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Vredesreis – Platoon experience
De Vredesreis naar de Westhoek werd een verrassend avontuurlijke
en uitstekend gesmaakte mix van geschiedenis, aardrijkskunde, literatuur en,
niet onbelangrijk voor onze vijfdejaarsleerlingen uit het BSO, techniek.

De dag startte met een bezoek aan het MMP,
het Memorial Museum Passchendaele 1917.
Onder leiding van een gids kregen de leerlingen een confronterend
beeld van de levensomstandigheden aan het front en meer bepaald
de slag bij Passchendaele. Hij vertelde over de evolutie van
geweer- tot gruwelijke gasaanvallen, alsook de soorten geweren,
revolvers, bommen en granaten.
Tijdens de middag kregen de leerlingen corned beef
voorgeschoteld … een meer toepasselijke maaltijd is niet mogelijk.
Na de middag werd de omscholing tot soldaat voltooid. Volledig
uitgerust als een soldaat van de derde Australische divisie vertrokken
ze voor een tocht van meer dan drie kilometer in de richting van
Tyne Cot Cemetery. Ze marcheerden via de oude spoorwegbedding
Ieper-Roeselare en werden door de gids geregeld onderricht in
gevechtstechnieken.
De vermoeiende tocht eindigde bij Tyne Cot Cemetery, een Britse
militaire begraafplaats met bijna 12 000 gesneuvelden uit de Eerste
Wereldoorlog. Er liggen meer Britten begraven dan op welke andere
Britse militaire begraafplaats op het Europese vasteland.

“Ik heb veel bijgeleerd en heb veel respect voor de
mensen die hun leven hebben gegeven voor onze
vrijheid”, aldus één van de reacties die alle andere misschien wel
het best samenvat.
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Stadszoektocht in Antwerpen
en bezoek aan Coca-Cola
de glazen flesjes binnenkomen, gekeurd worden op kwaliteit en
gewassen worden. De colabakken worden ook doorheen een
speciale sensor gestuurd om ze op grootte en hoeveelheid te
sorteren en nadien weer te vullen. De kwaliteitscontrole liet een
goede indruk na omdat bijna elk proces in de bottelarijafdeling
nagekeken wordt. Er worden ook om het kwartier stalen genomen
van de geproduceerde producten.
In de petflesblazerij komen kleine, gespoten preformen over een
ophanging doorheen een soort oven waarin ze worden opgewarmd
tot 125°C. De combinatie van het inblazen van perslucht in
de preform en het uitrekken van de preform met een rekstang
transformeert de preform in de matrijs tot petfles. Fascinerend om te
zien hoeveel technologie er komt kijken bij een flesje cola!

Met een stadsplan en een bundel vragen over toeristische plaatsen
en gebouwen leerden de leerlingen via een zoektocht Antwerpen
nog beter kennen. Zo moesten ze bijvoorbeeld aan het Vleeshuis
zien waarom men zegt dat het gebouw is opgebouwd uit speklagen
en wie de architect was. Daarna moesten ze zoeken welke
hogeschool er aan de Groenplaats gevestigd is.
Ze hadden ook oog voor een aantal mooie gebouwen waarbij er
niet naast de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal kon worden gekeken.
In de namiddag werden de leerlingen ondergedompeld in de
techniek van Coca-Cola in Wilrijk. Ze zagen in het begin hoe

Engelse brunch

Ten voordele van de jaarlijkse Londenreis van onze zesdejaars werd in de school een Engelse brunch georganiseerd. De toekomstige
Londenreizigers, leerkrachten en leerlingen, waren al vroeg in de weer en zorgden voor een uitgebreid buffet met o.a. ‘bacon and eggs’.
Meer dan 200 sympathisanten waren ingeschreven en konden genieten van het traditionele Engelse ontbijt in een aangepast kader.
Jimmy Sprangers, leraar bouw, zorgde met zijn ‘pipers’ voor de muzikale omkadering.
Knap! Proficiat voor de schitterende organisatie!
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Dodendraad
We fietsten met het derde jaar BSO
naar Zondereigen. Het was goed weer
en we hadden zelfs lol bij het fietsen.
We bezochten de ‘dodendraad’ uit de
Eerste Wereldoorlog. We werden in de
parochiezaal ontvangen door twee gidsen.
Eerst kregen we een algemene uitleg.
De dodendraad was een elektrische
versperring helemaal aan de grens tussen
België en Nederland waarop 2 000 volt
stond.

