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Blikopener
De leerlingen van het eerste jaar
vinden het VTST-logo nog niet attractief genoeg
en tekenden een paar nieuwe voorstellen bij elkaar
in de lessen plastische opvoeding.

Bl Unizo - ondernemers in de klas
De leerlingen van 7BSO ontvingen
twee ondernemers die er een aantal
jaren geleden voor kozen om een
eigen zaak te starten in plaats van
voor een baas te gaan werken.
Ze legden uit hoe ze het hoofd boven
water houden tijdens de huidige crisis
en hoe je van je hobby je werk kan
maken.
Ze benadrukten vooral dat je er als
ondernemer niet alleen voor staat.

Bl Nieuwe werkpakken
De meeste leerlingen van de
bouwafdeling dragen vanaf dit
schooljaar een aangepast
werkpak zodat ze nog
gemakkelijker kunnen bewegen
tijdens het metselen. Ze kunnen
nu kiezen tussen de traditionele
overall uit één stuk en de
werkbroek met t-shirt of sweater.
Onze lassers zijn met hun nieuwe
overalls vanaf nu ook beter
beschermd tegen de gensters die
ontstaan tijdens het laswerk.
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Blikopener
Bl De week van het bos
Het was heel leuk, we hebben zelf soep
gemaakt ! De lintjes in het bos zoeken vond ik
tof. De insecten zoeken was grappig.
We hadden ook nog vier kikkers gevonden en
de wandeling was leuk en interessant.
Nick Bruyninckx 13M

Op vrijdag 3 oktober zijn we met de klas naar
het bos geweest. Na een kort fietstochtje
kwamen we op onze bestemming. Het was er
heel mooi! Eerst mochten we een tekening
maken van verschillende dingen. Dat was leuk.
Toen ze vroegen wie er mee soep wou maken,
stak iedereen zijn hand in de lucht: ik, ik !
M. Delen besliste dit volgens onze klasnummers
te doen zodat iedereen aan de beurt kon
komen. Tijdens de stiltewandeling moesten we
in stilte door het bos gaan, luisteren en
rondkijken. Daarna speelden we verstoppertje.
Het was kei-hard lachen ! En nadat we de soep
gegeten hadden, zochten we nog naar dieren
zoals spinnen en kikkers.
Elian Van Steen 13M

Beheerswerken Liereman
Onze tweedejaarsleerlingen namen deel aan de
beheerswerken in de Liereman. Met het oog op het herstel
van het heidelandschap trokken ze dennenboompjes uit en
schraapten ze de humuslaag weg zodat de typische
voedingsarme bodem ontstaat.
Daarnaast vingen ze ook beestjes in de
vijver om de waterkwaliteit te bepalen.

nieuws
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Bedrijvig
Be Steenbakkerij Wienerberger

Be Kamp C en Mintjens

Toen we met onze fiets in Beerse arriveerden op de steenbakkerij kregen we
een warm ontvangst van onze gids Eric. Hij vertelde ons dat er per jaar 200
miljoen stenen worden gemaakt. Ze worden uitgevoerd naar verschillende
landen zoals Frankrijk, Duitsland,
Engeland… Op één werkdag
kunnen er maximaal 1 miljoen
stenen geproduceerd worden.

Kamp C in Westerlo informeert mensen over
hoe ze ecologisch kunnen bouwen en wonen
met de nieuwste technieken en materialen.
De leerlingen van het vijfde jaar
Houttechnieken bezochten er een
natuurvriendelijk huis, leerden over manieren
om te isoleren en kregen tips over hoe je geld
kan uitsparen door het gebruik van een
regenton en zonnepanelen.
Mintjens in Westmalle is gespecialiseerd in
eiken meubels. De opslagplaats is wel
13 000 m² groot. Onze leerlingen bezochten
er de droogruimtes, de machinezaal, de
spuitcabine en de montagekamer.
Ze waren vooral onder de indruk van de
hoeveelheid opgeslagen materiaal en de grote
silo’s met houtstof en afvalhout die het hele
bedrijf verwarmen.
Wout Haest en Brent Raaymakers
(vijfde jaar Houttechnieken)

Eerst gingen we een kijkje nemen
waar alle klei aangebracht en
gesorteerd wordt. Om een goede
steen te verkrijgen, wordt de klei
met andere materialen gemengd.
De klei gaat de fabriek binnen via
transportbanden. Vervolgens
wordt de klei geplet tot hij fijn en
mals is. Daarna wordt er heel
warm water toegevoegd en is de
klei klaar om in vormen gegoten
te worden. De gevormde klei kan
nu in de oven worden gebakken
om daarna op grote karren
vervoerd te worden naar de
machine die de stenen laat
afkoelen. Dan gaan ze naar een
machine om gecontroleerd te
worden. Ten slotte worden de
stenen verpakt en op paletten
geplaatst. Dit proces duurt vijf
dagen. Nu kunnen de handelaars
vrachtwagens vol stenen, Terca of
Desimpel, komen halen.
31B (derde jaar Bouw)

Be Appelbedrijf Bruneel-Cox en Veiling van Hoogstraten
Voor het vak koeltechniek bezochten de leerlingen van het vijfde,
zesde en zevende jaar Koeltechnieken het appelbedrijf Bruneel-Cox
en de veiling van Hoogstraten.
Bij het appelbedrijf kregen onze leerlingen uitleg over de ULOcellen waarin de appels worden bewaard.

Bij de veiling van Hoogstraten stonden ze versteld over het
koelvermogen van maar liefst 4 000 kW van de gigantische
koelinstallatie die ervoor zorgt dat het fruit en de groenten in prima
conditie blijven.
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Bedrijvig
Be Natuursteen Baeken
Om inzicht te verwerven in de
verwerking van natuursteen fietsten de
leerlingen van het zesde jaar
Ruwbouw naar de Everdongenlaan
voor een bezoek aan Baeken
natuursteen. Ze zagen een aantal
knappe realisaties in de toonzaal.
De verschillende bewerkingen van
eenzelfde steensoort waren zeer
uiteenlopend. In het atelier botsten ze
op enkele hypermoderne machines en
kregen ze een boeiende uitleg van
een gepassioneerde spreker.

Vt VTST in de pers

nieuws
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In het vizier
1 minuut is er nodig om een veiligheidsregel te schrijven,
1 uur is er nodig om een veiligheidsvergadering te houden,
1 week is er nodig om een veiligheidsprogramma op te stellen,
1 jaar is er nodig om hiervan resultaten te bekomen,
1 mensenleven heb je om een veilig persoon te worden,
en slechts 1 seconde is voldoende... om alles te vernietigen.

