met elkaar. 
We bezochten prachtige plaatsen zoals Pamu-
kale, Antalya, watervallen en een gigantisch 
aquarium. Het thuisstadje Burdur was zeer 
gezellig. De Turkse studenten leerden ons graag 
hun cultuur kennen, maar van hun eten was 
niet iedereen een even grote fan. Zo dronken ze 
bij de meeste gerechten zure yoghurt.  

JEANNE DE PESSEMIER 5HWI

COLMENAR VIEJO, SPANJE  
Onze Spanjaarden lieten ons de mooiste kantjes 
van Madrid zien en dompelden ons onder in de 
wondere wereld van de tapas. Ontbijt om 11 uur, 
middagmaal om 15 uur en avondmaal om 21 uur: 
dat raakten onze Belgische buikjes toch niet ge-
woon! Wij leerden hen West-Vlaamse zinnetjes 
als ‘e frietje goan stekkn in de frituur’ of ‘kere ke 
were’ en zij leerden ons enkele Spaanse zinnen. 
T-shirts en zonnecrème konden we in ons valies 
laten, want het sneeuwde dagenlang! Gelukkig 
pakten onze Spaanse vrienden ons goed in met 
voldoende warme kleren. Carnaval op school 
bleek een zotte verkleedpartij met tal van activi-
teiten en zelfs een dj!

LOTTE DEGRIECK 5EMB, SHEILA WYFFELS 5ST EN CATO KEULLER 5LE

VALDEPENAS, SPANJE 
Toledo, Cordoba, het wondermooie 
Alhambra in Granada en een school waar 
ze zelfs wijn maken!

FONDI, ITALIË
Op maandag 16 april vertrokken we naar het prachtige 
Fondi in Italië. We maakten kennis met de Italiaanse 
cultuur, het onderwijssysteem, de manier van leven 
én het lekkere eten! We konden ook genieten van een 
dagje aan zee. Een fantastische ervaring vol vriend-
schap, kennis, cultuur … en nog zoveel meer. 

FIEN DE RAUW 5HW

BRATTVAG, NOORWEGEN 
Langs bergtoppen en fjorden
Adembenemend Noorwegen

INGEBORG BEERLANDT LEERKRACHT 

MARSEILLE, FRANKRIJK
Er zijn nogal wat verschillen tussen het lycée Jean 
Perrin in Marseille en Hemelvaart. De leerlingen 
gaan er in trainingskledij naar school en moeten geen 
rijen vormen. Ook de stad Marseille valt niet te verge-
lijken met Waregem. In Marseille is er nooit rust, het 
is er altijd enorm druk. De Franse leerlingen konden 
onze rust erg waarderen. Ze vonden het Belgische 
landschap ook heel mooi. Alle Fransen bleken trou-
wens verzot op onze Belgische chocolade en frietjes! 

FLEUR JANSSENS 5EMA EN GIOVANNA MERVILLIE 5HWI 

Alle foto’s van de uitwisselingen 
vind je terug op hemelvaart.be
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weg

ECOMAN 
Op donderdag 15 maart namen de leerlingen uit 
6 Handel deel aan het bedrijfsspel Ecoman. Dit is een 
simulatiespel waarin je een fictief bedrijf overneemt. 
Het bedrijf produceert en verkoopt e-scooters. De 
leerlingen maakten belangrijke beslissingen omtrent 
productie, marketing, personeel en financiën. Per 
klas gingen twee groepjes de strijd aan om de beste 
resultaten te halen.

“Ecoman was een educatief en 
competitief spel. Na enkele uren 
vond ik het wel wat langdradig. 
Ondanks dit minpunt heb ik 
enorm veel bijgeleerd.” 
SEAN LEWIS (6HA)

De leerlingen uit 6 tso kregen de laatste maan
den uitgebreid de kans om hun kennis omtrent 
de bedrijfswereld in de praktijk te brengen. Ze 
namen deel aan het bedrijfsspel Ecoman van KU 
Leuven, waren aanwezig op de Management Days 
van hogeschool VIVES en gingen op bezoek bij het 
bedrijf Renson.  

JEFFREY HANSSENS 6HA

met die handel!

BEDRIJFSBEZOEK 
Op donderdag 24 maart was 6 Handel te gast in het 
bedrijf Renson (Waregem). Eerst woonden ze een 
leerrijke presentatie bij over de geschiedenis, groei 
en het productgamma van het bedrijf. Daarna kre-
gen zij een rondleiding doorheen het hypermoderne 
hoofdgebouw. 

“Renson was voor mij een 
leerrijke ervaring. Het is altijd 
fijn om kennis te maken met 
de werking van een bedrijf. 
Medewerkers van het bedrijf 
horen praten over hun 
ervaringen bij Renson is mooi 
meegenomen. Het bedrijfsbezoek 
aan Renson is zeker een 
aanrader.” 
LOUISE BERGEZ (6HB)

MANAGEMENT DAYS 
Voor elk wat wils op de Management Days van 
Hogeschool VIVES. Beleg je rijk, eventmanagement, 
global business management … het zijn slechts en-
kele van de vele economisch getinte workshops 
waaraan de leerlingen uit 6 Handel, Boekhouden-
Informatica en Secretariaat-Talen konden deelne-
men. Communicatie en taal zijn enorm belangrijk 
in de bedrijfswereld. Veel workshops werden dan ook 
in verscheidene talen gegeven. 

“Het was een zeer toffe  
en leerrijke voormiddag.  
De Management Days zijn  
een absolute aanrader voor  
de zesdes van volgend jaar.” 
MATHIEU VERMEIRE (6STA)
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Dj Feliz opent Moulin Rouge
BAL VAN HEMELVAART

Alweer is er een topeditie van het Bal van 
Hemelvaart gepasseerd. Naast de uitbundige 
sfeer, de lekkere drankjes en de prachtig aange
klede (maar zeer warme) zaal was er natuurlijk 
ook de steengoede muziek. 

NINA ANCKAERT EN LOTTE TERRYN 4L5

Een van die sfeerscheppende dj’s was Gill Van 
Maele aka DJ Feliz uit 6 Kantoor. Wij stelden hem 
enkele vragen over zijn ervaringen op het Bal en de 
vele andere plaatsen waar hij draaide.

WANNEER BEN JE MET DJ’EN BEGONNEN?

‘Ik heb altijd al een grote passie gehad voor muziek. 
Toen ik nog klein was, had ik al een kleine cd-verza-
meling. Ik luisterde naar verschillende muziekstijlen: 
naar genres die populair waren, maar bijvoorbeeld 
ook naar de muziek van mijn ouders. Op 15-jarige 
leeftijd begon ik samen met drie vrienden plaatjes 
te draaien. Later zijn we meer en meer op ons eentje 
verdergegaan. Mijn interesse voor muziek groeide 
alleen maar en is uitgegroeid tot een echte passie.’