Tijdens een wandeling van wel 3,6 km bezochten we verschillende
punten aan de draad. Het was interessant te leren hoe de draad
werkte maar ook om te horen welke sluwe plannetjes de mensen
verzonnen om de draad te passeren. We probeerden het natuurlijk
ook zelf eens. Niet veel van ons zouden het overleefd hebben. Het
verhaal van de twee zussen die aan de draad stierven omdat ze aan
elkaar een pakje wilden doorgeven, trof me erg.
Na de middag fietsen we naar het ‘oude kerkhof’ van Turnhout in
de Kwakkelstraat. Hier liggen ook oud-strijders begraven. Omdat
het net voor Allerheiligen was, was het druk op het kerkhof maar
ook mooi. De grafkapel in Griekse stijl viel mij op. Het was een
speciale maar best wel fijne dag.
Rezwan, Seppe en Siebe, derde jaar Basismechanica
Niels en Chavez, derde jaar Elektrische installaties

Bezoek Karel de Grote Hogeschool
te Antwerpen

Traditiegetrouw bezochten de leerlingen van het laatste jaar theoretisch-technisch de
Antwerpse Karel de Grote Hogeschool. Om leerlingen van het technisch onderwijs te laten
kennismaken met studiemogelijkheden na het middelbaar worden daar jaarlijks, tijdens de
examenperiode, wetenschapsdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen staan alle labo’s
en werkhuizen van de hogeschool open. De leerlingen krijgen op deze manier de kans om
proeven te doen uit de bacheloropleidingen die volgen op de technische studierichtingen uit
het secundair. Het aanbod van proeven is zeer uitgebreid en gevarieerd.
De leerlingen van Industriële wetenschappen deden onderzoek naar sportdranken. De
producenten verzekeren dat deze dranken het prestatieniveau verbeteren en de recuperatie
bevorderen. Werken deze dranken echt, of kan men evengoed water of vruchtensap
drinken? Dat alles werd onderzocht tijdens de workshop waar koolhydraatgehalte,
zuurtegraad en diverse andere factoren in courante sportdranken onderzocht werden.
De leerlingen van Elektriciteit-elektronica focusten zich op het ICT-gebeuren en waagden
zich aan het programmeren van een smartphone game. Daarna bestuurden ze een drone
met een zelf geschreven app op een androidtoestel.
De leerlingen van Elektromechanica kozen voor een workshop over autotechnologie.
Aan de hand van een doorsnede van moderne motoren werd de viertaktcyclus van een
benzine- en dieselmotor gedemonstreerd. De verschillende onderdelen werden getoond en
besproken. In een tweede workshop kwamen toepassingen van visietechnologie aan bod.
Hierbij kan met speciale camera’s tal van informatie over een product of ontwerp bekomen
worden. Via allerlei demonstraties en praktische proefjes werden die mogelijkheden
systematisch toegelicht. Op de foto’s zie je de leerlingen geïnteresseerd aan het werk.
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Turnhout en omgeving en Technopolis

Onze leerlingen uit 1TSO konden zich in Technopolis uitleven als wetenschapper en kregen praktische
toepassingen uit de lessen technologie voorgeschoteld. Met meer dan 350 interactieve toepassingen leerden
ze heel wat bij over hedendaagse thema’s als robotica, klimaat, moderne elektrische applicaties ...

We hebben een leerzame excursie achter de rug. We reden en
wandelden langs het kanaal Dessel-Schoten en de river de Aa.
In Technopolis programmeerden we een robot, lagen we op een
spijkerbed en volgden we een rolstoelparcours.
Loris Bols
Tijdens de excursie voor aardrijkskunde leerden we over de
soorten bebouwing en hoogteverschillen. Technopolis was nog
interessanter, vooral door de grote hoeveelheid experimenten die
we konden uitvoeren.
Rune De Houwer

We leerden niet alleen veel bij over soorten daken en bouwlagen
van een huis maar we zagen vanuit de bus ook hoe het er in
werkelijkheid uitziet.
Safedin Gavranaj
Technopolis was super! Vooral de proefjes met het water en de
kettingreacties werden door ons erg gesmaakt. Het is ook cool dat
je een robot allerlei zaken kan laten zeggen en doen bewegen.
Sam Jacobs

Drugpreventie toneel Trip
Actie, interactie, muzikale intermezzo’s, herkenbare problemen en spectaculaire wendingen
in een humoristisch kleedje.
Onze leerlingen van het vierde jaar werden uitgedaagd om te beslissen over schuld en onschuld in een drugszaak
met dodelijke afloop. Nadien volgden tijdens de lessen Nederlands en MAVO workshops over sociale vaardigheden
(groepsdruk) en productinformatie rond drugs.
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Pedagogische studiedag
‘Communicatie’
Tijdens de pedagogische studiedag van dit schooljaar kreeg het
gekozen thema ‘communicatie’ vorm met een interactieve presentatie
van Frederik Imbo.
Zijn voorbeelden van verbindende communicatie lieten de
leerkrachten kennismaken met een alternatief voor ‘oordelen, gelijk
willen halen en eisen.’ Iedereen kwam naar buiten met concrete tips
om vlotter met spanningen en conflicten om te gaan. De boodschap
van écht contact te krijgen met mensen en verder vanuit respect en
vertrouwen aan een relatie te bouwen, belandde doorspekt
met humor in alle oren.

Na de broodjeslunch nam elke collega
plaats in één van de zes proactieve cirkels.
Ze leerden fysiek de methodiek van een
proactieve cirkel kennen.
De gesprekstechniek wordt al langer in
de eerste graad toegepast om preventief
leerlingen in hun klasgroep een kanaal te
geven om mogelijke bronnen van ergernis
te bespreken vooraleer het echt frustraties
worden.
Een dag rond communicatie kon natuurlijk
niet eindigen zonder een afrondend glaasje
met de nodige uitwisseling van ervaringen.

