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Fotomodellen

De stad Turnhout wil zichzelf als onderwijsstad profileren via een campagne in de plaatselijke kranten. Ook
leerlingen van onze school fungeren als ambassadeur voor het Turnhoutse onderwijs.
Daan en Lizi-An, leerlingen van de richting Elektromechanica, uit Retie (Schoonbroek) geven de campagne
een gezicht!
Best wel leuk om eens fotomodel te spelen!
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Het lichaam van Coppens

Wat vorig schooljaar begon als een vraag tijdens de les fysica, eindigde op 9 september in de
opnamestudio’s van VTM in Boortmeerbeek. Jan, Gerben, Stefanie en Niels van het vijfde jaar
Elektrotechnieken woonden er de opnames van Het Lichaam van Coppens bij.

Waarom werden jullie uitgenodigd voor de opnames van
het programma Het Lichaam van Coppens?
Stefanie : Vorig schooljaar tijdens de les fysica hadden we wat
filmpjes van Het Lichaam van Coppens opgezocht. Tijdens de les
over zwaartekracht zijn we op het idee gekomen: zouden twee
voorwerpen met een verschillende massa vanaf dezelfde hoogte
gelijktijdig neerkomen? Vervolgens moesten we een filmpje insturen.
Dat was heel leuk om te maken. Nu mochten we een keer met
pennenzakken uit het raam gooien.
Wat was jullie indruk van de opnamestudio
in Boortmeerbeek?
Jan : Wanneer je naar tv kijkt, zie je het interieur en lijkt het vrij groot.
Wanneer je in de opnamestudio zelf bent, lijkt het allemaal zo klein.
Gerben : De studio ziet er inderdaad helemaal anders uit dan op tv.
Je ziet echt de stellingen waar de tv’s en foto’s aanhangen.
Zijn er naast de broers Coppens nog veel medewerkers?
Stefanie : Ja, verrassend veel zelfs. Zo is er de applausmeester die de
meest hilarische uitleg ooit gaf. Hij geeft richtlijnen, maar steekt
geregeld de draak met Staf of Mathias. De cameramannen hebben
allemaal een kabelman naast zich lopen … een job die naar verluidt
niet slecht verdient.
Jan : Naast de vier camerapunten, telkens bediend door twee
personen, zijn er ook mensen die achter de schermen kijken of de
opnames juist belicht zijn.
Hoeveel opnames waren er nodig?
Gerben : Eerst doen ze heel de opname, van het begin tot het einde.
Dan gaan ze kijken welke scènes er, bijvoorbeeld omwille van een
verspreking, opnieuw moeten worden opgenomen.
Staf en Mathias zijn erg sympathiek voor de camera.
Gedragen ze zich achter de schermen anders?
Stefanie : Staf en Mathias zijn echt heel grappig, ook tijdens de
opnames. Staf maakt voortdurend grappen over Mathias’ lengte.
Mathias geeft zijn broer dan op zijn beurt een steek terug. Ook
tijdens de fotosessie nadien waren ze nog steeds enthousiast en
deden ze lekker gek.
Gerben : Ze zullen dat ook wel moeten doen om de mensen te
vermaken. Anderzijds denk ik dat ze achter de schermen even
sympathiek zijn als voor de camera.
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4BSO ontdekt Antwerpen
en het MAS
Leerlingen als gids

In het kader van de lessen MAVO brachten de
leerlingen van 4BSO een bezoek aan
Antwerpen en het MAS. Tijdens de lessen stelden de
leerlingen zelf een excursie samen. Ze vroegen zich af
hoe ze zich het snelst en goedkoopst van Turnhout
naar Antwerpen konden bewegen, welke gebouwen in
de stadskern historisch belangrijk zijn en hoe je zonder
omwegen te maken van de ene plaats naar de andere
kan stappen? De leerlingen hadden alles netjes
voorbereid en gidsten voor de verandering de
leerkrachten doorheen Antwerpen.

Stad aan de stroom

Het MAS mocht ook niet ontbreken in deze uitstap.
Antwerpen is een stad aan een stroom met een haven.
Dat zorgt al eeuwen voor ontmoeting en uitwisseling.
Het MAS verzamelt de sporen van die uitwisseling en
vertelt er nieuwe verhalen mee over de stad, de stroom
en de haven, over de wereld in al zijn verscheidenheid
en de verbondenheid van Antwerpen met de wereld.

Open huis

Wat erg leuk is, is dat het MAS eigenlijk een open huis is. Je kan er in en uit lopen zonder te betalen. Je hoeft alleen te betalen voor de
tijdelijke tentoonstellingen. Hierdoor zie je er ook veel jongeren ‘chillen’, maar dat geeft juist wel een heel leuke sfeer! Het MAS is veel
meer dan alleen een museum. Er zijn vaste tentoonstellingen, tijdelijke expo’s, kijkdepots, kennishoeken, wandelboulevards, een
dakpanorama, een museumplein en paviljoenen.

Macht

Wij bezochten vooral de vierde verdieping. Daar is een vaste tentoonstelling over machtsvertoon. Macht en het uiterlijke vertoon van
macht is van alle tijden, bij uitstek op economisch of politiek belangrijke plekken zoals Antwerpen. Overal ter wereld overtuigen
machtshebbers anderen ervan dat zij macht verdienen door ontzag te wekken met symbolen die wijzen op rijkdom, wijsheid of een
goddelijke status. Natuurlijk klommen we ook tot op de tiende verdieping. De totale hoogte van het torengebouw bedraagt 62 meter en is
daarmee een nieuw oriëntatiepunt in de stad.

Plastische opvoeding met tablets
De leerlingen van het eerste jaar maakten kennis met het gebruik van multimedia tijdens de les plastische opvoeding. Per twee maakten ze
met een tablet foto’s van elkaar om ze nadien te verwerken in kleurrijke verjaardagskalenders. Hier zie je de enthousiaste jongens van klas
11M creatief in actie.
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Klasrëunie
Collega Willy Geudens, houtbewerker in hart en nieren, organiseerde naar
aanleiding van de opendeur een klasreünie. Klastitularis Jan Grauwen
(ondertussen 80 jaar) zag dat zijn pupillen het ver geschopt hebben! Van de negen
aanwezigen met een rijke loopbaan zijn er reeds zeven met pensioen.