WAAR DRAAI JE VOORAL?

‘Meestal word ik gevraagd voor Sweets en af en toe 
feestjes van vrienden. Soms bevelen zij mij dan aan 
bij hun kennissen en op die manier leren de mensen 
mij kennen. Ik heb wel enkele plaatsen die me altijd 
zullen bijblijven zoals de 100 dagenfuif in Ardooie. Dat 
was de allereerste fuif waarop ik draaide. Een andere 
speciale plaats is natuurlijk het Bal van Hemelvaart.’

HOE VOND JE VAN HET BAL VAN HEMELVAART?

‘Het was een speciaal gevoel om voor mijn eigen 
school te draaien. Ik was de eerste die moest draai-
en, dus koos ik voor deep house muziek. Ik vind dit 
ideaal als warming-up. Achteraf heb ik natuurlijk zelf 
nog wat gefeest.’

WAT IS ZO LEUK AAN JE HOBBY?

‘Het leukste is als de mensen genieten van de muziek 
die je draait en dat je je passie kan delen. Als de men-
sen aan het dansen zijn, is voor mij de avond geslaagd. 
Op zo’n moment kan ik zelf ook niet meer stilstaan. 
Natuurlijk moet je rekening houden met het publiek. 
Soms zullen vooral meezingers aanslaan, een andere 
keer mag het al wat steviger. Ieder feestje is anders. 

WAT BRENGT DE TOEKOMST VOOR JOU?’

‘Ik zou graag nog op vele plaatsten draaien, liefst wat 
meer op fuiven, en bekender willen worden. Ik zou 
het te gek vinden, mocht ik later ook voor festivals 
als Hype-O-Dream of Summerfestival, of zelfs voor 
‘Tomorrowland’ gevraagd worden. Als ik echt zou 
doorbreken, word ik misschien wel een professional, 
anders zal het altijd een hobby blijven.’

“Het was een speciaal 
gevoel om voor  

mijn eigen school  
te draaien”

DJ FELIZ

DJ FELIZ
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Verwennerij  
op het internaat
Het werd weer een onvergetelijk jaar voor onze 
internen. Tussen het studeren door probeerden 
de opvoeders hen te verwennen met een ruim 
aanbod aan activiteiten. 

ELIEN DEMEULEMEESTER OPVOEDER INTERNAAT

We gingen proeven van de solden in de K in 
Kortrijk, braken onze hersenen tijdens een quiz, 
trainden onze stemknobbels tijdens het swingpa-
leis en allen waren we nieuwsgierig naar wat in 
dat muzikale pak zat. De valentijnsmovie met lek-
kere versnaperingen en een namiddag boordevol 
waterpret in Rozenbroeken waren een schot in de 
roos, net als de ‘12 werken’. We fitnesten, genoten 
van het zonnetje en een spelletje Kubb. Wanneer 
het te warm werd, brachten de waterballonnen 
verkoeling. Leuke afsluiters waren de internaten-
happening in Plopsaland en het lasershooten in 
Zwevegem.

AFSCHEID EN BLOEMEN 
Nu het einde van het schooljaar nabij is, is het 
ook tijd om afscheid te nemen van onze zesdes. 
Dit jaar verlaten zes laatstejaars ons internaat: 
Manon Meersman, Lisa Vanryckeghem, Renee 
Goddeeris, Margeaux Bois, Marie Spillebeen en 
Charlotte Peers. We wensen hen het allerbeste toe. 

We nemen tevens afscheid van twee opvoeders 
op ons internaat. Ellen Jacobs was twee jaar actief 
als opvoedster. Ikzelf, Elien Demeulemeester, zeg 
vaarwel na tien jaar Hemelvaart. 

Naast de traantjes om het afscheid, was er 
ook tijd om te vieren. Nadine Christiaens, een 
moederke voor alle internen en collega’s, werkt 
inmiddels 25 jaar op het internaat en werd in de 
bloemetjes gezet. 

Graag wil ik afsluiten met iedereen een welver
diende vakantie toe te wensen! Bedankt voor die 
mooie tijd op Hemelvaart en vaarwel!

SARINA DE PAUW EN CHARLOTTE VAN DE WIELE

GEDICHT VOOR DE OPVOEDERS

De opvoeders zijn op en top, 
altijd paraat ook al staat de boel eens 
op zijn kop.

Altijd staan jullie voor ons klaar, 
ook al zijn wij soms wat raar.

Jullie zijn zo fantastisch 
en wij vree spastisch.

Jullie goede humeuren 
bederven gelukkig niet als wij wat 
zeuren.

Jullie zijn streng en rechtvaardig 
en ook lief en aardig.

Aan begrip is er zeker geen gebrek, 
dat is een zeer mooie karaktertrek.

Voor jullie schreven we dit gedicht, 
want jullie hebben heel mooi werk 
verricht.
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Creativity
Creatief denken is  

één van de tien vaardigheden  
waar het onderwijs van de toekomst  

wereldwijd op inzet. 
NOVEMBER 2017, EMINENT. 

Esthetica op Hemelvaart en het  
gebruik van Kunstdagboeken leveren  
hiertoe een rechtstreekse bijdrage. Artistieke  
projecten in de Vrije Ruimte gaan een stap verder door  
het uiten van een persoonlijke expressie nog meer te stimuleren, 
via de bril van de kunst. Wie ben ik en hoe druk ik me uit?

‘Je kijkt naar de wereld,
maar je ziet hem niet.
Wat een berg lijkt,
kan een moerasmonster zijn,
of een geurende shampoo.
De wereld bestaat uit meer dan waar wij naar kijken.’

2017 MADELIEN

Tien jaar samenwerking met buitenlandse en 
binnenlandse kunstenaars via het platform voor 
Hedendaagse kunst ‘Bepart’ levert fantastische 
resultaten op. Bovendien gebeurt dit altijd 
op plaatsen extra muros Hemelvaart wat de 
communicatie met een buitenschools publiek 
bevordert.

PROJECT ‘LANDSCHAP’ IN SAMENWERKING MET ATELIER BILDRAUM EN BEPART

MIEKE DEBAERE LEERKRACHT
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Onze modeafdeling
“Dit was een superleuk project!  
We leerden veel bij door zelf mee te werken in 
de pop-up. Ik hielp bezoekers bijvoorbeeld een 
knoop aan een broek naaien. Ik kon met heel 
wat mensen praten, zoals de meters en peters 
van Keur Tippi.” 

MAAIKE 

“Ik ben trots op onze 
school dat ze dit project 

heeft gesteund.” 
JANA

“Ik vond het een leuk, gedurfd en 
interessant project! Heel origineel. 
Dankzij onze samenwerking kunnen we 
trots zijn op het resultaat.” 