“

Veiligheid : procedures,
			 instructies en signalering
In een vorig nummer van je schoolblad werd uitleg gegeven
over het belang van een veilig werkklimaat en hoe je
kwetsuren en ongevallen kan vermijden. Denk bijvoorbeeld
aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Naast deze tastbare beschermingsmiddelen kan een degelijk
preventiebeleid echter niet zonder veiligheidsregels. Deze
regels zijn de leidraad voor iedereen die werkzaamheden
uitvoert. In de regels wordt vastgelegd hoe je je moet
gedragen om de risico’s tot een minimum te beperken of
wordt je duidelijk gemaakt hoe je kan omgaan met
restrisico’s. Belangrijk is wel dat
iedereen op de hoogte is van
de regels en dat iedereen
zich aan deze regels houdt!

5. Voer je opdracht veilig uit !

”

Als je volledig op de hoogte bent van wat je moet doen en hoe je
te werk moet gaan, kan je aan je opdracht beginnen.
Na afloop ruim je alles op en berg je het materiaal dat je niet meer
nodig hebt terug op.
Deze 5 regels noemen we de HIGH 5 van een gezonde houding
in de praktijklokalen of labo’s, want:

HERHAALDELIJK INFORMEREN
= GEZOND HANDELEN

HIGH 5		

Informatiebronnen		

Als je tijdens lessen
praktijk of labo een
opdracht moet uitvoeren,
zijn er 5 basisregels die je in
acht moet nemen :

Er zijn verschillende bronnen om aan informatie te
geraken. Informatie kan ook schriftelijk en
mondeling verkregen worden.

1. Zorg dat je je opdracht goed begrijpt !
Als je een opdracht krijgt, zorg dan dat je begrijpt wat je moet
doen, wat je moet maken, wat van je verwacht wordt.
Indien nodig vraag je uitleg aan je leerkracht.
2. Zoek het juiste materiaal
of de juiste benodigdheden bijeen
om je opdracht uit te voeren !
Zorg dat je de juiste machine, de juiste hamer, de juiste
boor… gebruikt. Met ongepast gereedschap breng je jezelf in
gevaar en kan je schade toebrengen aan het gereedschap.
3. Zorg dat je van alle benodigdheden weet
wat de gevaren en risico’s zijn !
Begin nooit aan een opdracht zonder op de hoogte te zijn
van de veiligheidsvoorschriften. Deze vind je bijvoorbeeld
terug in de VIK (veiligheidsinstructiekaart) of op SDS (safety
data sheets).
4. Wapen je tegen de gevaren en risico’s door
de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken !
Als je de veiligheidsinstructies gelezen hebt, neem je de juiste
beschermingsmiddelen. Ook pictogrammen kunnen je hierop
wijzen.
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• Werkplaatsreglementen
In het begin van het schooljaar krijg
je informatie over de manier van
werken in je afdeling of in je
werkhuis. Hierin staan ook de
algemene veiligheidsregels, die voor
iedereen gelden. Neem het werkreglement
goed door en stel indien mogelijk vragen aan
je leerkracht. Daarnaast zijn er ook de specifieke
veiligheidsregels, die betrekking hebben op specifieke
werkzaamheden met een verhoogd risico voor de uitvoerder.
• Procedures
Een procedure is een reeks instructies die je in een bepaalde
volgorde moet uitvoeren. In een procedure wordt beschreven wat
het eindresultaat is en hoe je dit resultaat kan bekomen.
• Instructies
Een werkinstructie bevat instructies om werk zelfstandig te kunnen
uitvoeren. Een werkinstructie moet aan de volgende voorwaarden
voldoen :
- Ze is zo geschreven dat je de opdracht kan uitvoeren, zelfs als je
dit voor de eerste keer doet;
- Ze moet niet te gedetailleerd zijn; vanuit je voorkennis of
vakbekwaamheid begrijp je meestal wat in de werkinstructie
bedoeld wordt.

In het vizier
• Voorlichting, instructie en opleiding

• Markering

Als je met bepaalde machines aan de slag gaat, weet je dat er
gevaren en risico’s aan verbonden zijn. Voor de gebruikte
gereedschappen zijn er
veiligheidsinstructiekaarten of VIK’s.
Deze kaarten bevatten
aandachtspunten over hoe je best
met die gereedschappen
omgaat.
Neem de VIK door voor je aan
het werk gaat! Als er iets niet
duidelijk is, vraag het dan aan
je leerkracht.

Een markering is geen preventiemaatregel of afscherming. Met een
markering vestig je wel de aandacht op een onveilige situatie.
Linten : rood/witte of geel/zwarte linten duiden op een gevaar of
een risico.

Pictogrammen geven op een
overzichtelijke manier informatie
over gevaren en over wat wel of wat
niet te doen.
Bij gevaarlijke en chemische producten maakt men gebruik van
etikettering, gevaarsymbolen en productinformatie om de
gebruiker informatie te geven over het product waarmee hij werkt.
Neem voor gebruik deze informatie steeds door !

Vaste markeringen : vaste markeringen (met in een contrasterende
kleur geschilderde vlakken of strepen) duiden plaatsen aan die vrij
moeten blijven of duiden plaatsen aan waar er kans is om schade
of letsels op te lopen.

• Signalering
Op de werkplek zijn er verschillende soorten gevaren en risico’s.
Signalering van die gevaren is een wettelijke verplichting en is een
manier om de aanwezige gevaren en risico’s onder de aandacht te
brengen.
Volgende signaleringsborden worden veel gebruikt :
- verbodsborden
- gebodsborden
- waarschuwingsborden

Veiligheid boven alles!		
Met z’n allen moeten we veilige werkomstandigheden nastreven.
Dat kan door gebruik te maken van veilige machines en
aangepaste beschermingsmaatregelen, gecombineerd met de
gezonde instelling alle maatregelen in acht te nemen. Denk dus
twee maal (of meer!) na voor je aan de slag gaat. En vergeet niet :

Niets is zo dringend dat het
onveilig mag worden uitgevoerd !
nieuws
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Oud-leerlingen

“

Wouter Dierckx

Wanneer heb je afscheid genomen van de VTST ?
In 2007 heb ik de VTST verlaten.
Welke richting heb je op de VTST gevolgd ?