De tijd van toen
Klasreünies

Jef Teunkens organiseerde tijdens de opendeur een klasreünie
met zijn klasgenoten van schooljaar 1974-1975.
Hun toenmalige titularis, de heer Staf Van den Langenbergh, was er ook bij.
Leuk is dat de foto van mei 2015 op dezelfde plaats genomen is als die van 1974.
We kunnen wel niet zeggen dat ze nog geen haar veranderd zijn!
En wat te zeggen van de reünie met "Meneer Witvrouwen".
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Kranten in de klas

Het KIK-project zorgde ervoor dat onze leerlingen gedurende de twee eerste weken na de kerstvakantie gratis kranten ter beschikking kregen.
Kranten in de Klas is een initiatief van de Vlaamse Nieuwsmedia. De leerlingen van de tweede en derde graad voerden ofwel tijdens de
lessen MAVO ofwel tijdens de lessen Nederlands heel wat opdrachten uit. Elke dag een portie ‘vers’ nieuws werd wel gesmaakt!
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VOETBALVRAAGSTUK

Een toegangsticket voor een voetbalwedstrijd in onze Belgische eerste klasse kost al gauw rond de 20 euro.
Een (bus)rit naar Brussel of Brugge en terug naar de Kempen neemt minstens drie uur in beslag. Ook het
niveau van onze eersteklassers scheert niet altijd even hoge toppen.
Wat motiveert jongeren om dan toch hun tijd en geld te besteden aan ‘hun club’?

Olivier van Roey, vijfde jaar Elektrotechnieken
supporter van RSC Anderlecht
•

Hoe vaak ga je kijken?
Vorig seizoen ging ik en het huidige seizoen ga ik vaak naar de uitmatchen. Af en toe
bezoek ik ook thuiswedstrijden in het Constant Vanden Stockstadion. Volgend jaar denk ik
eraan om een abonnement te nemen.

•

Wat is de verste verplaatsing die je al maakte?
Dat zal Oostende of Charleroi zijn, één van de twee.

•

Wat maakt jouw club zo uniek?
De warme sfeer, de historie, de spelers van het huis zoals Tielemans en Vanden Borre.
Ook de sfeer voor en na de match is erg gezellig door de vele cafés in de buurt van het
stadion.

•

Wat wens je in de (nabije) toekomst voor jouw club?
Ik hoop dat ze niet naar het Eurostadion trekken en in het Astridpark blijven… met een
derde ring. De band tussen het bestuur en de supporters mag ook verbeteren. Nu worden
de ultra’s vaak tegengewerkt door het bestuur. Tot slot hoop ik dat we nog veel prijzen
kunnen pakken. Voor mij mag dat zonder Defour en Ezekiel.

•

Beschrijf het meest euforische moment dat je op de tribunes meemaakte.
De match van vorig seizoen tijdens play-off 1 in Charleroi waar we met 0-1 wonnen, was
perfect. Zowel de manier van voetballen als de sfeer waren magisch. Daarnaast herinner
ik me van vorige campagne in de Champions League ook de goal van Najar tegen
Arsenal.

Tuur Lasters, zesde jaar Ruwbouw
supporter Club Brugge
•

Hoe vaak ga je kijken?
Ik maak de meeste thuismatchen van Club live mee, zowel de Europese als die in de
Jupiler League. Op verplaatsing pik ik voorlopig nog maar weinig wedstrijden mee.

•

Wat is de verste verplaatsing die je al maakte?
Het Guldensporenstadion in Kortrijk, niet zo ver van Brugge, maar wel ver weg van
Schoonbroek.

•

Wat maakt jouw club zo uniek?
De voetbalpassie die bij de fans van Club Brugge uit hun ogen straalt. Soms tonen ze precies
meer overgave dan de spelers op het veld.

•

Wat wens je in de (nabije) toekomst voor jouw club?
Dat is niet moeilijk. Vorig jaar wonnen we de beker, maar dit jaar staat de titel op mijn (ons)
verlanglijstje.

•

Beschrijf het meest euforische moment dat je op de tribunes meemaakte.
Vorig seizoen de beker gaan winnen in Brussel is iets om nooit te vergeten. De twee grootste
clubs van België, Anderlecht en Brugge, stonden in de finale tegen elkaar.
Je grootste vijand verslaan, voelt altijd super… zeker de manier waarop.
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Ferre Lambregts, vijfde jaar Koeltechnieken
supporter Antwerp FC
•

Hoe vaak ga je kijken?
Als er nog tickets beschikbaar zijn, ga ik af en toe kijken.

•

Wat is de verste verplaatsing die je al maakte?
Dat was een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sint-Lenaerts.

•

Wat maakt jouw club zo uniek?
Er heerst altijd een geweldige sfeer: de meeste fans zingen uitbundig mee met de
gezangen. Ik ben er ook wel trots op dat we als enige tweedeklasser zo ver geraakt zijn in
de Croky Cup. Ik vind het ook heel tof dat ik samen met mijn vader kan gaan kijken.