IONNA, FEMKE EN SARI

“Onze pop-up store had een originele 
etalage. De foto’s toonden wat er 

binnenin te zien en te doen was.” 
GAELLE 

PROJECT 
HEMELVAART – SENEGAL 

Onze fashion popup store Asamaan in Het Pand 
gezien of misschien wel bezocht? Deze popup 
store was slechts een schakel in een groots opge
zet uitwisselingsproject met Keur Tippi en een 
Senegalese school.

CARINE CARTON LEERKRACHT

Keur Tippi is een Waregemse organisatie die 
werkzaam is in Mbour (Senegal). Ze startte er een 
vormingscentrum waar meisjes tussen 17 en 28 jaar 
een opleiding krijgen in mode en ondernemen om 
hun maatschappelijke positie te versterken.

Onze leerkrachten en leerlingen van de modeaf-
deling leren hen zaken als een patroon uitraderen en 
een mouw correct instikken. Omgekeerd maken onze 
leerlingen kennis met hun (mode)cultuur en met hun 
beperkte middelen. Een verrijkende uitwisseling voor 
beide partijen dus!

Apotheose van het project moest de komst van de 
Senegalese leerkrachten en leerlingen worden, maar 
door visumperikelen raakten zij ons land niet binnen. 
Na de eerste ontgoocheling beslisten we toch zoveel 
mogelijk van ons project te realiseren en ook zonder 
de lijfelijke aanwezigheid van de Senegalezen bleek 
het project een schot in de roos.

Ook in de toekomst gaat ons verhaal verder. 
Volgend jaar trekt een delegatie leerkrachten van 
Hemelvaart naar Senegal, het jaar daarop reizen 
leerlingen af om hen de nodige ondersteuning in het 
vak mode en ondernemen te geven.

OPENING  
POP-UP STORE ASAMAAN 

Op 28 april ging onze pop-up store in Het Pand offi-
cieel open. Onze kleine winkel was stijlvol ingericht 
en er heerste een gezellige drukte. Dorine Verschuere, 
verantwoordelijke van Keur Tippi, was samen met 
alle meters en peters van Senegalese modeleerlingen 
aanwezig. Jo Neirynck vertegenwoordigde de stad 
Waregem en pedagogisch directeur Joachim Archie 
plaatste een woord van dank. Onze modeleerlingen 
verzorgden de receptie.

POP-UP STORE:  
WORKSHOPS EN LEARNING LAB

In onze pop-up winkel kon je genieten van een 
drankje en een hapje, maar je kon er ook terecht voor 
naaiadvies door onze leerlingen of om workshops te 
volgen zoals vilten, juwelen maken, modeltekenen of 
een T-shirt pimpen. De leerlingen van 1CV kregen 
er les in het Learning Lab. Ze maakten van een oud 
hemd een volledig nieuw ontwerp: knippen, plooien, 
fronsen … De resultaten zijn om u tegen te zeggen!

“Een ongelofelijk project, mede gerealiseerd 
door onze leerlingen op wie we heel trots 
zijn! Twee groepen leerlingen, twee totaal 
verschillende culturen met hetzelfde doel: 
elkaar helpen. Heel spijtig dat ze elkaar niet 
konden ontmoeten. Dit project bezorgde ons 
een warm gevoel en geeft ons een boost om 
verder te gaan.”

ANNELIES BRUNEEL LEERKRACHT

“Asamaan, Asa what?  
Voor dit project rekende de groep op mijn 

grafische skills. Een logo ontwerpen, affiches 
uitwerken, flyer hier, flyer daar! Ook op sociale 

media bleef het niet stil. Een leuke manier 
om zo mijn bijdrage te leveren. Ik ben alvast 

benieuwd wat de toekomst brengt!”
ELINE VERDONCK LEERKRACHT
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laat zich zien!

STUDIEREIS NAAR ANTWERPEN 

Op 26 april trokken de leerlingen van 5 en 6 MRV 
voor een studiebezoek naar Antwerpen. Ze leerden de 
culturele diversiteit van de stad kennen en gingen op 
bezoek bij de hoedenmaakster Carina Macron. 

“Ik wist niet dat Antwerpen 
een ‘Chinatown’ heeft, 

een Afrikaanse wijk en 
een Joodse wijk.” 

AMBER

“De hoedenmaakster gaf ons heel 
wat interessante informatie over 
de geschiedenis van de hoed, hoe 
je een hoed maakt en hoe je die 
draagt. We leerden ook de juiste 
benamingen van verschillende 
hoeden.” 

JOLIEN EN ALEXIA

“Ik vond het heel interessant om te weten 
welke stoffen ze gebruikt en waar ze die 
aankoopt.” 

MICHELLE

“Nu weet ik wat  
ik wil doen!” 

AIMÉE
“Het leukste was het 
moment waarop 
ze haar ontworpen 
jurken toonde!” 

ALEXIA

OP BEZOEK BIJ  
NEL PAPPIJN – DESIGN BY NEL

Op woensdag 24 april kreeg oud-leerlinge Nel 
Pappijn in haar atelier in Harelbeke bezoek van de 
leerlingen van 5 en 6MRV. Na haar studies Creatie en 
Mode en modestudies in Antwerpen koos Nel ervoor 
om creatieve kledingstukken te ontwerpen in een 
niet-alledaagse stijl. Nel maakt uitsluitend maatwerk 
en gebruikt alleen de mooiste stoffen. Onze leerlingen 
bleken onder de indruk!

“Nel heeft ons wegwijs gemaakt in de modewereld. 
Van het ontwerp tot de perfecte uitwerking voor 
de klant: het vraagt heel wat werk.” 

MARGAUX
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Straks weer eerstejaars
LUNA DEBOSSCHERE 

6 HANDEL

Orthopedagogie, Vives Kortrijk
Ik ben al altijd graag met kinderen bezig geweest. Op 
een familiefeest kon ik me de hele middag amuseren 
met mijn jonge neefj es en nichtjes. In het zesde leer-
jaar was ik er vrij zeker van dat ik verpleegster wou 
worden. Dit schooljaar pas bleek dat toch niet zo’n 
goed idee aangezien ik geen spuitjes wil geven. Na 
een bezoek aan een instelling voor kinderen met een 
beperking en daarna aan Vives leek orthopedagogie 
me wel wat. Ik wil personen met een beperking een 
leven geven dat evenwaardig is aan dat van ons. Deze 
mensen gelukkig zien, geeft me een warm gevoel en 
maakt me intens gelukkig.

LIES DELRUE
6 HUMANE WETENSCHAPPEN MET UITBREIDING WISKUNDE

Muziekconservatorium, KASK Gent
Dit jaar heb ik beslist dat ik muziek (klarinet) zal 
gaan studeren. Al van kleins af aan ben ik gebeten 
door muziek en ik wist al op jonge leeftijd dat ik 
muziekleerkracht wou worden. Die keuze werd lan-
ge tijd afgeblokt door mijn ouders, maar ik wil niets 
anders doen. Ik ben ondertussen geslaagd voor de 
toelatingsproef. Ik heb er heel veel zin in en ik zal er 
alles aan doen om er een succes van te maken.