”

Hoe zie je je job in de toekomst evolueren of ben je
tevreden met datgene wat je nu bereikt hebt  ?
In de toekomst wil ik doorgroeien naar een job die technisch nog
uitdagender is. Op die manier blijf je jezelf steeds verder
ontwikkelen en doe je veel ervaring op.

Ik ben vanaf het derde jaar gestart op de VTST met de richting
Industriële wetenschappen.
Welke studie heb je na de VTST gevolgd ?
Na de VTST ben ik zonder twijfelen gestart aan de richting
Industrieel ingenieur aan de KHK in Geel. Deze richting is meer
bekend onder de naam van Academische Bachelor in de Industriële
wetenschappen, een vierjarige opleiding die leidt tot de titel Master
in de Industriële wetenschappen.
Schets eens kort je loopbaan ?
Tijdens mijn laatste examens industrieel ingenieur heb ik de kans
gekregen op een sollicitatiegesprek bij ASML in Veldhoven
(Nederland). Niet veel later werd me een job aangeboden die ik
niet kon laten liggen. Ik ben dan ook in augustus dat jaar
begonnen op ASML. Tot op de dag van vandaag (bijna twee jaar)
ben ik hier nog steeds actief als Manufacturing Engineer.
Waaruit bestaat je beroepsbezigheid ?
ASML houdt zich bezig met het vervaardigen van machines voor de
productie van computerchips. Met klanten in verschillende landen is
ASML vertegenwoordigd over heel de wereld en telt het een 13 000
werknemers. Mijn rol binnen dit bedrijf is ervoor zorgen dat bij
nieuw ontworpen machines de productie in de fabriek optimaal
verloopt. Ook ben ik verantwoordelijk voor de werkinstructies die
de werknemers in de fabriek gebruiken. Deze moeten te allen tijde
up-to-date zijn en aangepast aan de laatste nieuwe ontwikkelingen.
Vervolgens ben ik betrokken bij projecten waarin we samen met
een team nieuwe ontwerpen en toepassingen introduceren op de
machines. Hierbij hoort ook een deel training van de mensen in de
fabriek, kortom een heel afwisselende en uitdagende job.

Be Nordex
Vorig schooljaar brachten de
leerlingen van het vierde jaar
Houttechnieken een bezoek aan
de firma NORDEX te Arendonk.
NORDEX is in België de
belangrijkste producent van
binnendeuren. Onze leerlingen
kregen in de productiezaal niet
alleen uitleg over binnenschrijnwerk,
maar kregen ook de kans om zelf
de handen uit de mouwen te steken !
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Had je genoeg basiskennis opgedaan in de school
om je job uit te oefenen ?
De opleiding IW was in mijn ogen de ideale voorbereiding op de
studie Industrieel ingenieur. Zelfs een beetje té ideaal, aangezien
het eerste jaar grotendeels een herhaling is van wat je op de VTST
te zien krijgt. Dat kan je wel eens verrassen in het tweede jaar, want
je mag het niet te makkelijk opnemen! De kennis die ik door de
jaren heen opgedaan heb, is van groot belang in mijn huidige job.
Het geeft een meerwaarde dat je niet enkel weet hoe iets werkt,
maar dat je je ook kunt voorstellen hoe het vervaardigd is.
Heb je misschien een goede raad voor de leerlingen
die in jouw richting nog op de schoolbanken zitten ?
Laat je niet afschrikken om verder te studeren. Als de interesse er is,
dan gaat het zeker lukken !

Blikopener
Bl Mijnsite Beringen
We kregen met alle leerlingen van het
derde jaar BSO een rondleiding doorheen
de mijnsite van Beringen. We zagen onder
andere de loketten waar de mijnwerkers om
de twee weken werden uitbetaald, de
lampenhal, de douches en de lockers. Eerst
met de lift en dan in piepkleine treintjes
waar ze met al hun werkgerief in moesten
passen, daalden ze af in de mijn.

Daarna wierpen we ook een blik op de
elektriciteitscentrale, bekend van een aantal
scènes uit Mega Mindy.

“

In de mijn zelf mochten we niet
binnen, want de gangen staan
blank. In de mijnsimulatie
kregen we wel een idee van de
helse werkomstandigheden.
Wij hoorden één enkele
drilboor aan het werk, wat een
lawaai. Destijds waren er dat
wel 50 tegelijk in elkaars
buurt.
Tijdens de
middagpauze
konden de
geïnteresseerden
de terril
opklimmen en
dat leverde een prachtig
uitzicht over de omgeving op.
In de namiddag bezochten we
de mijncité, het dorp dat de
mijncompagnie bouwde voor
zijn werknemers. In het
kioskpark met het casino
vierden de rijken elke zondag
feest en werden ook een
aantal scènes van de film
Marina opgenomen. Daarna betraden we
het voetbalveld van Beringen, dat overigens
ooit nog in eerste klasse speelde.

Prijsbeest

In de mijnkathedraal klommen we daarna
tot bij de klokken in de toren. Door het
grote aantal moslims onder de mijnwerkers
werd er ook een moskee gebouwd.
Een hele dag zware arbeid in een kleine,
vuile, onverluchte, onzuivere en warme
ruimte... het zou niets voor ons zijn.
Brent Smits, Aljhon Castro,
Senne Leysen, Marco Hernandez

”

Als je dit VTST-nieuws gelezen hebt, weet je zeker de oplossing
op onderstaande vragen en maak je kans om een prijs in de wacht te slepen.
Marnik Sels van M22 en Dries Claes van 5F1
zijn de prijsbeesten van onze vorige wedstrijd.
De eerste letters vormen de naam van onze nieuwe 1A-richting.

- Naam van de steenfabriek bezocht door het derde jaar bouw
- Toestel waarmee de VTST de pers gehaald heeft
- Iets nieuws waardoor de leerlingen gemakkelijker kunnen bewegen tijdens het metselen
- Voornaam van de Robin Hood van de VTST
- Producent van betonnen rioleringsbuizen bezocht door de leerlingen van de afdeling bouwkunde
- Zeilster naar wie Marie van den Broek uit 5W1 opkijkt

Antwoordstrookje (Binnenbrengen bij uw titularis)
Naam : ..................................................................................................... Klas : ................ Nr. : ................
Uw oplossing :

nieuws
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Techniek
Te Workshop camerabewaking
Eind vorig schooljaar woonden de leerlingen van het
zevende jaar Stuur- en beveiligingtechnieken een workshop
Camerabewaking bij. Deze workshop werd verzorgd door
dhr. A. Sarteel, zaakvoerder van de firma ARAS Security.
De voornaamste activiteiten van ARAS situeren zich op het
gebied van gebruik van analoge camera’s en IP-camera’s.
Hiermee kunnen opgenomen beelden via internet op eender
welke computer (met de juiste inlogcode natuurlijk !)
bekeken worden. De toestellen hiervoor nodig zoals servers
en recorders werden uitgebreid getest. Het lukte ons zelfs
om camerabeelden op smartphones te bekijken !
Het was een boeiende introductie in een vakgebied waarvan
de mogelijkheden haast onbeperkt zijn.