•

Wat wens je in de (nabije) toekomst voor jouw club?
We kijken uit naar een nieuw stadion. Ik hoop ook dat ‘ACT as ONE’ nog veel geld
inzamelt om de club te steunen. Het belangrijkste is uiteraard dat ze dit jaar blijven spelen
zoals ze bezig zijn en kampioen worden.

•

Beschrijf het meest euforische moment dat je op de tribunes meemaakte.
Toen ik voor de tweede keer op de Bosuil kwam, was ik echt onder de indruk van de
overgave waarmee de supporters riepen, zongen (en de scheidsrechter beledigden).

Yenthe Vandersmissen, zevende jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies
supporter Anderlecht RSC
•

Hoe vaak ga je kijken?
De Europese thuismatchen zijn boeiender dan die in de Belgische competitie. De
tegenstanders spelen sneller, technischer en harder waardoor de matchen spectaculair
zijn.

•

Wat is de verste verplaatsing die je al maakte?
Op verplaatsing ben ik nog niet gaan kijken. Ik zou dat wel eens graag doen want de
sfeer is dan nog anders dan bij thuismatchen. Je zit dan met de hele aanhang in hetzelfde
vak wat nog intenser is.

•

Wat maakt jouw club zo uniek?
Voor mij is Anderlecht uniek omdat het qua geschiedenis, personeel en speelwijze de
beste en aantrekkelijkste club van het land is.

•

Wat wens je in de (nabije) toekomst voor jouw club?
In eerste instantie hoop ik dat ik samen met mijn vader en broer, ook supporters,
nog vaak mag gaan kijken. Ik zou het ook geweldig vinden als we na het mindere
seizoen van vorig jaar terug kampioen zouden spelen.

•

Beschrijf het meest euforische moment dat je op de tribunes meemaakte.
Ik was er niet ‘live’ bij, maar ik herinner me nog levendig de come-back na de 3-0
achterstand in het Emirates Stadium van Arsenal. In de laatste minuut kon Mitrovic de
gelijkmaker nog binnenkoppen. Schitterend!

VTST-nieuws

9

Krachtmeting
Leo Wens, Algemeen pedagogisch directeur
supporter RSC Anderlecht
•

Hoe vaak ga je kijken?
Ik heb vijftien jaar lang een abonnement gehad op Anderlecht.
Samen met mijn zoon ging ik toen naar zo goed als alle thuismatchen.
De laatste jaren heb ik mijn abonnement niet meer verlengd. Ik kijk nog live op tv naar
alle matchen van Anderlecht maar naar het stadion ga ik niet meer.

•

Wat is de verste verplaatsing die je al maakte?
Wij gingen niet dikwijls naar uitmatchen van Anderlecht en ook de Europese uitmatchen
heb ik nooit live bijgewoond. Vorig jaar had ik het geluk om Liverpool – Everton, de
Merseyside Derby, live te kunnen zien, met de ex-Anderlechtenaar Romelu Lukaku bij de
blauwen. Ik ben nog altijd een heel grote fan van Big Rom.
Stevie Gerrard speelde toen nog bij The Reds. Een onvergetelijke belevenis.

•

Wat maakt jouw club zo uniek?
Het palmares. 33 titels. De geschiedenis dus. Het Belgische, met de tweetaligheid van Brussel, het heeft wel iets. De beste spelers in de
Belgische competitie spelen toch altijd bij Anderlecht, niet?

•

Wat wens je in de (nabije) toekomst voor jouw club?
Een goede trainer, die niet bang is om aanvallend voetbal te spelen, en een heel goede spits. De rest komt dan vanzelf.
Hopelijk komen er nog veel supertalenten uit de jeugd van Anderlecht want dat lijstje is nu al indrukwekkend.

•

Beschrijf het meest euforische moment dat je op de tribunes meemaakte.
Moeilijke vraag. Bij Anderlecht waren dat er veel ;-)
Meestal waren de matchen tegen Brugge, maar vooral tegen Standard, het meest intens.
In 2005 komt Standard in de 90ste minuut op 2 – 2. Kompany, die pas de Gouden Schoen gekregen had en Aruna Dindane hadden
Anderlecht op voorsprong getrapt en Geeraerts had twee keer Standard langszij gebracht. In de 92ste minuut scoorde Tihinen de 3-2
voor Anderlecht. Feestje! (Hoewel enkele weken later Club Brugge kampioen werd.)
Het meest dramatische moment was wel in augustus 2009 toen Axel Witsel het been van Wasilewski brak. Het gebeurde vlak onder
onze neus. De reactie van sommige Standardspelers en van de toenmalige trainer van Standard, Bölöni, is één van de pijnlijkste
dieptepunten die ik ooit meemaakte in een stadion. Ik heb nog altijd moeite om Witsel in een shirt van de Rode Duivels te zien
rondlopen.