Excursie Turnhouts Vennengebied
De leerlingen van het eerste jaar fietsten richting Klein Engelandhoeve nabij het Turnhouts Vennengebied. Voor TSO stond er een meting
van abiotische factoren, een determinatie van bladeren en een bodemonderzoek op het programma. BSO kreeg een tekenopdracht,
kookte soep en maakte een stiltewandeling en een creatieve bosopdracht.
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Dialoog pastoraalwerker
en islamleraar
Voor het project ‘interlevensbeschouwelijke competenties’ binnen het vak
godsdienst woonden de leerlingen van het derde jaar een dialoog bij tussen een
pastoraal werker en een islamleraar. Zij leerden via een vragenspel meer over
de tien geboden en de vijf zuilen binnen de islam en de katholieke godsdienst.

Dagexcursie
		Haspengouw
De leerlingen van het zesde jaar TSO ondernamen een aardrijkskundige dagexcursie naar Haspengouw. Ze bezochten een oude kalkmijn,
vakwerkhuizen en een fruitveiling. Daarnaast onderzochten ze de plaatselijke fruitteelt en de verschillende soorten bodems in droog en
vochtig Haspengouw.
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Beheerswerkzaamheden 2BSO
Op maandag 12 oktober gingen de leerlingen van 2BSO naar het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout. Ze hielpen met het
onderhoud en herstel van de natuur, kregen wetenschappelijke uitleg over het leven van lieveheersbeestjes en keken door microscopen.
Het enthousiasme van de leerlingen en het mooie weer zorgden voor een fantastische dag.

Gastspreker
schoolverlaterswerking
Welk loon kunnen schoolverlaters verwachten? Waarop moet je
letten bij het ondertekenen van je contract? Wat moet je doen
als je ziek wordt? Eind vorig schooljaar beantwoordde een
gastspreker van het ACV deze en nog andere vragen van onze
leerlingen van het zevende jaar en gidste hen doorheen het
labyrint van instellingen en regels.
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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.

Keanu Voets - M12

Maarten Janssens - H21

Nicolas van Aelst - 31B

Wie is je favoriete sportman?

Dries, een judokampioen, omdat ik zelf aan
judo doe en ik kijk wel op naar hem.

Kevin de Bruyne, omdat hij echt goed kan
voetballen.

Juno Verbeecken. Hij is een BMX'er die heel
goed kan freestylen. Hij kan ook nog goed
skaten en steppen.

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

Ik zou naar New York gaan om het
Vrijheidsbeeld te zien of naar Rome om het
Colosseum te bezoeken.

Hawaï lijkt me mooi. Mijn tante is er op
huwelijksreis geweest en het ziet er echt de
moeite uit.

Ik zou graag eens naar Jamaica gaan, het
geboorteland van Bob Marley. Dat lijkt me
een prachtig land.

Welke les staat bovenaan
in je herinnering en waarom?

Ik heb geleerd dat ik niet te lang mag
rondhangen na school, want dan is iedereen
ongerust, ook al is er niet direct iets mis.

Dit schooljaar heb ik tijdens de praktijklessen Meneer Segers heeft mij de 1 000 m leren
leren schaven en dat kon ik nog niet. Fijn dat lopen. Hij zei dat ik rustig moet starten en
pas op het einde gas moet geven. En toen is
ik het geleerd heb.
het mij gelukt.

Wat zou jij
veranderen in de wereld?

Ik zou armoede afschaffen zodat iedereen
evenveel heeft.

Ik zou de school nog leuker maken met meer Alle oorlogen stoppen en het geweld tegen
meisjes.
praktijklessen voor alle leerlingen.

Wie krijgt van jou een pluim?

Mijn familie en vrienden, omdat ze er altijd
voor me zijn.

Mijn moeke, omdat ze vaak voor ons zorgt
en veel aan ons geeft.

Onze ma en pa, omdat ze ons een goede
opvoeding proberen te geven.

Naar welke muziek
luister je graag?

Ik luister graag naar een remix van
verschillende muziekstijlen.

Van hardstyle word ik wakker en blij, dus
daar luister ik graag naar.

Fresh-tekk, hardcore en skank. Als ik dat
hoor zit ik me niet te vervelen op mijn stoel.

Welke film
staat bovenaan je lijst?

Alle films van Walt Disney, maar Finding
Nemo steekt er bovenuit. Dat is een
spannend avontuur.

Sicario heb ik juist gezien en de film zit vol
spannende momenten.

Ted 2, die vind ik nog beter en grappiger
dan de eerste film.

Wat maakt je boos?

Ik ben niet gauw boos, behalve als iemand
mijn vrienden aanvalt. Daar kan ik niet
tegen.

Als iemand me uitscheldt. Dat vind ik brutaal Wanneer mensen iets slechts zeggen over
mijn familie. Dan word ik kwaad.
en echt niet leuk.

Wat is het leukste
dat je ooit gedaan hebt?

Ik ga graag op vakantie met ons gezin. Die
vakanties zijn elke keer zo leuk dat ik er niet
eentje kan uitkiezen.

We zijn met ons gezin op vakantie geweest in Ik ben met mijn gezin eens naar een vulkaan
Kroatië. Het was een mooi land, het was er geweest toen ik nog klein was en dat zal ik
nooit meer vergeten.
heel warm en we konden zwemmen in de
zee.

Hoe ziet
je ideale weekend eruit?

Op zaterdag met zijn allen gewoon thuis
blijven en spelletjes doen, op zondag
uitslapen en de rest van de dag rustig aan.

Op zaterdag wil ik graag een dagje naar zee Op vrijdagavond wil ik eens voor een
weekendje naar vrienden gaan om te
met ons gezin. Op zondag uitslapen en
logeren. Op zaterdag gaan we samen naar
daarna iets met mijn vrienden gaan doen.
goede muziek luisteren en op zondag lang
uitslapen.

Aan wie geef je de fakkel door? Aan Arno Van Den Bogaert (12M)
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Aan Timo Van Litsenborg (M22)

Ik geef de fakkel door aan …

De fakkel

Branko Stieners - 41M

Stefanie Meulemans - E51

Sam Baeyens - 6B1

Eric Agyei - 7LA

Christiano Ronaldo kan echt goed
voetballen. Ik zie hem graag bezig op het
scherm.