Te Topografie
De leerlingen van het zesde jaar
Bouw- en houtkunde trokken naar
jaarlijkse gewoonte naar Thomas
More in Geel voor een dagje
‘topografie’ dat georganiseerd
wordt door de opleiding Bachelor
in de bouw van het departement
Technologie Geel in samenwerking
met het RTC Antwerpen.
Eerst werd er naar de theoretische
kennis van onze leerlingen gepolst
en al vrij snel kon er begonnen
worden met de praktische kant van
deze dag, namelijk een kleine
woning correct opmeten en
uitzetten op een grasveld.

Te Gouden autosleutelhanger 2014
Twee leerlingen van Autotechnieken, Jef
Lenaerts en Jordi Meeus, deden vorig
schooljaar mee aan de wedstrijd de
"Gouden Autosleutelhanger 2014".
Leraar automechanica M. Marinus
begeleidde hen naar het opleidingscentrum
in Lokeren waar de proeven werden
afgelegd. Ze vielen niet in de hoofdprijzen,
maar aan de geleverde prestaties en de
daarbij lovende commentaren hielden ze
zeker een goed gevoel over.
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Techniek

“

Werfbezoek IOK en bedrijvenbezoeken
			 FOAMGLAS en TUBOBEL

”

Tijdens het derde trimester 2013-14 ging de volledige groep
bouwkunde (BSO+TSO) op werf- en bedrijfsbezoek. Als eerste
bezochten we de toekomstige kantoren van IOK te Geel
(IOK=Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen). Zij willen met dit gebouw een voorbeeld stellen en
integreren er de laatste nieuwe bouwtechnieken betreffende isolatie,
verwarming,
ventilatie…
De toren zal
volledig met
hout
bekleed
worden als
symbool van
een
duurzaam
beleid en
met oog
voor ons
milieu.
Het gebouw
is tevens
voorzien van
een vaste
kern. Dat betekent dat er centraal in het gebouw een betonnen
koker (met typische trappen, liften en kokers) opgetrokken is die
stabiliteit geeft aan het hele gebouw.

De volledige afdeling bouw (BSO en TSO) voor de bedrijfsdeuren
van de firma Foamglas. Dit bedrijf staat wereldwijd bekend voor
isolatiematerialen. Gewapend met koptelefoons kregen we een
rondleiding doorheen het productieproces.
Kort samengevat : eerst produceert men glazen buizen, daarna
worden de buizen vermalen tot fijn poeder. Dit fijn poeder wordt
(geheime formule) in bakvormen gekapt waarna deze traag door
een tunneloven gaat. Net zoals een gebakken brood, maar dan
enkel ‘iets’ groter, komt het isolatieblok uit de oven.
Daarna worden de blokken versneden in isolatieplaten van
4-5-6-10…cm (net als boterhammen).
Foto’s nemen was er verboden.

Het gebouw is voorzien van een ondergrondse parking
(2 verdiepingen). Wij bekijken de betonnen kelderconstructie
(waterdichting) en de inrit even van dichtbij.

Hier zie je de mof- en spieverbinding met de ingestorte rubberen
dichtingsbanden.

De uitstap eindigde bij het bedrijf Tubobel : producent van
betonnen rioleringsbuizen en inspectieputten voor de wegenbouw.
We beklommen er de cementsilo’s vanwaar we een overzicht
hadden op de bedrijfsterreinen en de aan- en afvoer van
materialen via het Albertkanaal. Dat beton een product zonder
restafval is, merk je op de foto links onderaan. Elke afgekeurde
buis werd stukgeslagen, het puin hermalen en herbruikt in het
nieuwe productieproces.
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Blikopener
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Op het einde van de
week had ik meer
vrienden dan ik vooraf
had durven hopen.

We leerden elkaar kennen
door vrijdag in de Hoge
Rielen spelletjes te spelen.
Ik hoop dat het even tof blijft.
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Blikopener
Supertoffe
leerkrachten.

hten
Door de leuke opdrac
e vrienden
maakte ik vlot nieuw
asgroep
en groeiden we als kl
e.
beter naar mekaar to

De onthaaldag
was dolle pret.
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Krachtmeting
Kr Survivaltrophy
"Samen met je team afzien, doorbijten, het beste uit jezelf
halen, grenzen verleggen, vuil worden en er volledig voor
gaan ..." Onder dit motto zakten we vorig schooljaar op een
woensdagnamiddag met acht sportievelingen van onze
school af naar Hofstade om er deel te nemen aan de
Survivaltrophy georganiseerd door Stichting Vlaamse
Schoolsport.
Ter plaatse kregen onze leerlingen een vier kilometer lang
parcours voorgeschoteld, bezaaid met tal van hindernissen.
Hun kracht en uithouding werden danig op de proef gesteld.
We gingen met onze twee ploegen de strijd aan met
82 andere teams. Onze snelste ploeg viel met enkele
seconden net naast het podium en werd knap vijfde ! Het
andere team legde het parcours iets minder snel af, maar
werd wel bijna beloond met de fair-playtrofee wegens het
helpen van andere teams onderweg.
We kunnen zeker en vast terugblikken op een sportieve
hoogdag ! We willen onze leerlingen bedanken voor hun
positieve inzet! Voor herhaling vatbaar !

Kr Schoolvoetbal
Onze scholierenploeg is er net niet in geslaagd om zich te
plaatsen voor de tweede ronde van de scholencompetitie
veldvoetbal. De nipt verloren strafschoppenreeks (7-6) tegen
het Heilig Graf na een 1-1 tijdens de reguliere speeltijd,
betekende dat de afgetekende 5-0 overwinning tegen het
Sint-Jan Berchmanscollege uit Mol tevergeefs was.
Hopelijk houden onze jongens hier geen
Anderlechtsyndroom aan over.