Sofie Keersmaekers, leerkracht Frans en mavo en zorgleerkracht begeleide studie
supporter Standard Luik
•

Hoe vaak ga je kijken?
Eind jaren ‘90, ten tijde van Luciano D’Onofrio en sterspeler Daniël Van Buyten, reed ik
elke thuiswedstrijd mee richting Luik. Ik had vier seizoenen een abonnement achter het
doel.
We pikten ook regelmatig een uitwedstrijd mee. Toen was het allemaal nog veel
gemakkelijker om tickets te kopen. Nu volg ik het voetbal nog steeds. Ik kijk alle
wedstrijden van Standard op televisie, ook al had ik begin dit seizoen wel wat
doorzettingsvermogen nodig!
Zo slecht was de start nog nooit.

•

Wat is de verste verplaatsing die je al maakte?
De verste verplaatsing in de Belgische competitie moet zeker Oostende geweest zijn. De
verste verplaatsing om voetbal te kijken, was vorig jaar een match van Barcelona in Camp
Nou.
Toch wel een unieke ervaring voor heel het gezin.
Ook dit jaar staat er een match in de buitenlandse competitie aangevinkt.
We reizen naar Benfica om ex- Standardspeler Medhi Carcela aan het werk te zien.

•

Wat maakt jouw club zo uniek?
Wat de club uniek maakt, weet elke voetbalkenner: de geweldige sfeer in het stadion!
In het begin zeer indrukwekkend en overweldigend zodat je niets van de wedstrijd gezien
hebt bij het laatste fluitsignaal.
Men noemt Luik niet voor niets ‘De Vurige Stede’.

•

Wat wens je in de (nabije) toekomst voor jouw club?
Voor dit seizoen hopen we natuurlijk nog steeds dat Play-off 1 gehaald kan worden.
Op langere termijn wil ik toch ook nog wel eens dat Standard kampioen kan spelen in de Belgische competitie.

•

Beschrijf het meest euforische moment dat je op de tribunes meemaakte.
De laatste vraag is heel moeilijk voor mij.
Dat is te lang geleden en zo euforisch zal het dan toch niet geweest zijn in de periode dat ik ging kijken.
Ik heb in elk geval al heel veel plezier beleefd aan het voetbal!
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Werner Bogaerts, leraar Nederlands en pedagogisch coördinator
supporter KV Mechelen
•

Hoe vaak ga je kijken?
Nadat ik ongeveer vijf jaar geleden de sfeer van een match opsnoof Achter de kazerne ben ik
een echte kakker geworden! Voor alle duidelijkheid,de supporters van KV Mechelen worden
kakkers genoemd. Sindsdien worden er nog weinig thuismatchen gemist en de laatste twee
seizoenen heb ik samen met mijn vrouw ook een abonnement.
Als het te combineren valt met hun eigen sportbeoefening gaan de kinderen ook steeds mee
samen met nog andere familieleden, wat van supporteren een familiegebeuren maakt, met soms
een hamburger, meestal een pronostiek en altijd een schorre stem erop en eraan.

•

Wat is de verste verplaatsing die je al maakte?
Ik volg live alleen de thuismatchen. Eind vorig seizoen maakte KV nog kans op een Europees
ticket als ze de finale van Play-off 2 konden winnen. Er was toen al gestart met de bouw van het
nieuwe AFAS-stadion dus moest die match in het stadion van Oud-Heverlee Leuven gespeeld
worden wat meteen mijn verste verplaatsing tot nu toe is geworden. Er zijn evenwel familieleden
die als antwoord op deze vraag Straatsburg kunnen antwoorden om KV tegen Ajax de Europacup
te zien winnen.

•

Wat maakt jouw club zo uniek?
De aantrekkingskracht werkt op verschillende vlakken. Als je op de dag van een thuismatch in de
stad bent, zie je de geel-rode sjaals allemaal druppelsgewijs in dezelfde richting wandelen.
In het stadion net buiten de stad worden ze één kolkende massa supporters die als één man
achter de ploeg gaat staan. Het geeft me het gekke gevoel dat de anonieme medemens in de
stad plots een ‘vriend’ is geworden. Misschien is dat het gevolg van de geschiedenis van KV
dat na financiële problemen door de supporters werd gered en vanuit derde klasse terug moest
opklimmen naar het hoogste niveau. Dat betekent dat vooral heel wat Mechelaars letterlijk geld
hebben gestort in die tijd zodat ze zich nu nog steeds misschien een stuk eigenaar van de club
voelen. KV is sindsdien niet de club met het grote geld en is dan ook meestal de underdog als de match begint. Voor mij is als kleine
garnaal soms winnen van de grote vissen het leukste van het supporteren.
Meteen de reden waarom elke club (ook de grote clubs) met knikkende knieën naar Mechelen afzakt.

•

Wat wens je in de (nabije) toekomst voor jouw club?
KV werd nog maar vier keer landskampioen en het is al een tijd geleden dat we Europees nog iets op de mat mochten beleven.
Ik wens dan ook dat spelers die het verschil kunnen maken lang genoeg bij KV blijven om nog eens een prijs te pakken.
De lijst van klasbakken die bij Mechelen hebben gespeeld is goedgevuld, om bijvoorbeeld Michel Preud’homme en Marc Wilmots te
noemen uit een glorieus verleden. Spijtig dat geld soms boven de sport telt en dat de rijkere clubs hun portemonnee te gemakkelijk
kunnen opentrekken om bij KV te komen winkelen zodat we steeds opnieuw de ploeg moeten opbouwen.