Ik doe zelf aan karate en ik kijk eigenlijk
wel op naar mijn karateleraar. Hij kan
goed lesgeven.

Wout van Aert, omdat hij echt cool is en ik
kijk graag veldcross.

Messi, omdat ik zelf ook voetbal en ik speel
graag als een team. Messi is een echte
teamspeler.

Het stadion van Real Madrid zou ik graag
eens in het echt zien. Dat lijkt me de
moeite.

Mars lijkt me wel cool, maar als ik op deze Ik wil eens graag naar Amerika reizen om
aarde blijf dan zou ik voor een citytrip naar te zien hoe het daar in het echt is. Vooral
New York kiezen. Die monumenten wil ik
de kuststreek spreekt me wel aan.
wel eens bekijken.

In New York, want daar gebeurt veel, er zijn
beroemdheden en ik wil eens kijken hoe ze
daar leven. Het is voor mij ook gemakkelijk
dat ze daar Engels spreken.

Ik heb eens een ongelukje gehad met een
soldeerbout in de les bij Meneer Delen. Ik
was geschrokken en ik besefte dat ik echt
voorzichtig moet zijn.

De praktijklessen bij Meneer Cooremans
omdat hij zo’n grappige opmerkingen
maakt. De lessen zijn echt fijn bij hem.

In het derde jaar hebben we gemetseld in
de bouwhal en dat vond ik heel leuk.

Ik ben blij dat ik hier op school zoveel
kansen krijg om van alles te leren. Een
beetje elektriciteit, maar vooral lassen. Dat
zal mijn toekomst bepalen.

Ik zou de school een uurtje later laten
Ik zou een bom laten vallen op IS dan zijn
beginnen. De dag mag dan ook een uurtje we hopelijk van het terrorisme verlost.
langer duren, maar we kunnen wat later
opstaan.

Ik zou zorgen voor minder geweld en
minder terrorisme.

Meer vrede, geen oorlogen meer en
iedereen gelijk!

Ons moeke. Ze is vaak thuis en we
kunnen altijd bij haar terecht.

Mijn zus. Ze studeert verzorging en ze gaat
voluit voor studies. Ik vind dat ze respect
verdient omdat ze zich inzet voor andere
mensen.

Meneer Ceusters omdat hij in alle
omstandigheden rustig blijft in de klas.

Op school: meneer Nuyens omdat hij in de
praktijkles alles goed uitlegt. Thuis: mijn opa
omdat hij er altijd voor me was, ook
wanneer mijn ouders er niet waren.

Hardstyle vind ik heel goede muziek.

Hardcore. De dj’s van Da Tweekaz blinken
voor mij echt uit. Ook nog de hedendaagse muziek.

Ik luister naar allerlei muziek op de radio
en ik hou ook wel van rapmuziek.

Hiphop, als de teksten goed zijn, R&B,
reggae house.

Fast and Furious 7. Het is de laatste film
waarin we Paul Walker nog “echt” zien.

De verfilming van The Hunger Games vond Komedies zoals The hangover en The
ik de moeite. Ik wacht vol ongeduld op de grown up vind ik ontspannend.
nieuwe film.

Fast and Furious 7. Vooral de laatste scène
waarin wordt stilgestaan bij de overleden Paul
Walker vind ik heel respectvol.

Als andere mensen niet eerlijk zijn tegen
mij kan ik boos worden.

Mensen die op mijn humeur werken,
bijvoorbeeld omdat ze irritant doen.

Wanneer iemand slecht praat over mijn
opa, die zoveel voor me betekende,
dan word ik boos.

Ik ga graag naar Spanje op vakantie met
mijn familie. Ik heb er al nieuwe vrienden
leren kennen en dat is altijd fijn.

Ik ben naar Kroatië geweest met Kazou en Met vrienden ben ik acht dagen op hotel
mijn beste vriendin was ook mee. Tof land, geweest in Malgrat de Mar in Spanje. Het
toffe groep, toffe leiding en nieuwe mensen was een geweldige vakantie.
leren kennen. Het was een geweldige
vakantie.

Naar Bobbejaanland gaan met vrienden.
Samen plezier maken is al leuk en de
attracties zijn tof. Ik hou wel van
uitdagingen.

Op zaterdag Call of Duty spelen op de
Playstation, maar ook buiten zijn met mijn
vrienden en op zondag een dagje naar
Bobbejaanland of naar een groot
waterpretpark gaan.

Op zaterdag ga ik graag eens shoppen
met vriendinnen en ’s avonds fuiven. Op
zondag doe ik graag iets met ons gezin,
samen naar de film of zo.

Op zaterdag ga ik graag voetballen met
mijn cafévoetbalploegje, 's avonds wil ik
uitgaan en op zondag kijk ik rustig voetbal
of veldcross natuurlijk.

Op zaterdag natuurlijk de match spelen bij
mijn ploeg, Hoogstraten, waar ik voetbal.
Op zondag ga ik eerst naar de kerk, daarna
joggen en dan terug wat voetballen met
vrienden.

Aan Cédric Van der Eyden (41H)

Aan Lizi-An Boonen (4C1)

Aan Wannes Van de Mierop (5B1)

Aan Stef van Gool (6LA)

Ik word niet gemakkelijk boos, maar als ik
beschuldigd word van iets dat ik niet
gedaan heb, dan krijgen ze me kwaad.
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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.

Jan Baaten

… was één van de bouwstenen van de richting bouwkunde. In de theorielessen zette
hij kleurrijke schetsen op het bord die tijdens de lessen praktijk werden omgezet in stenen
en mortel. Zijn persoonlijke aanpak maakte van hem een bekend figuur op school.
Na de lesuren kon je hem aan de cafétoog terugvinden en sinds
een aantal jaar heeft hij zijn hart verloren in Frankrijk. We
wensen hem een relaxte pensioentijd toe met veel “joie de
vivre”.