BO DERECK
6 CREATIE EN MODE

Kleuteronderwijs, Vives Kortrijk 
Ik ben graag met kleuters bezig. Ik heb een klein 
neefj e en vind het super om samen leuke dingen te 
doen. Het is ook interessant te zien hoe ze de wereld 
ontdekken en hoe zij hun problemen op een grap-
pige manier kunnen oplossen zonder zich zorgen te 
maken over wat anderen denken. Het was van kleins 
af al een droom om in het onderwijs te staan. Ik wil 
kleuters iets bijbrengen en hen de beste tijd van hun 
leven geven.

LIEZL BUYCK
6 HUMANE WETENSCHAPPEN MET UITBREIDING WISKUNDE

Pedagogische wetenschappen, UGent
Ik heb lang over deze studiekeuze nagedacht en ook 
deelgenomen aan de openlesdagen. Ik koos voor 
deze richting omdat ze zeer goed aansluit bij mijn 
interesses. Ik interesseer me vooral voor onderwijs 
en hoe je een betere leeromgeving kan creëren. Ook 
orthopedagogie en sociaal werk boeien me enorm en 
deze aspecten komen eveneens aan bod. De keuze 
voor UGent was snel gemaakt omdat ik zal pendelen 
tussen Gent en Waregem.

KATOO DEBOSSCHERE 
6 ECONOMIE-MODERNE TALEN

Logopedie, Arteveldehogeschool Gent
Talen zijn echt mijn ding. Ik besteed aandacht aan 
een verzorgde uitspraak en heb oog voor mooie ver-
woordingen in teksten. Ik zou me het liefst toespitsen 
op kinderen. Op een creatieve manier kinderen hel-
pen bij het lezen, rekenen en hen ondersteunen bij 
hun ontwikkeling zijn zaken die mij heel sterk aan-
spreken. Bevestiging voor mijn keuze vond ik o.a. in 
het project ‘Tijd voor je talent’. Hieruit heb ik heel wat 
dingen geleerd waardoor ik met een geruster gevoel 
aan een nieuw hoofdstuk kan beginnen. 

ISABEAU DE VOS
7 KAGB

Maatschappelijk werk, Vives Kortrijk
Ik wil mensen helpen en goede raad geven. Na deze 
tweejarige opleiding kan ik nog kiezen voor een aan-
gepast traject binnen de bacheloropleiding. 

MADELINE HOUVENAGHEL
6 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

Rechten, UGent
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de recht-
spraak – van het derde tot zesde leerjaar zei ik dat ik 
advocate zou worden. In de middelbare school dacht 
ik aan geneeskunde, maar vorig jaar besefte ik dat ik 
niet iets met wetenschappen wou doen en ik kwam al 
snel terug op mijn keuze voor rechten. Graag zou ik 
specialiseren in strafrecht – ik voer graag discussies 
en ben niet bang om voor publiek te spreken. Ik streef 
ook altijd naar rechtvaardigheid. Rechten is dus een 
ideale keuze voor mij!

JULIE VANDE VELDE
6 CREATIE EN MODE

Beeldende kunst: Mode of 
Theater en Kostuumontwerp, Gent (Kask) 

of Antwerpen (Artesis Plantijn)
Voor velen is mode het volgen van de laatste trends, 
maar mode is zoveel meer dan kleding. Mode is een 
proces, een bepaalde weg die je moet afl eggen. Ik wil 
mode naar mijn eigen hand omvormen, naar mijn 
kijk op de wereld. Ik wil tot het uiterste gaan om via 
mijn ontwerpen en kledingstukken aan te tonen dat 
vrouwen niet minderwaardig zijn en dat een combi-
natie van het donkere/duistere en schoonheid best 
mogelijk is. Deze opleiding zal mij de mogelijkheid 
bieden mijn ideeën zo goed mogelijk uit te werken, 
compleet naar mijn eigen stijl. 

Hadden we in het vorige nummer niet be
loofd om de studiekeuzes van enkele laat
stejaars toe te lichten? Acht vrijwilligers 
die volgend jaar weer het groentje zullen 
zijn, vertellen maar al te graag over hun 
studieplannen!

SARA CLAUS 6EI EN CARINE CARTON LEERKRACHT 

STUDIEKEUZE LAATSTEJAARS

“Bevestiging voor 
mijn keuze vond ik 

o.a. in het project 
Tijd voor je talent.” 

KATOO

 LIEZL LIES ISABEAU

 KATOO  MADELINE

 LUNA BO JULIE
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Bucketlist 
van laatstejaars

Het zesde of zevende jaar middelbaar. Het is een 
jaar vol laatste ervaringen, het jaar waarin we op
eens geconfronteerd worden met het feit dat we 
eindelijk volwassen worden, het jaar waarna we 
vrij zijn om te doen wat we willen doen.

Reken maar dat de laatstejaars nog heel wat wil-
len doen na hun middelbare school! Iedereen kent te-
genwoordig het fenomeen van ‘de bucketlist’: een, al 
dan niet geschreven, lijst van al de ervaringen die we 
in ons leven nog hopen mee te maken. Aangezien de 
laatstejaars bijna vrij zijn om al hun dromen waar te 
maken, vroegen wij hen wat zij zoal op hun bucketlist 
hebben staan. 

Wat er ook op de bucketlist staat, wij hopen dat 
iedereen zoveel mogelijk dingen kan afchecken en dat 
de bucketlist ieder jaar korter en korter wordt. Veel 
succes, laatstejaars!

TEKST: MADELINE HOUVENAEGEL 6WWG EN LOUISE PLATTEAU 6ST

TEKENING: EVY DE SMET 6EM EN MARIE-JULIE LAMBRECHT 4L4

de wijde wereld in

avontuur

huisje tuintje 

Niet alleen willen de zesdes en zevendes avonturen 
beleven in het buitenland, er zijn heel wat avontuur-
lijke laatstejaars die graag eens wat stoerdere dingen 
willen doen: bungeejumpen, raften, bergbeklimmen, 
de jungle verkennen … Kortom, echte Indiana Jones-
avonturen beleven dus.

Natuurlijk zijn niet alle ondervraagden fan van avon-
tuur. Sommigen willen gewoon een goed leven met 
een mooi huis, een mooie job of er zijn er die gewoon-
weg willen afstuderen.

Wat meteen opvalt, is dat de wereld verkennen één 
van de meest gewilde ervaringen is. Of het nu indi-
vidueel is, of met een liefje, of met de vriendengroep, 
heel wat ondervraagden zien het wel zitten om deze 
grote planeet te verkennen. Vooral van nieuwe cultu-
ren proeven, prachtige plekken ontdekken of gewoon 
de kick van in een exotisch land te zijn, trekt de laat-
stejaars aan om een wereldreis te maken.
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Femke Vanheuverswyn (14) uit 3 Handel 
nam van 8 tot 16 april deel aan het Europees 
Kampioenschap Trampoline in Baku, 
Azerbeidzjan. We strikten haar voor een in
terview en leerden niet enkel de sport, maar 
ook Femke beter kennen.