Talent op een rij: de VTST-kadettenploeg 2014-2015
Ook onze kadettenploeg beet zich de tanden stuk op de
tegenstanders. Tegen het Sint-Jozefscollege werd (na twee
discutabele strafschopscènes) met 1-3 verloren.
Het Sint-Pietersinstituut was meer dan één maat te groot
voor onze gasten en de 0-6 nederlaag was dan ook geen
verrassing. In het Heilig Graf vonden onze voetballers wel
een tegenstander van hun eigen niveau en deze wedstrijd
werd dan ook winnend afgesloten (4-3).
Leerlingen die hebben deelgenomen : Pieter De Witte (E61),
Rik Raeymaekers (E61), Marijn Boerboom (W61), Nick Van
Coillie (H61), Michiel Emonds (H61), Emiel Schoofs (6C1),
Jan Van Loock (6W1) en Niels Beerens (H51).
vtst@vtst

Leraar Printmedia Erwin Peeters speelde heel lang geleden
in het eerste klassevoetbal bij Beringen. #mijnsiteBeringen

4
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Krachtmeting
Proef de penaltystip, beleef basketbal,
groei mee met het gras en kies een krachtmeting of...
sport in het kort.

“

Supertrofee 2013 - 2014

De naam zegt het al : voor deze trofee moet je als klas super zijn.

eer in een
streden voor deze
Alle eerstejaars
handbal
l,
ba
etbal, basket
competitie met vo
na al
de
ig
nd
ei
tiek). M12
er één.
en vijfkamp (atle
m
m
nu
te
lu
so
als de ab
deze disciplines

juichen.
In de tweede jaren mocht 22H
,
tbal
voe
uit
ond
best
tie
peti
com
Hun
basketbal en handbal.

”

In de derde jaren pakte 31E de
trofee in de
disciplines zaalvoetbal, basketba
l, handbal
en volleybal.

Na hun wedstrijd
en zaalvoetbal,
volley,
basket en handba
l werd de klasgro
ep
6C1-6F1-6W1 wi
nnaar van de su
pertrofee
bij de hogere ja
ren.

De laureaten werden gevierd op de sportreceptie op het einde van het jaar.

Ook dit jaar belooft het weer een spannende strijd te worden voor de supertrofee.
Succes allemaal !
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De fakkel

“

Op zoek naar
			 het vuur in de VTST

”

Zeven leerlingen, één van elk jaar, beantwoorden enkele vraagjes om de mens
achter het wezen op de schoolbanken te leren kennen.
Telkens geven ze de fakkel ook door zodat we in elke afdeling kunnen terechtkomen.
De fakkel zal eeuwig blijven branden.

Mo Majid – 1W1

Diëly Heulens – 21H

Jordy Veys – M31

Wie is je sportidool
en waarom ?

Marouane Fellaini, omdat hij
goed kan voetballen.
Hij is mijn grote voorbeeld.

Anthony Napolitan. Hij is een
BMX'er van Redbull die heel veel
durft en kan.

Ik kijk niet naar sport, dus ik
heb eigenlijk geen sportidool.

Op welke plek in de
wereld wil je wel
eens komen ?

Ik zou graag eens naar Engeland
gaan. Het lijkt me een tof land
en ze hebben er goede
voetbalploegen.

Ik zou graag eens naar Turkije
gaan. Ik denk dat het daar
mooi is, met veel natuur.

Naar Dubai wil ik eens op reis.
Daar rijden veel sportwagens
rond en die wil ik wel in het
echt zien.

Met welke beroemdheid
zou je graag eens
een dagje ruilen ?

Met Fellaini natuurlijk !
Op een dag dat hij een match
speelt bij de Rode Duivels.

Met Napolitan. Ik zou die coole
tricks wel eens willen proberen !

Met Vin Diesel omdat hij voor
zijn werk met snelle auto's mag
rijden.

Wat zou jij veranderen
in de wereld ?

Geen school meer :-) .

Een kortere schooldag zodat ik
daarna nog tijd heb voor iets
anders.

Ik zou alles goedkoper maken,
want het is allemaal nogal duur.

Wie krijgt van jou
een pluim ?

Mama en papa, omdat ze er
altijd zijn voor mij.

Jorge Van Camp. Hij is echt een
goede vriend voor mij.

Garagisten, omdat we hen
nodig hebben (en omdat ik
dat later ook wil worden).

Naar welke muziek
luister je graag ?

Rock en popmuziek.

Hardcore, hardstyle en tek.

Alles, behalve klassieke muziek.

Welke film staat
bovenaan je lijst ?

The Rise of the Planet of the Apes.
Het is een tof verhaal waarin
apen de wereld overnemen.

Horror- en avonturenfilms
zie ik wel graag.

The Fast and the Furious.
Ik heb ze allemaal gezien.

Wat heb je al geleerd
dit schooljaar ?

Mijn fiets aan de haak hangen.

Metsen en schaven.

Frezen.

Wat is het leukste
dat je ooit gedaan hebt ?

We zijn met ons gezin naar
Marokko gereisd. We waren twee
dagen onderweg met de auto en
dat vond ik wel avontuurlijk !

Ik ben op reis geweest naar
Tenerife. En ik ben ook eens
gaan BMX'en in een enorm
grote skatehal in Antwerpen.

Ik heb bij mijn nonkel mogen
werken in de garage en aan
auto's sleutelen vind ik echt heel
tof!

Hoe ziet je ideale
weekend eruit ?

Op zaterdag voetballen met
mijn ploeg, op zondag
zwemmen of spelen in het bos.

Dan kan je me heel het weekend
vinden op het crossparcours met
mijn vrienden.

Dan kan je me het hele
weekend in de garage van mijn
nonkel vinden.

Aan wie geef jij
de fakkel door ?

Aan Maarten Janssens (1W1)

Aan Nicolas van Aelst (21H)

Aan Gregory de Pauw (M31)
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De fakkel

Renaldo Janssens – D41

Marie van den Broek – 5W1

David Van Bogaert – W61

Kevin Goncear – 7EA

Cristiano Ronaldo omdat hij
echt heel goed kan voetballen.

Evi Van Acker, omdat ze een
supergoede zeilster is en ik zeil
zelf ook.

Cristiano Ronaldo omdat hij zo
goed kan voetballen.

Ik doe zelf aan fitness, maar ik
heb niet echt een sportidool.