•

Beschrijf het meest euforische moment dat je op de tribunes meemaakte.
Ik zou het niet over één bepaald euforisch moment willen hebben, wel het magisch moment dat elke supporter kent. Ik sta meestal
schouder aan schouder met de twaalfde man, de fanfare speelt het clublied dat luidkeels wordt meegezongen, de vlaggen wapperen,
een hele resem supportersliederen weerklinkt van in het stadion tot in de stad, de trom zweept de supporters op terwijl de spelers als
dampende paarden het gras en de bal in het rond laten vliegen. En dan hou je plots onaangekondigd met duizend mensen een fractie
van een seconde je adem in met een vreemde stilte tot gevolg in een overvol stadion. Duizend harten kloppen allemaal samen ineens
wat sneller. GOAL! GOAL! GOAL! Ontlading! Bier en bekertjes in het rond! Wildvreemden omarmen elkaar! Er wordt likkebaardend
van plezier nog nagevraagd wie gaf de assist, wie heeft er gescoord want het gaat meestal vreselijk snel. Thuis wordt de herhaling op
tv bekeken, maar dan is de magie van het moment jammer genoeg al weer weg, tot de volgende match!

Prijsbeest
Los volgend raadsel op en word ons volgende prijsbeest, net als Kevin Meulemans M21
en Niels Verbraeken 41B die als winnaars van onze vorige wedstrijd uit de bus kwamen.
Tussen twee hoogspanningsmasten hangt een elektriciteitskabel met een
lengte van 60 meter. De kabel is vastgemaakt op een hoogte van 50 meter.
In het midden hangt de kabel 20 meter van de grond. Hoever staan de
hoogspanningsmasten uit elkaar?

Oplossing: de masten staan .................................................................................. meter uit elkaar.
Naam : ............................................................................................................................. klas : ....................................
Binnenleveren via je titularis!

VTST-nieuws
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Bedrijvig

Stageverslagen zevende jaren
Ruwbouw en renovatie

Mijn stage bij Hydrosec in Herentals viel uitstekend mee. Hydrosec zorgt voor
weterdichtingssystemen waardoor kelders droog blijven/worden. Het dichten van zo’n
kelder met snelcementproducten is best een aangenaam werkje. Andere stappen in dit
proces, en dus taken die ik ook moest uitvoeren, zijn onder andere :
bezetting van de muur verwijderen, vochtig maken van de muren, injecteren en bezetten
van de muren. Hoewel ik liever wat meer zelfstandig zou gewerkt hebben, ben ik
tevreden. De mensen van Hydrosec verzekerden mij dat ook zij aangenaam verrast
waren met de werkijver en kwaliteit die ik toonde.
Stef Van de Mierop

Industriële elektriciteit
Voor mijn stage bij Metallo Chemie in Beerse verwachtte ik dat ik veel
van achter een computer zou moeten werken … een beetje saai als
je het mij vraagt. Gelukkig was dit niet het geval. Ik liep mee met de
elektricien van dienst om te kijken wat hij deed en hier en daar kleine
reparaties uit te voeren. In de hoogspanningscabine, waar het risico op
gevaar te groot is, mocht ik enkel toekijken.
Ik leerde ook hoe je kan zien of een motor nog functioneert of niet
zonder hem aan te zetten: meggeren. Het verbaasde me dat mensen
na zoveel jaren dienst af en toe toch nog eens gek kunnen doen.
Liridon Krasniqi

Bijzondere
schrijnwerkconstructies

Eerlijk gezegd keek ik er een beetje tegenop om na de stage terug naar school te gaan.
Na twee weken bij Michel Jacobs uit Gierle heb ik het gevoel dat ik klaar ben om
mee te draaien met een schrijnwerker. Het hogere tempo, de uitdagende karweien, de
verantwoordelijkheid … het zijn allemaal aspecten die in de privé toch wel anders ingevuld
worden dan op school. De samenwerking beviel mij en mijn patron dermate dat hij me
vroeg om eind juni nog eens langs te komen met het oog op een definitieve job.
In het begin deden we alles samen: zagen, afplakken, CNC-uitvoeringen, monteren en
plaatsen. Na een week mocht ik al zelfstandig aan het werk. Leuk dat je vertrouwen krijgt!
Dieter Vermeiren
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Bedrijvig

Koeltechnische
installaties

Mijn stage bij TWS Coolservice was niets minder dan een voltreffer. Ik had me
voorgenomen om zoveel mogelijk op te steken van de manier van werken binnen dit
bedrijf dat zich specialiseert in industriële koeling, ijswatersystemen, warmtepompen,
airconditioning en ventilatie. Ik was verantwoordelijk voor het beheer van het
gereedschap maar mocht ook kabelgoten hangen en airco’s aansluiten.
Het is wel even anders werken dan op school: buitenunits op het dak van een
gebouw plaatsen hebben we in de VTST nog niet gedaan. We werkten er ook met
voorgeïsoleerde buizen waardoor het tempo toch hoger lag dan op school.
Hans Van Lommel