JENNY VANHOECKE 4HW5 EN FATIMA EL HANKARI 5KA

WAAROM BEN JE MET TRAMPOLINESPRIN-
GEN BEGONNEN?

In het eerste leerjaar zochten mijn beste vrien-
din en ik een sport om samen te beoefenen, 
maar welke? Mijn mama zocht op het inter-
net naar een ideale sport en zo botsten we op 
trampolinespringen. 

TRAMPOLINESPRINGEN, WAT MOETEN WE 
DAARONDER VERSTAAN?

Het is simpelweg springen en salto’s draaien 
op een trampoline. Op een wedstrijd moet je 
twee oefeningen uitvoeren van elk tien spron-
gen en daar krijg je punten voor.

WAT IS DE MOEILIJKSTE SPRONG DIE JIJ 
OOIT HEBT UITGEVOERD? 

Dat is de triff. Een sprong die ik moeilijk onder 
de knie krijg, is de tjoekie. Je start voor deze 
sprong met een halve draai, daarna doe je twee 
salto’s en je eindigt met een halve draai.

HEB JE EEN IDOOL IN JOUW SPORT?

Ik kijk enorm op naar Marine Jurbert, een 
24-jarige Française die ontzettend veel wed-
strijden wint. Ik bewonder haar afwerkingen en 
de manier waarop ze altijd mooi in het midden 
landt, iets wat ik zelf ook zou willen kunnen.

HOE VOELDE DE SELECTIE VOOR HET EK 
IN BAKU?

Om naar Baku te mogen, moest ik meedoen 
aan een wedstrijd en een bepaald aantal pun-
ten behalen. Via een puntenbord vernamen 
we wie mocht gaan. Toen we mijn naam zagen 
verschijnen, begon iedereen luid te juichen. 
Iedereen was heel trots, uiteraard vooral mijn 
ouders. Wel waren ze een beetje bang omdat 
Baku voor hen een ongekende plaats was. 

HOE WAS HET OM IN BAKU VOOR EEN 
GROOT PUBLIEK TE STAAN?

Eerst was ik zenuwachtig, vooral omdat ik nog 
nooit aan zo’n grote wedstrijd had deelgeno-
men. Achteraf viel het allemaal reuze mee en 
was het een geweldige ervaring! Wat mij hielp 
was het feit dat ik me alleen op de wedstrijd 
heb geconcentreerd en mijn aandacht zo min 
mogelijk op andere zaken heb gezet. 

HOE BEREID JE JE VOOR OP ZO’N 
WEDSTRIJD? 

Trainen, trainen en nogmaals trainen. Voor de 
wedstrijd moet je even alleen gaan zitten en 
herhaal je de oefeningen die je moet uitvoeren 
een aantal keer in je hoofd, zodat je zeker niet 
de verkeerde sprong uitvoert. We krijgen altijd 
minstens tien minuutjes (soms een halfuur) 
om ons op de wedstrijd voor te bereiden. 

PROEVEN VAN EEN INTERNATIONALE 
WEDSTRIJD SMAAKT NAAR MEER?

Absoluut! Ik leerde veel nieuwe mensen ken-
nen, beleefde er een toptijd en werd 50e op 
78 deelnemers. Het was simpelweg een ge-
weldige ervaring!

WAT KUNNEN WE DE KOMENDE JAREN NOG 
VAN JOU VERWACHTEN?

Over twee jaar zou ik graag aan het Wereld-
kam pioenschap deelnemen. Ik weet alleen 
niet of dat zal lukken. Velen zeggen dat ik 
moet proberen een selectie af te dwingen voor 
de Olympische Spelen, wat mij ook erg leuk 
lijkt. Blijft de vraag of ik zover zal geraken. Of 
is alles mogelijk?

Femke 
is klaar 
voor de  
sprong

La Petite 
Casquette 
rouge!
Les vingt élèves de la 1e LA, en groupes de cinq à 
six acteurs, présentent une pièce de théâtre devant 
la classe. La pièce est une adaptation du conte clas
sique du Petit Chaperon rouge. 

Bien étudier par coeur son texte et mettre quelques 
attributs (une jupe rouge, un chapeau, une cravat …): 
il ne fallait pas plus pour émouvoir la prof!

– LE NARRATEUR “La PCR est une fille de 12 ans. Elle 
habite à côté de la forêt avec ses parents.”

– MAMAN “PCR, grand-mère est malade. Tu veux lui 
apporter du pain et du fromage?”

– LA PCR “Bien sûr! Je finis mon devoir et j’y vais.”

– …

– LE LOUP “Ça tombe bien! Du pain, du fromage, grand-
mère et la PCR comme dessert! Miam-miam!”

– …

Mais soudain, changement de plan: le loup ne va 
pas manger grand-mère … “Bof, elle n’a pas l’air très 
appétissante!”

Et puis il y a la PCR qui sort un revolver! 

PAF!

Le lendemain à l’arrêt de bus.

PABLO (UN AMI DE LA PCR) “PCR, tu as une nouvelle veste? 
Quelle belle fourrure!”

GUDRUN SABBE LEERKRACHT
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WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN VAN JE JOB?

“Ik kom dagelijks met het park in aanraking, wat 
uiteraard een groot voordeel is. Castmembers mogen 
als eerste nieuwe attracties of shows uitproberen. Een 
nadeel zijn de soms lange werkdagen. Bovendien zit 
je familie ver weg, maar dat neem je er dan maar bij.”

WELKE TROEVEN BIEDT HET PARK?

“Iedereen heeft wel een favoriete Disneyfilm. In het 
park komen die verhalen echt tot leven. Er wordt zo 
intensief gewerkt aan shows, decoraties en attracties 
en het magische resultaat kan ik vanop de eerste rij 
beleven. Ik ben een grote fan van Star Wars. Hier kan 
ik volop genieten van Hyperspace Mountain en Star 
Tours, mijn lievelingsattracties!”

HOE ERVAAR JE DE WERKSFEER?

“Die is uitstekend! Op ons kantoor is er een heel 
goede band onder de collega's en dit helpt natuurlijk 
wanneer je eens een mindere dag hebt.”

KUN JE VANUIT DISNEYLAND PARIJS OOK 
'DOORSTROMEN' NAAR DISNEYLAND AMERIKA? 

“Wij kunnen ons aanmelden om een jaartje naar 
Disney World in Florida te gaan en daar in de parken 
te werken. Ik ging er al op vakantie, maar het klimaat 
is helaas niets voor mij.”