Marc Van Vaerenbergh

... “stuurde” met veel betrokkenheid zijn leerlingen in het zoeken naar de mysteries
van de elektromechanica. Als titularis van 6C1 begeleidde hij geduldig zijn leerlingen bij hun
eindwerken, zowel in theorie als in de praktijk. Marc voerde niet het hoge woord, maar was altijd te vinden
voor een grapje of bood een luisterend oor. Jarenlang begeleidde hij ook de lerarenband Moet Kunnen
op de piano. We wensen hem een rustige pensioentijd toe, die klinkt als muziek in de oren.

Erik Luyts

… was de leraar mechanica en regeltechniek die vele leerlingen van de
hogere jaren aan het rekenen zette. Erik was niet de man van de uitgebreide conversaties. In de klas zei hij
geen enkel woord luider dan nodig, maar wie hem nodig had kon op hem vertrouwen.
In zijn vrije tijd kon hij heel wat energie kwijt in het badminton. We
wensen Erik een fijne pensioentijd toe, met tijd voor een reisje, een
wandeling of een restaurantbezoek.

Herman Ooms

… had als werkleider van het werkhuis elektriciteit een hele
verantwoordelijkheid, maar hij bleef daar kalm bij. Als technisch adviseur hielp hij mee aan het uitbouwen
van de diverse labo’s en praktijkopstellingen. Als elektricien hield hij niet van kortsluitingen in zijn atelier
en stond hij collega's en leerlingen bij met raad en daad. We wensen Herman veel tijd toe om te
genieten van zonnige bestemmingen met de camper in het gezelschap van zijn
vrouw Diane.

Diane Truyen

...was de stille kracht achter de plastische opvoeding in onze school. Met veel geduld begeleidde ze haar
leerlingen in hun creatieve uitlatingen. Diane maakte zich niet kwaad of zenuwachtig, ook niet bij de
uitdaging van een groep leerlingen die in de weer waren met penseel en verf. Buiten de school kon je
Diane vooral tegenkomen in culturele centra waar ze inspiratie opdeed. We wensen Diane veel tijd toe om
te genieten van kunst en cultuur, maar zeker ook van de kleinkinderen.

Roger Vermeeren

… leidde met vaste hand zijn klas van het zesde jaar
Houtbewerking. Je kon hem dagelijks terugvinden in het
praktijklokaal waar hij kritisch, maar met humor de werkstukken van zijn
leerlingen bijstuurde. Aan de tafel van de houtbewerkers in de leraarskamer hoorde je Roger
lachen met de collega's. Het Bels Lijntje kende geen geheimen voor Roger, want het was zijn
dagelijkse fietsroute geworden. We wensen Roger nog vele zonnige fietstochtjes toe.

10

VTST-nieuws

Nieuwe gezichten

Nieuwe gezichten
We verwelkomen dit schooljaar 6 nieuwe collega’s in onze leraarskamer. Hun gezichten zijn inmiddels
vertrouwd op de speelplaats maar we stellen ze graag nog even voor.

Tinne Geentjens is lerares elektriciteit
en Jimmy Sprangers is leraar
bouwkunde.

Jimmy Sprangers

Tinne Geentjens

Daarnaast is Luc Smeyers aan de slag
als leraar houtbewerking en zijn Daniel
Dewaele en Bart Van Eynde
leerkrachten mechanica.

Luc Smeyers

Daniel Dewaele

Yannick Hermans is leraar algemene
vakken, meer bepaald aardrijkskunde
en maatschappelijke vorming.
Yannick Hermans

Bart Van Eynde

Woordzoeker

Prijsbeest

Lewis Schaerlaken H21 en Daan Ooms 4C2 zijn de winnaars van onze vorige wedstrijd.
De woorden uit de lijst zijn in alle richtingen verborgen.
G A R
Sommige letters worden meer dan één keer gebruikt.
E N O
Vorm met de overgebleven letters het sleutelwoord
D B I
en misschien word jij wel het volgende prijsbeest! Succes!
N N T
U R E
APPARAAT
ENCYCLOPEDIE
PASTEUR
K E M
ARKWRIGHT
EXACT
PERFECTIE
L V K
BEOEFENING
EXAMEN
POLITIEK
E O W
BIBLIOTHEEK
HEELKUNDE
PRECISIE
E L A
BRON
HOOGLERAAR
PYTHAGORAS
H U L
BUDGET
KELVIN
REVOLUTIE
C T I
COLLOQUIUM
KWALITEIT
TERM
O I T
N E E
CONTROLE
LAVOlSIER
TOONAANGEVEND
T W I
COULOMB
LEER
VOORBEELD
R E T
DOEL
NORM
WAARNEMING
O T N
EDISON
ONDERZOEK
WETEN
L E I
EINSTEIN
ORGANISATIE
E N M