Fotolassen

LMJ Construct uit Turnhout is een expert in carrosserie- en trailerbouw. Al mijn
(las)werkjes stonden in functie van een oplegger van een vrachtwagen. Mijn
stagebegeleider nam geregeld de tijd om de voor mij nieuwe lasposities toe te lichten
en te demonstreren wanneer nodig. Ik heb het gevoel dat ik door het gevarieerde
werk en de steeds veranderende lasposities een completer vakman ben geworden.
Daarnaast was ook de werksfeer dik in orde. De (komische) verhalen van een aantal
werknemers maakten het geheel nog geslaagder.
Brent Verkuringen

Stuur- en
beveiligingstechnieken

Vergeleken met de andere stages die ik reeds gedaan heb, was mijn stage bij Maas
Beveiligingstechnieken veruit de beste. Vriendelijke begeleiders, goede werksfeer en veel
nieuwe kennis…Kortom, leerrijk en tof!
De taken waren zeer verdeeld: het hangen van parlofoons, het installeren van brandcentrales,
het uittesten van rookmelders, het nazien van alarmen, het uitvoeren van onderhoud… Dit alles
bij zowel grote bedrijven zoals Joos als bij particulieren.
De kennis die ik in deze stage opgedaan heb is moeilijk in een paar zinnen te vatten. Het was
één groot leermoment verspreid over twee weken. Maar één ding is me nu zéér duidelijk:
kennis van het vak, goed kunnen omgaan met klanten en probleemoplossend denken zijn de
belangrijkste eigenschappen van een beveiligingsinstallateur.
Michiel Geudens
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Bedrijvig

Design zitmeubel

Vakbeurs sanitair

Een paar jaar geleden werd de receptie van onze school grondig
gerenoveerd. De afdeling Hout van onze school nam hierbij
een groot deel van het werk voor haar rekening. Zo zorgden de
leerlingen voor het aluminiumschrijnwerk van de ramen en de
deuren. Daarnaast werd ook een design-receptiemeubel ontworpen.
Het overtollige plaatmateriaal werd niet bij het afval gegooid
maar werd gebruikt voor het maken van een origineel, bijpassend
zitmeubel.

Samen met leerlingen uit een andere technische school in Stabroek
zijn we op studiebezoek gegaan naar een vakbeurs in Brussel.

Dit meubel mocht robuust zijn omdat het een vaste plaats zou
krijgen naast de ‘desk’ van de receptionist(e). Een gewone stoel
was geen optie. ‘Waarom eenvoudig, als moeilijk ook kan?’ Van
de houtbewerkers op onze school is immers geweten dat ze geen
uitdaging uit de weg gaan.
Het ontwerp bestaat uit 3 verschillende onderdelen die door
hun gebogen vormgeving aansluiten bij de boogvormen in
het receptiemeubel, bij die van het lerarenlokaal én zelfs bij
het directiemeubilair! Repeterend samengevoegd vormen deze
onderdelen een bank die, raar maar waar, toch behoorlijk goed
scoort op de schaal van ergonomie.
De onderdelen zijn met de CNC-bovenfreesmachine uitgefreesd
waardoor ze perfect in elkaar passen. Om het geheel bij elkaar te
houden zijn er door de afdeling Metaal lange bouten gemaakt die
de verschillende onderdelen als een saté bij elkaar houden. Je moet
er maar opkomen!
De leerlingen van
het zesde jaar
Houttechnieken
hebben zich met hun
leerkracht praktijk
M. Mariën achter de
uitvoering gezet. Het
resultaat kan gratis
bezichtigd worden
in het onthaal. Beslist
de moeite waard,
hoor!
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De rookmelders die in een brandweerwagen worden gebouwd,
waren voor mij een interessante nieuwigheid. We zagen ook
installaties van de toekomst: een soort domotica waarbij je van op
je werk via je smartphone gewoon eens bij jezelf thuis kan binnen
kijken, de verwarming aanzetten of de wasmachine opstarten. Een
uurtje later volgde een presentatie over toestellen in een badkamer
voor bejaarden of mindervaliden. Het ging bijvoorbeeld over een
toilet dat langer is, zodat rolstoelpatiënten er gemakkelijker op en
af geraken. Er was een doorspoelknop aan de rechterkant voorzien
omdat deze personen zich niet helemaal kunnen omdraaien. Het
zijn nuttige voorzieningen die wij zullen moeten installeren, in deze
tijd waarin mensen steeds ouder worden.
We keken nog wat rond op de beurs en concentreerden ons op
het kraanwerk en de boilers voor centrale verwarming. Speciaal
vond ik de kraan waarbij je na het handen wassen ook meteen de
handen kon drogen. Het is handig, in mijn ogen, voor scholen en
openbare gebouwen. We zagen veel douchekoppen en badkranen.
Er bestaan moderne uitvoeringen maar ook de retro-modellen doen
het heel goed. Na een lekkere pasta bekeken we zonneboilers en
-panelen en zagen we hoe je het debiet uitrekent, wat we in de klas
al hadden geleerd. We zagen ook hoe je na enkele berekeningen
de juiste druk moet gebruiken en de hoeveelheid panelen. Ten slotte
bekeken we nog designradiatoren die er helemaal anders uitzien
dan degene die we gewoon zijn. Na een geslaagde dag kwam de
bus ons halen om terug naar school te rijden.
Zesde jaar Centrale verwarming en sanitaire installaties
Senne Wouters