KUN JE IN DISNEYLAND EEN VAKANTIEJOB OF 
STAGE BEMACHTIGEN?

“Dat kan zeker! De school moet dan contact opne-
men met Disneyland en samen zoeken we naar een 
stageplaats die bij jouw studierichting aansluit.”

HOE VERLOOPT HET LEVEN IN HET BUITENLAND? 
MIS JE BELGIË?

“Het was aanvankelijk een grote aanpassing, maar 
dit is uiteindelijk een geweldige ervaring. Het is af en 
toe zoeken wat wetgeving en reglementering betreft, 
maar je krijgt veel hulp van vrienden en collega's. Ik 
mis vooral mijn familie en soms … het West-Vlaamse 
dialect.”

HEB JE TIPS EN TRICKS VOOR DE HUIDIGE 
LEERLINGEN OM HUN SCHOOLCARRIÈRE TE 
DOORWORSTELEN? 

“Het vele werk maakt het soms lastig. Je vindt de 
leerkrachten ook niet altijd even leuk, maar geloof 
me, ooit mis je ze wel. Ik kan jullie vooral aanraden 
om geen uitstelgedrag te tonen. Ik spreek uit ervaring 
en ik weet dus heel goed dat het je enkel kopzorgen 
en stress bezorgt.”

Deze keer interviewden we een oudleerlinge 
die haar job uitoefent op een wel heel speciale 
plaats waar vele sprookjes tot leven worden ge
wekt. Tjaila Delbeke studeerde op onze school 
SecretariaatTalen en belandde uiteindelijk in 
Disneyland Parijs. 

HOE BEN JE IN DISNEYLAND PARIJS 
TERECHTGEKOMEN? 

“Na mijn zes jaar op Hemelvaart heb ik één jaar 
Communicatiemanagement gevolgd aan Howest in 
Kortrijk, maar dit lag mij helemaal niet en ik besloot 
ermee te stoppen. Op dat moment wist ik helemaal 
niet wat ik wou doen. Een vriendin die toen al voor 
Disney werkte, stelde voor om ook eens te sollicite-
ren. Na een jobdag van Disney in Brussel kreeg ik een 
job aangeboden.”

WAT HOUDT JE JOB PRECIES IN?

“Mensen kunnen mij telefonisch of via Livechat con-
tacteren op onze reserveringscentrale. Ik begeleid 
hen bij het vinden van een vakantie die aan hun wen-
sen voldoet en daarna boek ik hen in ons systeem in.”

WELKE VAARDIGHEDEN DIE JE OP HEMELVAART 
AANLEERDE, GEBRUIK JE IN JE JOB?

“Vooral de talenkennis en vlot werken met het MS 
Office-pakket komen nu goed van pas!”

WELKE TALEN GEBRUIK JE VAAK?

“Ik ben op de Amerikaanse, de Europese en de 
Aziatische markt actief. Daarom gebruik ik het 
Engels en het Frans dagelijks. Duits en Spaans ge-
bruik ik weinig waardoor mijn kennis van die talen 
er helaas niet op verbeterd is. Sorry, mevrouw Lust 
en mevrouw Mignauw.”

‘Een  
vakantiejob 
in Disneyland? 
Het kan!’

Tjaila in Wonderland

TEKST: HELENA VAN DAMME 5WW EN MARGOT VANDENBROUCKE 5LE 

TEKENING: JULIE VANDE VELDE 6CM



7 BSO Op 15 mei gingen we naar de stad van de 
liefde, Parijs. Een dikke aanrader! Zeer mooie herin-
neringen aan onze laatste uitstap samen als klas: de 
selfies, de mooie views vanuit de Hop on Hop off-bus, 
de exclusieve winkels en auto’s, het opmerkelijke rij-
gedrag, samen plezier maken … Onvergetelijk!

7 KAGA EN KAGB

4 TSO Antwerpen heeft veel meer te bieden dan 
alleen maar de Meir, zo konden onze leerlingen erva-
ren. In de voormiddag maakten ze onder een stralende 
zon een leerwandeling door het historische centrum 
van Antwerpen. Die leidde hen naar enkele toeris-
tische trekpleisters en een aantal verborgen pareltjes.

Na de middag volgde een rondleiding in het Fort 
van Breendonk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ge-
bruikten de nazi’s het als werk- en doorgangskamp. 
De verhalen over de wantoestanden en gruwelda-
den die er plaatsvonden, bezorgden hun zelfs op een 
zwoele meidag kippenvel. Niemand kan er onberoerd 
bij blijven, maar toch gebeuren dergelijke zaken nog 
altijd. Daarom deze boodschap van hoop: respect, 
gelijkheid en vrijheid voor iedereen!
ANN DE BRUYCKER LEERKRACHT

5 TSO In the beginning of May we went to 
London for two days and had the time of our lives! 
We got a personal first-time experience of one of the 
greatest cities of Europe! The trip showed us many 
differences with tiny Waregem: from the crowded 
streets, the beautiful buildings, the high-end shops 
to the busy Underground. At night we went to see 
the musical ‘The Lion King’, which impressed us all. 
One disappointment: we didn’t get to see Big Ben 
because of renovations, but that’s one more reason 
to go back later!

STUDENTS OF 5ST

Hemelvaart was hier!

en hier!

Parijs

Antwerpen-Breendonk

Londen
Brussel

en hier!

3 TSO Toutes nos félicitations au groupe d’élè-
ves le plus motivé, le plus aventureux, le plus créatif, 
le plus sportif … de notre jeu tournaisien: Berthe 
Missant, Hanne Lefebvre et Sara Mortier (3CM)!

KATRIEN GHISTELINCK LEERKRACHT 

Doornik
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3 ASO Parijs was adembenemend mooi: de 
uitzichten, de Seine, de monumenten en uiteraard 
ook de Eiffeltoren, ‘La Dame de fer’. De Jardin des 
Tuileries was een rustgevende groene oase in het hart 
van de stad. De Parijse metro is zowat de drukste van 
Europa: meer dan een miljoen mensen gebruiken die 
dagelijks. Wist je trouwens dat de Notre Dame vol-
ledig in de Grande Arche de la Défense zou passen? 
Wonderbaarlijk!

ANNE-SOPHIE EN SEPPE MANDERICK, ELVIRA SIMOENS 3G4

5 ASO Hoewel WOI zo’n 100 jaar geleden 
eindigde, was die tijdens onze tweedaagse naar 
Mesen toch zeer dichtbij. Met de fiets of de bus be-
zochten we verschillende kerkhoven, musea en mo-
numenten, we trokken van CWXRM naar Hill 60 
over Hill 62, naar een krater in Voormezele en het 
graf van Peter Pan enz. We zagen Tyne Cot, waar 
we gesprekken hebben gevoerd met buitenlanders 
(vaak Amerikanen en Britten) die ons vertelden 
wat zij met de oorlog te maken hadden. Vervolgens 
bezochten we het bekende museum in Passendale. 
‘s Avonds maakten we het even stil rond het kamp-
vuur en herdachten we de slachtoffers die het leven 
lieten gedurende die gruwelijke oorlog.