SLEUTELWOORD

K W R
N D E
B L
I
M N I
A E P
V A N
U E R
E I G
B I U
U M S
D R O
G T Z
E E C
T Y E
C L N
V O O
R E I
B R A

I
R
O
E
O
E
R
A
N
Q
I
L
K
A
E
R
S
A

G
Z
T
T
L
M
R
A
P
A
O
C
U
F
X
B
I
R

H T O
O E K
H E E
S N I
I T I
A X E
R R E
F E D
A E T
P W C
A A I
L N O
E L O
O R O
B C P
E E L
O V A
E L G

N
D
K
E
E
D
I
S
O
N
T
N
L
O
C
D
L
O

D
O
E
L
K
E
O
R
G
A
N
I
S
A
T
I
E
O

S
A
R
O
G
A
H
T
Y
P
R
U
E
T
S
A
P
H

Naam :.................................................................
Klas : .....................
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ONTHAALDAG
Op vrijdag 4 september gingen alle eerstejaars op kennismakingsdag naar de Hoge Rielen. Er stonden
heel wat boeiende activiteiten op het programma zoals knutselen, indoorspelletjes en ‘Het grote bosspel’.
Het werd een veelbelovende start van het nieuwe schooljaar.
De enthousiaste reacties van de leerlingen spreken boekdelen.
Ik vond de onthaaldag een heel toffe dag en ook een goed begin van het secundair onderwijs. Alle spelletjes waren heel leuk.
Sam Jacobs
Ik vond de Hoge Rielen leuk en ik heb er de klasgenoten goed leren kennen. Het was ook fijn om vrij rond te lopen en dat de leraren
meededen met Cluedo in het grote bos.
Gebbe Sauvillers
Het was een hele aangename dag met coole spelletjes. We hebben wel jammer genoeg veel te weinig spelletjes kunnen spelen.
Dat vind ik spijtig, omdat we echt superleuke leerkrachten hebben. Het was een heel mooi domein en ik denk dat iedereen zich goed
heeft geamuseerd, ik hoop dat we nog veel meer van die topdagen zullen hebben.
Brent Kenis
De onthaaldag was keitof. We hebben spelletjes gespeeld, lekker gegeten en gedronken en dan hebben we een kalender gemaakt en
Cluedo gespeeld. Ik en Jort hebben samen een spel gespeeld. We hebben alle juffen leren kennen. Het was een geslaagde dag:
proficiat aan de mevrouwen en meesters.
Safedin Gavranaj
Ik vond de onthaaldag super, vooral Cluedo vond ik de moeite. Ik vond het ook aangenaam dat we niet lang in de bus moesten zitten.
Het kleuren en het vrij rondlopen waren ook plezant. Dus de dag was geslaagd.
Giani Vanherck
Ik vond de onthaaldag keileuk. Dat Cluedo-spel was superleuk. PS: wij waren gewonnen.
Loris Bols
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Tuinhuis

De leerlingen van het 6de jaar BSO Ruwbouw
hebben al enkele weken het beste van zichzelf gegeven
om een tuinhuis uit de grond te stampen.
Het resultaat mag dan ook gezien worden!

Workshop IJsboerke
De leerlingen van de derde
graad Koeltechnieken brachten
een bezoek aan ijsroomfabrikant
IJsboerke uit Tielen. Getooid in
bezoekersjas, met muts en
mondmasker kregen de
bezoekers toegang tot de
fabriekshallen. Daar zagen ze
diverse koeltechnische
processen, die op school, maar
dan op kleinere schaal natuurlijk,
aangeleerd worden.

Het proeven van een overheerlijk ijsje
mocht tijdens dit bedrijfsbezoek natuurlijk
niet ontbreken. Smakelijk!

InnovationLab
Onze leerlingen van het vijfde jaar Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica stonden voor een flinke
uitdaging. Ze mochten zich als jonge wetenschappers/ingenieurs bewijzen en een oplossing zoeken voor het volgende probleem: ‘Hoe
bestuur ik met mijn ogen een gemotoriseerde rolstoel?’ Geen gemakkelijke klus.
Met sensoren rond de ogen, elektronische schakelingen, software en vooral een flinke dosis
technologisch redeneervermogen werd stap voor stap aan een oplossing gewerkt. Laat in
de namiddag, na enkele uren van zwoegen en zweten, zagen we de eerste wagentjes,
bestuurd door de ogen van onze trotse leerlingen een ritje maken doorheen een doolhof…
indrukwekkend!
Dit project, InnovationLab, werd ontwikkeld door de Faculteit Ingenieurswetenschappen
van de KU Leuven en door onze twee gemotiveerde leerkrachten mevrouw Hautekiet en
meneer Horsting enthousiast aangeboden aan onze leerlingen, die er met volle teugen van
genoten. Mooi!
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KAMP C
en meubelbedrijf Mintjens
Kamp C ging vooral over passief wonen en passief
bouwen. Ze lieten ons veel zaken zien over hoe we een huis
zo goed mogelijk kunnen isoleren. Er werden ons
doorsneden van muren getoond en hoe we deze kunnen
isoleren met verschillende soorten materialen.
Bij Mintjens werd ons getoond hoe zij hun hout drogen. Ze
hebben er verschillende droogovens. Daarna werden we
naar een magazijn begeleid waarbij een computergestuurde
machine het hout schaafde, scande zodat de slechte
stukken eraf vielen en dan zaagde.
In de spuitcabine zagen we werklui die de meubels
kleurden en slisten.
De fineerplaten die ze gebruikten fineerden ze niet zelf, dit
deed een gespecialiseerde firma uit Mechelen. Het was een
leuke ervaring om de twee bedrijven te bezoeken.

Brent Van Lishout (leerling van de richting Houttechnieken)

Natuursteen Baeken
Het zesde jaar Ruwbouw bezocht het natuursteenverwerkend bedrijf Baeken.
Van grote massieve blok, tot gepolijste handenwasser of keukentablet. Van ruwe steen tot knappe dorpels.
We stonden versteld van het moderne machinepark en vooral van de
passie waarmee de werknemers deze producten bewerken. Ook de
moderne synthetische varianten van natuursteen (composiet en dekton)
blijken vele voordelen te hebben.
Dank aan Natuursteen Baeken voor de gastvrije ontvangst en de leerrijke
namiddag !