Naar Brazilië wil ik wel eens op
reis. Ik denk dat het er prachtig
is.

Na het middelbaar zou ik
graag nog een jaar gaan leren
in Australië. Zo kan ik er de
cultuur leren kennen.

Blue Velvet in Newcastle. Dat is
een exclusieve nachtclub en het
lijkt me daar heel leuk.

Ik zou graag eens naar Dubai
reizen. Het is er heel mooi en ik
wil eens zien hoe het leven daar
is.

Met Ronaldo, want ik wil graag
weten hoe hij werkelijk leeft.

Ik wil niet echt beroemd zijn,
dus ik hoef niet te ruilen met
een beroemdheid.

Met Bill Gates, om voor één
dag zoveel geld uit te geven als
ik kan.

Met Warren Buffett. Hij is een
topbelegger en ik kan van hem
nog wel iets bijleren.

Ik zou de hongersnood
afschaffen.

Ik zou de armoede en de
oorlogen aanpakken.

De kostprijs van het brood
verlagen omdat iedereen toch
brood moet kopen.

Minder oorlogen en een betere
samenleving.

Mijn ouders, omdat ze goed
voor me zorgen.

Mijn mama, want ik kan altijd
bij haar terecht.

Meneer Vervloet, omdat hij zo
weinig pluimen op zijn hoofd
heeft.

Mijn broer en mijn ouders, voor
hun steun.

Amerikaanse rap.

Vooral popmuziek op de radio.

Alles waarop je kan dansen.

Deep House.

You don't mess with the Zohan!
Dat is echt een toffe komedie.

Ik vind The Hunger Games wel
een goede reeks films.

Godzilla. Dat vind ik echt een
geweldige actiefilm.

The Wolf of Wall Street. Spannend
om te zien hoe hij vanuit het niets
een rijke man wordt.

De richtingscoëfficiënt.

Dat jongens ook heel
behulpzaam kunnen zijn.

3D-printing, want dat is heel
interessant om mee te werken.

PLC.

Op reis gaan met mijn gezin
vind ik eigenlijk altijd leuk.

Een touwenparcours met death
ride tot 400m. Het was in
Zwitserland voor mijn
verjaardag met ons gezin.

Parachutespringen. Ik ben tijdens
een Junior-Para-kamp vanop
400m hoogte gesprongen,
waarvan 70m in vrije val.

Parachutespringen. Samen met
mijn broer heb ik dat in Duitsland
gedaan. Het was ineens de eerste
keer dat ik in een vliegtuig zat.

Op zaterdagnamiddag als
leider actief zijn in de KSJ en
verder veel feesten.

Goed ontspannen, sporten,
uitgaan en iets nieuws
ontdekken.

Aan Sam Baeyens (5B1)

Aan Eric Agyei (6LA)

Eerst een match spelen met mijn Geen huiswerk, een
scoutsactiviteit en wat uitgaan.
voetbalploeg en daarna rustig
wat gamen.
Aan Beau Lodewijckx (M41)

Dat mag de redactie kiezen.
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Krachtmeting

“

De Robin Hood van de VTST

Hij steelt niet van de rijken, moet zich niet verstoppen in het woud,
heeft geen ruzie met de sheriff van Nottingham
of dingt (voorlopig) niet naar de hand van een schone jonkvrouw,
maar hij kan wel schieten als Robin van Locksley.
Wij stellen u onze eigen Robin Hood, aka Elian Van Steen, voor.

Boogschieten is zeker geen voor de
hand liggende sport om te gaan
beoefenen. Hoe kwam je op het idee
om er mee te beginnen ?
Mijn vader kwam in 2010 onverwachts
terug in contact met leden van de
Koninklijke Sebastiaansgilde van Merksplas.
Ze rakelden allerlei verhalen op die mij
nieuwsgierig maakten. Papa haalde zijn
boog van de zolder en even later had ik de
microbe al te pakken. We legden contact
met de club en ik begon te trainen. Ik was
toen 8 jaar. Ik startte met een gewone
houten boog op een afstand van vijf meter.
Daarna kreeg ik een echte boog om vanaf
12 meter te schieten. Het ging zo goed en
ik vond het zo fijn dat ik steeds meer wilde.
Na mijn eerste wedstrijd, toevallig het
Belgisch Kampioenschap, barstte ik in
tranen uit omdat ik slechts negende
eindigde. Die wil om beter te doen heeft me
gestimuleerd om vanaf dat moment nog
harder te gaan trainen.

een gelijkspel. Dan moet je een shoot off
doen. Wie dan het dichtste bij de inter 10
(het kruisje in het blazoen) schiet, wint de
wedstrijd. Ook de omgang met andere
schutters en kampioenen is leerrijk.
Het is knap om te zien hoe mensen uit
andere clubs voor jou staan te supporteren
tijdens een finaleronde. Zo bouw je je
vriendengroep verder uit.
Schieten jullie net zoals Robin hood
met een houten boog of is er een
verschil ?
Robin Hood schiet met een longbow, een
traditionele boog van hout terwijl ik met een
recurve boog schiet. Dit is een boog waar
je de latten af van kan doen, de spanning
zit hierbij op de latten.

”

Ook wat betreft de afstand tot de
roos is er heel wat variatie.
Zijn jouw wedstrijden enkel indoor
of ook outdoor ?
Kan je dit verschil eens uitleggen ?
Je hebt inderdaad verschillende afstanden,
gaande van 12 meter tot 90 meter.
Bij wedstrijden indoor (meestal in een
sporthal) zijn de afstanden vaak 12, 18, 20
of 25 meter. Bij wedstrijden outdoor kunnen
de blazoenen tot 90 meter ver geplaatst
worden. Er zijn ook wedstrijden waar je
meerdere afstanden moet schieten, met één
of met meerdere pijlen. Voor de liefhebbers
zijn er ook 3D-wedstrijden. Nepdieren
fungeren als doel en worden ergens in de
natuur geplaatst. Een field is dan weer een
tocht door de natuur waar in plaats van
dieren doelen staan. Zowel bij de 3D als
field moet je zelf inschatten op hoeveel
meter het doel/dier staat, om zo je vizier
juist te kunnen instellen.