HELENA VAN DAMME 5WW EN MARGOT VANDENBROUCKE 5LE

6 TSO De vliegreis alleen al was voor sommigen 
een echt avontuur. Voor de eerste keer de lucht in! 
Bagage inchecken, door de douane, boarden en dan 
eindelijk klaar om te vertrekken! Na een wandeling 
die ons bloed, zweet en tranen kostte, werden we ver-
rast met een prachtig uitzicht over de stad Firenze. 
In San Gimignano kwamen we in een heus carna-
valsfeest terecht en we startten een confettigevecht 
met Italiaanse kinderen. We sloten onze reis af met 
een bezoek aan Pisa. Daar is niet enkel die beroemde 
toren te bezoeken, er is ook een prachtige doopkapel. 

ELINE VERMEIRE 6HA

en hier?

Ja! En 
hier ook!

Parijs

Het Zwin

Westhoek

Italië

Vlaamse 
Ardennen
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Wistjeditjeswistjedatjes
LAURENCE VEYS EN  KAREN DECOCK LEERKRACHTEN 

De schat van de stilte   
PASTORAAL

RENEE GODDEERIS 
uit 6STA behaalde 83 % voor de schriftelijke proef 
van Olyfran (Olympiade Frans met 10 124 deelne-
mers). Dankzij dit prachtige resultaat werd ze een 
van de 75 leerlingen die aan de mondelinge selectie-
proef mocht deelnemen. Ze werd uiteindelijk vijfde  
in haar categorie en sleepte bovendien de prijs van 
meest verdienstelijke kandidate in de wacht! 

Proficiat!

AIMÉE VINCKE 
uit 5MRV werd derde op de Lions Young Ambassador 
Award. Dit is een jaarlijks terugkerende wedstrijd 
die jongeren beloont die zich vrijwillig verdienste-
lijk maken binnen hun gemeenschap, vereniging 
of school. Aimée volgde vorige zomer een fashion 
onder nemerskamp in Antwerpen. Zij zou graag 
onder nemen en stimuleert anderen om dat ook te 
doen. Zij staat altijd als eerste klaar om te helpen bij 
een infodag, om extra uitleg te geven aan medeleer-
lingen of om met andere klassen samen te werken. 

Proficiat!

Veel van onze handelingen maken erg veel la
waai. Doe een aantal dingen eens zo stil mogelijk. 
Boeken wegsteken, stoelen verplaatsen, weggaan 
of binnenkomen. Zo zachtjes mogelijk lopen, niets 
aanstoten, iets neerleggen zonder enig geluid. Het 
vraagt om zachte, trage, voorzichtige, bewegingen 
en … het vraagt tijd. 

STEFAN VAN DORPE LEERKRACHT 

Maak er spannende uitdagingen van om zo ge-
luidloos mogelijk de handelingen te stellen of leg 
de nadruk op de liefdevolle, zachte omgang met het 
voorwerp als was het je zachtste, tederste knuffel. Zo 
zachtjes lopen dat je de vloer of het gras geen pijn doet. 

Het is niet alleen pure stilte, het gaat ook om een 
andere houding en verhouding waardoor je anders 
naar de werkelijkheid kijkt. De werkelijkheid waarin 
je je beweegt, de voorwerpen die je hanteert, krijgen 
een andere waarde wanneer je ze met rust, stilte, 
zwijgen, zachtheid en traagheid behandelt.

Stilte roept het mediteren wakker. Als we willen 
mediteren, worden we stil. Beide elementen reiken 
elkaar de hand. Ze helpen en versterken elkaar. Ze 
hebben een gezamenlijk terrein.

Stilte is meer dan de afwezigheid van geluid. 
Stilte is het resultaat van verstillen. Het is een pro-
ces van vertragen, verlangzamen, onthaasten, stilval-
len, stilstaan … Het is tegelijk ook vereenvoudigen, 
versimpelen, versoberen, verminderen, verkleinen, 

loslaten … Het is in het eigen drukke bezig zijn, ruim-
te en tijd maken voor … iets anders. 

Die tijd kan erin bestaan om gericht en overdacht 
stil te staan bij het eigen handelen, de richting in je 
leven. Die tijd kan ook gebruikt worden om ontvan-
kelijk te zijn voor wat zich in deze 'stilte', in deze vrij-
gekomen ruimte aandient. 

De stilte van een klooster, een kerk, een bos, een 
meer opzoeken? Ook dàt kan vakantie zijn. 

Fijne vakantie! 

AIMÉE VINCKE (RECHTS)

RENEE GODDEERIS

EEN ZOMERSE LES LEEFSLEUTELS 1HA20



Kamers vol resten examenkoorts kunnen wor
den gelucht, bedden kunnen uitrusten van die 
vervelende woelweken in mei en juni. Eindelijk 
kunnen onze tieners weer ademhalen. 

Straks zwermen ze uit en laten de kamers waar 
hun leven rondslingert voor dagen of weken leeg 
achter. In de vakantie halen ze met heel veel goes-
ting de nodige attributen als zonnebrillen, topjes 
en de op school verboden piepkleine shortjes uit 
de kast. De slaapzakken en -matjes worden meer 
gebruikt dan je lief is, de ‘gooitentjes’ rijzen als 
paddenstoelen uit de grond in jouw tuin en de 
vuren in de vuurkorven worden vlotter aange-
maakt dan je ooit bij je ietwat onhandige puber 
had verwacht. 

Terwijl je vroeger een knuffeldier tussen de 
plooien van de pyjama van je kind moest stop-
pen, slingert dat beest nu ergens verloren in een 
kamerhoek. Liever stoppen ze wat extra zakgeld 
(of je bankkaart) in een rafelige jeans. 

Het beduimelde kampkaartje in beverige let-
ters met een snel-snel boodschap dat het eten lek-
ker is en ze niet kunnen slapen door de muggen 
verdwijnt en je kan hen ten allen tijde – indien ze 
hun oplader niet zijn vergeten, hun batterij niet 
leeg is of het belkrediet niet op is – facetimen, 
volgen op Facebook of WhatsAppen. 

Het zijn jongens en meisjes die op de school-
banken leerstof verwerken, maar ze ontpoppen 
zich tot echte mannen en vrouwen tijdens die zo-
mer. Creatief beheren ze hun agenda van Hype-O-
Dream tot Waregem Koerse (lees: ze begeven zich 
van de ene naar de andere party, van de ene film-
marathon naar de andere slaappartij, verjaardag 
of fuif!) Ze slaan je met verstomming hoe schit-
terend ze kunnen organiseren (lees: je moet hen 
niet brengen of halen want ze nemen fiets, bus of 
trein en bellen je enkel wanneer ze op hun gsm 
de foute uurtabel hebben geraadpleegd en zo de 
laatste bus of trein toch misten) of hoe effi ciënt ze 
kunnen werken (lees: met één klik is het ticket on-
line besteld en – met jouw creditcard – betaald). 