Tumag
Tumag is gespecialiseerd in matrijzen voor kunststofproducten. De leerlingen van het zevende jaar Computergestuurde werktuigmachines
zagen hoe de matrijzen geconstrueerd worden tot de samenstelling en het proefdraaien. Bij de productie wordt er gebruikt gemaakt van
verschillende moderne verspaningstechnieken zoals vonkerosie, hard cutting en laserlassen.
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Ontwerp buitenklas
Vorig schooljaar werd onze school door het Maris Stella Instituut
uit Malle gevraagd een buitenklas in hout te ontwerpen en uit te
werken. Bij het ontwerp moest rekening gehouden worden met
volgende eisen. Ten eerste moet het mogelijk zijn om in open
lucht les te geven. Daarnaast moet de buitenklas over zitbanken
op twee verschillende hoogtes beschikken en moet er een
toegang voorzien worden zodat een schoolbord op wieltjes
binnengereden kan worden naar een centrale plaats voor de lesgever. Ten slotte moet duurzaam materiaal
dat geen onderhoud vraagt gebruikt worden.
Ontwerp
Met dit pakket van eisen gingen we aan de slag. De vorm van de buitenklas werd op school bedacht. Als je het grondplan bekijkt,
dan zie je dat de banken een spiraalvormige curve vertonen. Deze vorm is niet zomaar gekozen. Godsdienstleerkrachten zouden hierover
kunnen vertellen dat een spiraal de geborgenheid van een slakkenhuisje biedt. De wiskundige verwijst dan op zijn beurt naar de
logaritmische spiraal van Jacob Bernoulli. De ontwerper zoekt het niet zo ver en zal vertellen dat het ontwerp ontstaan is uit het zoeken
naar mooie, functionele vormen die een constructieve uitdaging zijn voor onze leerlingen uit 7HA.
Duurzaam materiaal
Als duurzame houtsoort is padoek gekozen. Dat is een tropisch hardhout met
een natuurlijke duurzaamheidsklasse I. Dat betekent dat het buiten gebruikt kan
worden zonder verdere behandeling. Het hout zal niet rotten, enkel vergrijzen.
Uitwerking
Sam Declerq en Kevin Hooyberghs, op de foto samen met Jeremy Mariën,
leerlingen van het zevende jaar Houtbewerking kregen bij het begin van vorig
schooljaar het ontwerp als geïntegreerde proef in hun schoenen geschoven. Op
technisch vlak bleek de uitvoering toch wel een uitdaging te zijn. Ze moesten
rekening houden met verschillende factoren, zoals veiligheid. Als er immers op
de buitenklas een groep
enthousiaste leerlingen
van de lagere school
wordt losgelaten, wordt er
verwacht dat het geheel
stabiel blijft, dat de
leerlingen geen splinters
uit hun billen moeten laten
verwijderen en dat de twee
niveaus tegelijkertijd
kunnen worden gebruikt.
Resultaat
Omdat elk onderdeel
verschillende afmetingen
heeft en een verschillende
curve vertoont, werd
gebruik gemaakt van een
computergestuurde
machine, de CNC. Er
werd een mal op ware
grootte getekend zodat de
afzonderlijke stukken tot
juist passende vormen
uitgewerkt konden
worden.
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Naast gebruik van de CNC is er verder toch nog
veel traditioneel machinaal en manueel
vakmanschap aan te pas gekomen om het
beoogde resultaat te verkrijgen. Op de foto zie je
het eindresultaat. Bovendien is het geheel
demonteerbaar zodat vervoeren en
monteren geen probleem vormen. We wensen de
leerlingen van Maris Stella veel leuke en leerrijke
lessen in hun buitenklas!

Bedrijvig

Elektriciteitscentrale Stavelot,
een verhaal vol energie
Naar jaarlijkse gewoonte bezochten
we met de vijfde jaren Elektriciteit,
Elektromechanica en Industriële
wetenschappen een
elektriciteitscentrale, de
waterkrachtcentrale van Coo in
Stavelot. Het is een buitenbeentje
onder de elektriciteitscentrales omdat
dit in België de enige
waterkrachtcentrale is met een zeer
groot vermogen van ongeveer 1 000
MW. Dit leverbaar vermogen is te
vergelijken met de grootte van de
grootste kernreactor in Doel. In
vergelijking met Doel, waar er een
tijdspanne van uren nodig is om op
volle capaciteit te werken, kan men in
Stavelot in enkele minuten op volle
kracht energie leveren.
Dat maakt deze centrale zeer geschikt
voor het opvangen van
schommelingen van de netbelasting.
De verhouding van vraag
(netbelasting) en aanbod
(elektriciteitsproductie) moet in
evenwicht zijn, omdat er anders
schommelingen gaan ontstaan van de
frequentie (50 hertz). Deze
schommelingen kunnen schade
veroorzaken aan allerhande elektrische
installaties. Een groot nadeel is
natuurlijk dat de waterreservoirs boven
na 7 uren leeg zijn en de natuurlijke
aanvoer van water miniem. De energie
wordt gehaald uit water dat 300 meter
naar beneden stort door een kanaal
met een diameter van 8 meter en dan
een schoepenwiel aandrijft in een

slakkenhuis. Het gebruikte water wordt
beneden opgevangen in een stuwmeer
(voorheen een meander van de
Amblève) en tijdens de daluren wordt
het water terug naar boven gepompt
(twee kunstmatig aangelegde
reservoirs of spaarbekkens genoemd).
De generatoren die eerst de
waterkracht omgezet hebben in
elektrische energie gaan nu dienst
doen als motor (elektrische energie
omzetten in mechanische energie) en
het schoepenwiel wordt nu gebruikt als
pomp om het water naar boven te
pompen (de machines draaien nu in
de andere richting). De energie wordt
van het net genomen om de motoren
aan te drijven en dit is de reden
waarom men bij deze centrale niet kan
spreken van groene energieproductie
omdat de hoeveelheid energie die
men er in steekt (water naar boven
pompen) groter is dan de energie die
men er uit haalt (elektriciteit).
De centrale heeft een rendement van
75%. Er staan in deze centrale zes
energieomzetters (generatoren/
motoren) met elk een aparte sturing.
De machines draaien met een snelheid
van ongeveer 300 toeren per minuut
(in Doel 1 500 toeren per minuut)
vanwege de grote massa.
De opgewekte energie wordt
getransformeerd naar 380 000 volt en
op het Europees elektriciteitsnet
geplaatst. We staan er normaal niet bij
stil, maar vooraleer ons elektrisch
scheerapparaat werkt …

Nordex
De leerlingen van het vierde jaar
Houttechnieken en Hout bezochten Nordex in
Arendonk. Hier zagen ze hoe o.a.
binnendeuren in een fabriek gemaakt worden.
Ze constateerden dat ze nog heel wat moeten
oefenen vooraleer ze even snel en economisch
kunnen werken.
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Droom voor Drone
Vorig schooljaar deden Seppe Servotte (6F1, Elektriciteit-elektronica) en
Michaël Van den Ackerbroeck (W61, Mechanische vormgevingstechnieken) mee
aan de wedstrijd Technovips (vroeger GIPS4VIPS). Seppe en Michaël maakten
samen een hexacopter drone, met zes schroeven dus. Terwijl Michaël werkte aan een zeer licht, maar sterk chassis met vering, zocht
Seppe naar een oplossing om het geheel vliegklaar te maken. Seppe zorgde dus enerzijds voor de theoretische basis zodat zijn ontwerp in
samenspraak met Michaël mechanisch kon uitgevoerd worden en daarnaast voor de
koppeling tussen alle elektronische onderdelen: zo diende er o.a. berekend te
worden met welke propellergrootte de motoren het meest efficiënt werken, hoeveel
draagkracht de drone heeft, hoe de informatie van alle aanwezige sensoren moet
uitgelezen worden en op welke manier de drone daarop moet reageren.
Het is een technisch wonder geworden van carbon, aluminium, 3D-prints,
hoogtechnologische elektronica en software met een geïntegreerd gps-systeem en
een camera die live beelden doorstuurt.Tijdens de wedstrijd kregen ze bijzonder
goede kritiek: hun werkstuk werd naar waarde geschat en ook hun presentatie
scoorde hoog.
Ze eindigden in hun categorie TSO derde op zestien deelnemers.
Proficiat!
De leerlingen zijn er terecht bijzonder fier op. Zij konden bovendien steeds
terugvallen op een team van enthousiaste leerkrachten, Ingrid Brosens, Vic Lavryssen, Stan Willems, Leon Smets en Frank Biesemans. Ook
aan hen allen een heel dikke proficiat en een welgemeende dankjewel.