Is boogschieten populair in België ?
Je zou ervan versteld staan hoeveel
Belgische jongeren deze sport beoefenen.
Dit merk je vooral op bij het Belgisch
kampioenschap. De tribunes zitten
afgeladen vol om verschillende categorieën,
beginnend bij acht jaar, aan te moedigen.
Er zijn heel wat senioren en mensen met
een lichamelijke beperking (zelfs blinden)
die deze sport beoefenen. Hoe ze deze
mensen begeleiden, is toch wel knap om te
zien. Het doet mij enorm veel plezier dat
ook deze mensen aan bod komen in onze
sporttak. In landen zoals Zuid-Korea en
China wordt handboogschieten zelfs als een
nationale sport beschouwd.
Wat maakt deze sport zo
aantrekkelijk voor jou ?
Ik leer me door het boogschieten vooral
beter concentreren. Elke fout in de techniek
wordt afgestraft. Ik leer ook omgaan met
stresssituaties. Vooral de finaleronden
kunnen heel stresserend zijn, met name bij
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Daarnaast heb je nog flatbows (houten
bogen die aan de voorzijde gelamineerd
zijn met kunststof) en compoundbogen
(bogen waarbij de spanning geregeld wordt
met behulp van een katrolsysteem).
Wij richten onze pijlen op een blazoen.
De grootte van dit doel hangt af van de
afstand waarvan je schiet. Het blazoen
varieert van 40 centimeter tot 120
centimeter.

De afstanden waar ik voorlopig wedstrijden
op doe zijn 12, 18 en 20 meter. Ik ben al
volop aan het trainen op 30, 40 en 50
meter omdat ik volgend jaar een categorie
hoger ga. Die categorieën worden bepaald
naargelang de leeftijd van de schutter.

Krachtmeting
Over welke kwaliteiten moet een
goede schutter beschikken ?

deelnemen aan internationale wedstrijden,
zoals de Olympische Jeugdzomerspelen.

Handboogschieten is mentaal een zeer
zware sport. Eens je aan de schietlijn staat,
moet je je volledig op je houding, techniek
en ademhaling concentreren. Je moet het
volledig zelf doen. Eveneens moet je toch
wel wat kunnen omgaan met stress, vooral
tijdens wedstrijden, maar dit kan je leren
door veel deel te nemen aan wedstrijden en
ervaring op te doen.

Je werd tweede op het Belgisch
Kampioenschap boogschieten
indoor. Wil dit zeggen dat je ook
aan internationale
tornooien mag of gaat
meedoen ?
Je mag natuurlijk altijd aan
internationale wedstrijden
deelnemen. Ik heb al
wedstrijden in Nederland
geschoten, maar voor andere
landen zoals Slovenië of
Frankrijk moet je je selecteren
en daar ben ik nog te jong
voor. Dat is uiteraard wel mijn
ambitie. Dus blijven trainen
hé!

PALMARES

Hoeveel tijd besteed je wekelijks
aan boogschieten ?
Toch wel acht tot tien uur per week ben ik
met deze hobby bezig. Ik ben een héél
gedreven persoon die gaat voor de
overwinning. Daarom is veel trainen van
levensbelang. Ooit zou ik graag willen

Vlaams Kampioenschap outdoor goud 20m 2012
Provinciaal Kampioenschap outdoor goud 20m 2012
Belgisch Kampioenschap outdoor zilver 20m 2014
Koning 2012 12m indoor
Koning 2013 12m indoor
Keizer 2013 12m indoor
Kampioenschap Noorderbond 2013 Brons 12m outdoor
Mini indoor 2013-2014 zilver 12m indoor
Jeugdfita NL 2014 zilver 20-30-40m outdoor
Kampioenschap Kempen 2013 goud 20m outdoor
Korte afstand 2014 goud 12m outdoor
Nachtschieting 2014 goud 20m outdoor
3D-schieting België en NL 2014 2x goud.

Schrijf-zeVRIJdag
De Schrijf-ze-VRIJdag op 17 oktober
stond in het teken van ‘My body, my
rights’. Tijdens de lessen godsdienst
leerden de leerlingen wat seksuele
en reproductieve rechten juist
betekenen voor jongeren, zodat ze
ze ook kunnen opeisen. Enkele
mistoestanden in Zuid-Afrika, Nepal,
El Salvador en België werden in de
les besproken. Een 85-tal
briefschrijvers gaf gehoor aan de
oproep om tijdens de middag een
protestbrief te schrijven aan de
ambassade van Zuid-Afrika.
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Fundamenten
Fundamenten, jawel, dat zijn ze, de mannen en vrouwen
die de VTST verlaten en van een verdiende rust gaan genieten.
Ze blijven een stuk van onze school waar we verder kunnen op bouwen.

“

Met pensioen

Eddy Verstraelen
...was ontelbare jaren de titularis van
41M. Als leraar mechanica leerde
Eddy zijn leerlingen de knepen van
het vak aan in de technologie van het
metaal. Naast dit theorievak had ook
het technisch tekenen geen geheimen
voor hem. Steeds geduldig en immer
goedgezind stond Eddy tussen zijn
leerlingen die hem vertrouwden en waardeerden.
Hij zette zich in voor de schoolgemeenschap als vakbondsman.
Nu Eddy meer tijd heeft, wensen we hem van harte vele fijne
reisjes toe met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

”

Jack Daemen

… heeft de laatste 15 jaar van zijn
carrière doorgebracht in de afdeling
sanitair van onze school. Als vakman
in het leggen van verwarming bracht
hij de leerlingen van de derde graad
de knepen van het vak bij. Met veel
humor gaf hij les en hij was streng
maar rechtvaardig waar dat nodig
was. Buiten de schoolmuren kennen we Jack als een
avonturier en wereldreiziger. Hij mag zich kampioen in het
prijskamp-vissen noemen. Je kan hem ook geregeld aan een
cafétoog vinden. Het leven heeft Jack niet gespaard, maar we
wensen hem tijd toe om te genieten van vriendschap en de
kleine dingen in het leven.

Frank Heylen
...stond bij de oud-leerlingen van
verschillende generaties bekend als
“den beul”, wellicht omdat hij onze
leerlingen stevig kon laten sporten,
want de bijnaam strookt eigenlijk niet
met zijn warme inborst. Vaderlijk,
met veel humor en met de nodige
levenswijsheid heeft hij ontelbaar veel
jongeren op het sportieve pad gezet. Niemand kreeg hem uit
zijn evenwicht. Frank is een levensgenieter, dus we wensen hem
veel tijd toe om te genieten van lekker eten en drinken en van
het groen in zijn tuin.