Nestvlieders
HANNELORE DEBAERE LEERKRACHT

DATA TEKENING: MARGOT VANDENBROUCKE 5LE

TEKENING: HELENA VAN TICHELEN 4G5

Onze zonen en dochters vertrekken met 
koffers en rugzakken naar kampen en fes-
tivals, naar alle uithoeken van de wereld, 
soms overmoedig, soms met een bang 
maar verlangend hart. 

De ene geëngageerd op weg om vrijwilligerswerk 
te doen, de andere op stap met of naar familie en 
vrienden om hun hoogsteigen zomers te beleven. 
Ze sporten of gaan challenges aan, doen bij va-
kantiejobs ervaring op de werkvloer op, beleven 
avonturen, kunnen eindelijk genieten en de we-
reld ontdekken …  

Voor je het goed en wel beseft, hebben ze 
hun volledige vakantie geregeld en mag je 
al blij zijn dat ze ook nog een paar dagen 
thuis vertoeven. 

Wat doen zij met en in die zomertijd en wat 
doet die tijd met hen? Als leerkracht hoop je dat 
het goed komt, dat je ze voldoende bagage en wijs-
heid hebt meegegeven om de grote, boze wereld 
aan te kunnen. Begint het échte leren niet pas 
wanneer de schoolpoort dichtgaat? 

Onze klaslokalen en banken blijven de ko-
mende weken akelig stil en leeg. We zien onze 
leerlingen pas terug met bruingebrande neuzen 
en schouders, kamp-, festival- en fuifbandjes als 
trofeeën rond de polsen (hét ultieme bewijs van 
hun groeiende zelfstandigheid en hun open blik 
op de wereld). Je gunt hen die zomertijd met heel 
je ziel. Benieuwd hoeveel rijker en wijzer ze in sep-
tember onze schoolpoort weer binnenstappen. 
Reikhalzend kijken we daar al naar uit. Laat ze 
toch maar veilig weer binnenvliegen …
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OVERLIJDENS

05-02-2018 Gilbert Goemaere, grootvader van Amber Verfaille, 2MBc
21-02-2018 Lieve Delodder, tante van Alexine Coeman, 6EE
25-02-2018 Hendrik Van De Maele, grootvader van Florien Van de Maele, 3WE
04-03-2018 Maurice Vanquaethem, grootvader van Marie Vanquaethem, 3L5,  

 en Zoë Eggermont, 4CM
06-03-2018 Marie-Thérèse Pollet, grootmoeder van Lore Van Compernolle, 3E4
10-03-2018 Georgette Heggermont, overgrootmoeder van Isaura Vanhoutte, 1LB
10-03-2018 Albert Van Assche, 

 overgrootvader van Jolien, 5WW, en Emelie, 3H, De Keyzer, 
  Megan Van Assche, 4HW4A en Manou Deconinck, 2MVV
13-03-2018 Anna Ameye, overgrootmoeder van Sarah Vandenberghe, 3WE en
  Helena, 5WW, en Emilie, 4G5, Van Damme
16-03-2018 Marleen Desmet, grootmoeder van Casey Malysse, 6STA
17-03-2018 Maté Verstraete, leerling van 6MRV
18-03-2018 André Dhulst, grootvader van Tine Pouseele, leerkracht
31-03-2018 Etienne Verhille, grootvader van Sophie Verhille, leerkracht
09-04-2018 Georgette Maes, moeder van Kris Tack, leerkracht
11-04-2018 Georges Dejonghe, grootvader van Manou Baert, 6EM
14-04-2018 Julia Coopman, moeder van Hilde Van Hecke, leerkracht
02-05-2018 Agnes Vandewalle, schoonmoeder van Marijke Lust, leerkracht
04-05-2018 Martine Demunter, grootmoeder van Arthur Reyntjens, 1MB
08-05-2018 Daniël D’Haene, grootvader van Nomad D’Haene, 1HB
14-05-2018 Lydia Verschatse, grootmoeder van Wout Vlaeminck, 5HB
15-05-2018 Suzanne Vanhessche, overgrootmoeder van Julie Vanmarcke, 3CMA
23-05-2018 Sander Levecke, neefje van Laura-Line Verguts, 6HWiA

HUWELIJKEN

17-03-2018 Sanne Holvoet en Kenny Deprez, leerkracht
25-04-2018 Tine Pouseele, leerkracht, en Dino Naudts

GEBOORTEN

03-03-2018 June, dochtertje van Ruben Delafontaine, leerkracht
09-03-2018 Marie, kleindochtertje van Carine Vindevogel, leerkracht
10-03-2018 Lou, dochtertje van Mattias Vandenhaute, leerkracht
21-03-2018 Arn, zoontje van Mathieu Dejaeger, leerkracht
24-03-2018 Vik, kleinzoontje van Brigitte Leten, leerkracht
05-04-2018 Odette, dochtertje van Nele Allemeersch, leerkracht
25-04-2018 Joshua, zoontje van Vanessa Boderé, dienstpersoneel
26-04-2018 Lux, dochtertje van Ellen Jacobs, opvoedster

3E TRIMESTER 2017-2018

TEKST: JEANNICK DECONINCK OPVOEDER

TEKENING: NICK LAMBRECHT & OLENKA PANASOVSKA

Bewonderenswaardig was zijn levenskracht. 
Sterk was hij in zijn strijd tegen de ziekte.

Maté Verstraete

LEERLING UIT 6MRV

23 FEBRUARI 2000 – 17 MAART 2018

Steeds 
dansten er sterretjes 
in je ogen

Steeds 
was er een glimlach 
rond je mond

Ik merkte niets 
van het duister 
dat je overviel

van de pijn 
waartegen je vocht 
en nooit opgaf.

En dan … 
een punt, 
stop, gedaan!

De sterren 
in je ogen 
heb je rustig

naar 
de hemel 
laten gaan ...

LIES TAERWE
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Waar is Elly? Oh nee! Directeur Elly De Vuyst is verdwenen. 
Vind je haar terug?

DE LEERLINGEN VAN 2KVVVA

OPLOSSING:

Dacht je nu echt dat we dat zomaar zouden vertellen?

Het was echt een spannend 
boek! Jullie moeten het zeker 
ook eens lezen. Het gaat over 
een jongen die …

Die avond

BOOM

P�rt …

De leerlingen zijn goed aan het werk.Vandaag gaan jullie
enkele proe�es oplossen.

Probeer
eens de knop

onderaan.

Tot plots …

Berfin! Wat doe je nu?! 
Tegen morgen twee 
bladzijden overschrijven!



Wij zijn hemelvaart!