Werfbezoeken BSO Bouw
Het storten van beton met
betonpomp, het polieren van
de betonplaat en het zoeken
naar draagkrachtige lagen
door een bodemonderzoek,
drie topactiviteiten die we met
vier, vijf en zes BSO Bouw
konden waarnemen.

Workshop mistgeneratoren
De leerlingen van het 7de jaar Stuur-en
beveiligingstechnieken volgden een
workshop mistgeneratoren, georganiseerd
door het bedrijf SmokeCloak. Deze
beveiligingsmethode kan gecombineerd
worden met bestaande alarmsystemen.

Het concept is net zo eenvoudig als
effectief. Van zodra een inbraak
gedetecteerd wordt, vult een
mistgenerator in een mum van tijd de
ruimte met dichte mist.
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Inbrekers kiezen dan rechtstreeks het
hazenpad, omdat ze de mogelijke
buit niet meer kunnen vinden. Deze
specifieke manier van beveiliging
wordt gebruikt in winkels, musea,
juwelierszaken…
Na de theoretische uiteenzetting
behaalden alle leerlingen via een
examen een certificaat. Proficiat
hiervoor! Na de workshop volgde
een demonstratie. Na activering van
de generator vulde het klaslokaal
zich in enkele seconden volledig met
mist. De leerlingen kunnen getuigen dat ze
geen hand voor ogen zagen en elk gevoel
van oriëntatie kwijt waren. Straffe kost!

Oud-leerlingen

In de voetsporen van…
Jens Vermeiren sloeg in 2006 het portier van de VTST dicht nadat hij in de derde graad de richting
Autotechnieken succesvol afsloot. Zijn toenmalige ‘docent’ had met hem onderstaand boeiend gesprek.
Welke studie heb je na de VTST gevolgd?
Na mijn studie aan de VTST heb ik een opleiding van
carrosseriehersteller gevolgd. Natuurlijk volgde ik ook verschillende
opleidingen binnen de bedrijven waar ik heb gewerkt.

Schets eens kort je loopbaan?
Tijdens het laatste jaar heb ik mijn stage gedaan bij Toyota/Lexus
Klaasen en co in Turnhout. Hier vond ik mijn eerste job en maakte
ik kennis met de hybridetechniek van de Toyota Prius.
Mijn volgende job had niets te maken met autotechniek. Ik heb
daarna immers twee jaren gewerkt bij Astra Sweets in Turnhout
waar ik instond voor het technische en elektrische onderhoud van
productiemachines en het reviseren van vloeistofpompen en
compressoren.
Maar na twee jaartjes zonder de geuren en kleuren van een garage begon het toch terug te kriebelen om iets in de automobielsector te
gaan doen. Ik ben opnieuw in de sector beginnen werken bij Mitsubishi Huybs-Goossens in Vosselaar als servicetechnicus en werd dan
snel hoofdtechnicus van de werkplaats. Ik stond in voor alle diagnosewerk en het magazijnbeheer. Mitsubishi was de eerste die op de
proppen kwam met een massaproductiewagen die volledig elektrisch rijdt: de i-MiEV. Deze technologie sprak mij hard aan! Dankzij de
vele trainingen binnen Mitsubishi over deze technologie heb ik veel knowhow opgedaan. Toch bleef ik op zoek naar nieuwe uitdagingen.
In oktober 2014 stond er een vacature online van Shop Foreman (werkplaatsverantwoordelijke) bij Tesla in Antwerpen. Dankzij mijn kennis
over hybride en elektrische wagens kon ik er na vele proeven en gesprekken op 1 april 2015 beginnen.

Waaruit bestaat je beroepsbezigheid?
Ik leid een team van momenteel vijf technici. Ik zorg ervoor dat deze jongens steeds hun werk op een efficiënte manier kunnen verrichten.
De planning en communicatie met de klanten verlopen steeds via mij. Mijn belangrijkste taak, en dat is naar mijn mening de taak van
iedere technicus, is ‘ to keep the customers happy’. Een klant die niet tevreden is over de service van de garage, die zie je nooit meer
terug.

Hoe zie je je job in de toekomst evolueren of ben je tevreden met wat je nu bereikt hebt?
Tesla is een snelgroeiend bedrijf. Ik en mijn team hebben elke dag het gevoel dat we het merk beter en groter maken. En dat geeft extra
motivatie om het goed te doen. Het is hard werken bij Tesla, maar het geeft veel voldoening. Je bent nooit zeker wat de toekomst brengt.
Als je werkt, moet je het graag doen. Anders heb je de verkeerde keuze gemaakt.
Wie weet word ik ooit wel leerkracht. Dat lijkt me ook nog wel een toffe uitdaging!

Had je genoeg basiskennis opgedaan in de school om je job uit te oefenen?
Zeker, de dingen die ik geleerd heb op de VTST pas ik nog bijna dagelijks toe.
Je kan natuurlijk niet alles leren op school, maar ik heb toch wel een zeer sterke basis meegekregen waar ik nog steeds verder op kan
bouwen.

Ken je nog anekdotes uit je schooltijd?
Ik herinner mij geen anekdotes meer, maar wel de
verhaaltjes van M. Terweduwe op het einde van de les …
en de op maandagmorgen soms slaperige M. Marinus J.