Jules Van Giel
...kwam na de fusie van VITO Beerse
en VTST mee naar onze school. Als
onderhoudsman was hij vooral actief
achter de schermen, waar hij de
klassenrondgang deed. Banken en
stoelen werden systematisch
gecontroleerd en, waar nodig,
meteen gerepareerd. Jules heeft ook
vele vierkanten meters schoolmuren van fris schilderwerk
voorzien. Elke ochtend zette hij een thermos koffie voor zijn
collega's van de onderhoudsploeg.
Nu Jules met pensioen is, wensen we hem tijd toe om
met zijn familie te wandelen en te fietsen.
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Staf Wolput
...zette generaties lang onze jongste
leerlingen op het spoor van de
techniek. Met veel geduld en begrip
bracht Staf hen de basisbeginselen
van mechanica bij. Discreet als hij
was, voerde hij niet het hoogste
woord in onze leraarskamer, maar
wie met hem praatte, kon rekenen op
zijn luisterend oor. We wensen Staf veel tijd toe om te genieten
van de rust en de natuur, van mooie roadtrips met de motor
en van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Greet Bedeer
...stond haar mannetje als één van
de eerste vrouwelijke leerkrachten in
onze school. Als historica leerde
Greet onze leerlingen de mijlpalen in
de geschiedenis aan, maar ook de
aardrijkskundige coördinaten hadden
voor haar geen geheimen. Greet
toonde een eindeloos geduld voor
haar leerlingen die worstelden met blinde kaarten en cruciale
datums uit de wereldgeschiedenis.
We wensen haar veel tijd toe om te genieten van kunst en
cultuur en zeker ook om te fietsen naar zonnige einders.

Blikopener
Bl Leerlingenraad
eerste graad

tweede graad en derde graad

De aanwezige leerlingen kregen een ruim aanbod van mogelijke
middagactiviteiten die ze in een werkgroep kunnen uitwerken. De
leerlingen kunnen zich aanmelden bij de begeleiders (M. Delen,
M. Heylen, M. Bogaerts en M. Vorsselmans) als er interesse is om
een initiatief uit te werken. Zo is er de mogelijkheid voor het
organiseren van een kaartmiddag, een schaakinitiatie, een middag
gezelschapsspelen, een stripdag of -week, een Tetristornooi, een
filmvoorstelling tijdens de middag en een knutselproject (onder
begeleiding van M. Geudens).

De leerlingenraad van de tweede en derde graad is
het schooljaar met veel enthousiasme gestart.
De leden hebben de bedoeling om het leven op de
VTST nog wat leuker en aangenamer te maken voor
de leerlingen door verschillende activiteiten te
organiseren. Daarnaast overleggen zij ook over een
aantal actiepunten die verandering kunnen brengen
op school. Mevr. Van Nueten en Mevr. Nuyts
begeleiden de leerlingenraad.

Er werden ook algemene vragen gesteld en voorstellen
(verbeteringen aan de schoolinfrastructuur) gelanceerd die verder
besproken en aangepakt worden op de volgende vergaderingen.

Bl Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 17 oktober
fietste, tramde, treinde en
buste heel jeugdbewegend
Vlaanderen in
jeugdbewegingshemden,
-t-shirts en -sjaaltjes door
het land. Ook op onze
school vierden we het
engagement van de
leerlingen die zich inzetten
voor de jeugdbeweging.
Tijdens de middag
organiseerde de
leerlingenraad van de
derde graad op de kleine
speelplaats enkele
spelletjes.
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vtst@vtst

vtst@vtst

Na ons opendeurweekend trakteerde de school alle
leerlingen en leerkrachten op een ijsje voor hun inzet.
#smakelijk

Oud-collega Jos Gilot is nog altijd fluitend actief.
Hij leidde de wedstrijd België-Polen op de Special
Olympics. #basket

7

H 15

8

lll

H 19

lll

vtst@vtst
vtst@vtst

De leerlingen van de bouwafdeling kiezen voortaan zelf
hun werkpak: de volledige overall of een werkbroek met
een losse trui. #comfortabel

Voor de dag van de leerkracht werden de leerkrachten
verwend met een ontbijt in het leraarslokaal.
#spekmeteieren
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Voor Natuurpunt renoveert de afdeling bouwkunde een
vervallen steenoven. Het is een ideale schuilplaats voor
vleermuizen. #batman
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Bij een werfbezoek in de Zandstraat gingen de leerlingen
van de bouwafdeling kijken naar een Berlinerwand.
Dat is de heraanleg van een fundering onder een
bestaande gevel. #vakgericht
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Komen eten !
Ik nodigde dus dan maar een eenzame uit
alhoewel ik liever alleen was
en somber voor me uitkeek.
Er zijn genoeg mensen om mee te praten
maar eigenlijk valt er niet veel te zeggen
tenzij over het weer.
Hij kwam schuchter binnen en begreep mijn stilte.
Hij genoot van het eten
en ik genoot ervan dat hij genoot.
Het eerste woord zeiden we samen,
op de voet gevolgd door de eerste lach.
Zijn verhaal was boeiend
en mijn verhaal paste erin.
De avond was een vrede voor de oorlog
van mijn kijk op de mens.
Na deze verlichte avond liet ik mijn eenzame buiten.
Vrolijk Kerstmis iedereen !

Hartslag
We nemen afscheid van :

We verwelkomen :

Hans Cuypers
vader van Peter Van Coillie
leraar godsdienst
op 31 augustus 2014

Jaan
zoontje van Ann Van den Borne
CLB-medewerkster
op 2 juli 2014

Jef Lasters
vader van Dirk Lasters
technisch adviseur Hout-bouw
op 17 september 2014

Maxim
zoontje van Paul Broeckx
leraar houtbewerking
op 7 augustus 2014

Maarten Bastiaensen
vader van Robin Bastiaensen
leerling van het zesde jaar
Autotechnieken
op 24 september 2014

Valerie Roxanne
dochtertje van Jan Meeus
leraar houtbewerking
op 23 augustus 2014

Rita De Craene
schoonmoeder van Marc Kerckhofs
leraar lichamelijke opvoeding
op 28 september 2014
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Leerlingen en leerkrachten van de studierichting Grafische communicatie en media,
Printmedia realiseerden deze uitgave;
zij verzorgden de lay-out, druk en afwerking.

www.vtst.be
Vrije Technische Scholen van Turnhout
Zandstraat 101
2300 Turnhout
Tel. 014 41 69 51
Fax 014 41 50 51
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