Heb je misschien een goede raad voor de
leerlingen die in jouw richting nog op de
schoolbanken zitten ?
Oefening baart kunst. Werken aan je eigen wagen of motor
is leuk en je leert er iets van bij.
Heb geen schrik om iets fout te doen, van je fouten kan je
leren. Geen schrik hebben om een domme vraag te stellen,
er zijn geen domme vragen, alleen domme mensen. Je kunt
van vragen alleen maar slimmer worden!
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Krachtmeting
Proef de penaltystip, bots tegen een basketbal,
groei mee met het gras en kies een krachtmeting of... sport in het kort.

Supertrofee 2014 - 2015
De naam zegt het al: voor deze trofee moet je als klas super zijn.
De vierde, vijfde en zesde jaren maakten met een pot
voetbal en een wedstrijdje handbal uit welke klas
de beste was van zijn jaar.
41M, 5HA en 6HA behaalden deze eretitel.

Alle eerstejaars streden voor deze eer in een competitie met
voetbal, basketbal, handbal en vijfkamp (atletiek). 1W1
eindigde na al deze disciplines als de absolute nummer één.

1W1

6HA

31E
5HA

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

21M

41M
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In de tweede jaren mocht 21M juichen.
Hun competitie bestond uit voetbal, basketbal en handbal.

Krachtmeting

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!

Op deze foto blinkt de winnende
powerplay-soccerploeg!

SCHOOLVOETBAL
Onze voetbalploeg van de derde graad ging de strijd aan met drie andere Turnhoutse scholen voor een plaats in de provinciale
eindronde. Tegen Sint-Pieter moesten we een vroege voorsprong nog uit handen geven en verloren we de aansluitende
strafschoppenreeks. Overtuigende overwinningen tegen de Handelsschool (3-0) en Sint-Jozef (2-1) volstonden spijtig genoeg niet
om ons te plaatsen aangezien Sint-Pieter ook geen misstap meer beging.
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Tweetjes

De leerlingen van 31M zorgen voor een hippe
toets in uw interieur! Nu nog als prototype: een
coole stalen bureaulamp.
#lichtindeduisternis

De leerlingen van
Ruwbouw-renovatie krijgen
de kans om een volledig
huis te bouwen bij onze
school. De funderingen zijn
gegoten dus de bouw kan
starten. #indrukwekkend

#praktijklokaal

Tijdens de zomervakantie werd de “grote koer”
heraangelegd. Er zijn frisse tegels gelegd en
sportlijnen voorzien.
#make-over

Inzet wordt beloond, dus alle leden van onze leerlingenraden kregen een dankreceptie voor hun engagement.
#santé
#fijndatjemeedeed

Na regen komt
zonneschijn maar
onze leerlingen
van hout en bouw
werken alvast aan
een afdak.

#schuilen
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2 300 km in 10
weken: Jorre Dockx
wandelde na zijn
diploma helemaal
alleen te voet naar
Compostela.
We volgden zijn
avontuur en zagen
hem veilig
aankomen.

#chapeau
#jemoethetmaardoen

kerst

Respect onder de kerstboom
Rond Kerstmis 1914 hadden de weersomstandigheden oorlogshandelingen
onmogelijk gemaakt en lagen beide legers tegenover elkaar in de loopgraven.
Een sfeer van “leven en laten leven” ontstond. Soldaten gingen bij de
vijand Kerstmis vieren in de loopgraaf rondom een kerstboom en er werden zelfs
cadeaus uitgewisseld.
De dag erna volgde op sommige plaatsen een voetbalwedstrijd in het
niemandsland.
Als ik dit lees met de herdenking van de Grote Oorlog in het vizier, schiet er een
wrang glimlachje op mijn gezicht!
De gelijkenissen met vandaag zijn onthutsend en vragen om een antwoord van ons
allemaal! Hoeveel van ons zitten er immers al niet in de loopgraven van het
wantrouwen? Waarom graven we ons in tegenover de stroom mensen in nood die
hun land ontvluchten omdat oorlog hun leven onmogelijk maakt? Hoe lang gaan
we er nog over doen om de opvatting “leven en laten leven” in realiteit om te
zetten? Natuurlijk is het makkelijker en krijg je veel meer bijval wanneer je op
mensen die steunen op andere mensen het etiket van profiteur kleeft!
Kunnen we inderdaad nog samen een simpel spel als voetbal beleven of is nu het
geld dat er mee gemoeid is het enige dat telt?
Meer dan honderd jaar geleden werden we al eens tot de enige juiste vaststelling
gedwongen dat uiteindelijk mensen alleen maar mens kunnen blijven door elkaar te
blijven respecteren!
Mijn pakje respect voor mijn medemens ligt al klaar onder de kerstboom, dat van
jou ook?
Zalig kerstfeest iedereen!

Hartslag
Hebben ons verlaten :

Zag het levenslicht:

Vital Reyntjens
schoonbroer van Bob Willems
leraar elektriciteit
op 10 juni 2015

Louis Vanderfeesten
vader van Guy Vanderfeesten
leraar mechanica
op 12 augustus 2015

Maria Melis
schoonmoeder van Willy Geudens
leraar houtbewerking
op 29 juni 2015

An Allaerts
moeder van Jan Delen
leraar techniek
op 9 september 2015

Frans Breda
schoonvader van Jef Broeckx
leraar houtbewerking
op 3 juli 2015

Godelief Loos
moeder van Ingrid Brosens
lerares elektronica
op 10 september 2015

Frans Broeckx
broer van Jef Broeckx
leraar houtbewerking
op 30 juli 2015

Aneta Wozniak
mama van Kacper (H31)
op 28 oktober 2015

Jos Van Beek
schoonvader van Luc Segers
leraar lichamelijke opvoeding
op 10 augustus 2015

Liesbeth Buyckx
oma van Marjolein Van der Veken
secretariaatsmedewerkster
op 8 november 2015

Lewis
zoontje van Yannick Hermans
leraar aardrijkskunde
op 6 augustus 2015
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Leerlingen en leerkrachten van de studierichting
Graﬁsche communicatie en media, Graﬁsche media
en Printmedia realiseerden deze uitgave,
zij verzorgden de lay-out, druk en afwerking.

Contact: Vrije Technische Scholen van Turnhout
Zandstraat 101
2300 Turnhout
014 41 69 51
www.vtst.be | vrije.technische.scholen@telenet.be
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