Bedrijvig

Renobeurs

Voor de laatste trends en de nieuwste technieken in de bouw- en renovatiesector moest
je in Antwerp Expo zijn. Daar bezochten onze jongens van het zevende jaar Bijzondere
schrijnwerkconstructies de bouw- en renovatiebeurs. Ze visten naar informatie over
houtsketletbouw, badkamers, keukens, isolatiematerialen en nog veel meer.

Werfkeet

De leerlingen van het zesde jaar Houtbewerking en het zevende jaar Schrijnwerkconstructies werden opgetrommeld om een werfkeet in
elkaar te steken op de werf naast de school in de Peter Benoitstraat. De leerlingen van de bouwafdeling zullen hier een volwaardige woning
optrekken en dan mag een echte werfkeet natuurlijk niet ontbreken.

Kamp C - Kerkstoel - Hooyberghs
Via een rondleiding maakte Kamp C onze leerlingen van de derde
graad TSO en BSO Bouw warm voor duurzame bouwtechnieken.
Zo zijn de huidige gebouwen opgetrokken met steenpuin van
de oorspronkelijke site. Bij Kerkstoel zagen ze hoe betonnen
prefabelementen en stortklaar beton gemaakt en gebruikt
worden. Het publiek-private samenwerkingsverband ‘Scholen
van Morgen’ stelde onze leerlingen ook in staat om een kijkje te
komen nemen bij de constructie van een bollenplaatvloer in een
Geelse school. Bij deze techniek hebben de holle plastic bollen een
gewichtsbesparende functie.

VTST-nieuws
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De Fakkel

Op zoek naar het vuur in de VTST

Drie leerkrachten beantwoorden enkele vraagjes en geven telkens de fakkel door zodat we in elke afdeling
kunnen terechtkomen. De fakkel zal eeuwig blijven branden..

Elisa Sels
Lerares Godsdienst
Wat wilde je worden toen je
klein was?

Gert van Loy
Leraar Elektriciteit

Ik wilde vroeger heel graag Ketnet- Buschauffeur of helikopterpiloot.
wrapster of stewardess worden.
Aan fantasie ontbrak het me
niet. Het had altijd te maken met
het besturen van één of ander
voertuig.

Rob Rommens
Leraar Muziek
Ik wilde uiteraard graag piloot
worden. Totdat ik mijn cijfers voor
wiskunde terugkreeg… .

Wat herinner je je nog van je Ik voelde me eigenlijk meteen
begin in de VTST?
thuis in onze school door mijn
lieve collega’s en leerlingen.

Het onzekere gevoel als je na 12
jaar in een bedrijf op donderdag
nog de late shift afwerkt en de
volgende dag start in een school.
Ik herinner me nog de witte lijnen
op de speelplaats, het oude kleine
leraarslokaal met de rokersruimte,
maar zeker ook de steun van
collega’s en de toffe mentaliteit.

Ik vond het straf dat
Paul De Tiège, de leerkracht bij
wie ik jarenlang zelf notenleer
volgde in de muziekacademie,
plots mijn collega muziek werd in
de VTST.

Welke hobby’s vullen je vrije
tijd?

Lekker eten en drinken en
recreatief joggen in de winter.
Als het weer het toelaat vind ik
het leuk toeren op mijn klassieke
motor, alleen of met vrienden,
voor een dagtrip of enkele uurtjes,
met een terrasje erbij of niet.
De kilte ’s morgens op je gezicht
in het vooruitzicht van een dagje
snorren, zalig.

Mountainbiken, squashen, lezen,
muziek beluisteren, koken…
maar om eerlijk te zijn: in de
omgekeerde volgorde weliswaar.

De natuurpracht van Canada zou
ik graag ontdekken samen met
een oude schoolmakker die er
woont en werkt. Maar de grote
Italiaanse steden en het rustige
binnenland van Toscane heb ik
ook nog niet gezien.

Ik zou nog eens graag terug
Havana (Cuba) bezoeken. Het
is een unieke stad, met unieke
mensen en unieke muziek.
Sevilla in Andalusië is een meer
dan waardig (en goedkoper)
alternatief. Ik probeer er om de
twee jaar naartoe te vliegen.

Ik ben iemand die heel graag
babbelt dus ik spreek graag af met
vrienden. Ook met mijn broers
ga ik regelmatig iets doen. Ze
betekenen veel voor mij.

Welke reis zou je graag eens Ik zou graag nog heel veel reizen
maken?
maken maar ik zou vooral eens
naar Nieuw-Zeeland, Peru en
Canada willen gaan. Dat lijken
mij echt prachtige landen. Een
huskytocht in Lapland maken, lijkt
me ook echt geweldig.

Naar welke muziek luister je
zoal?

Ik luister graag naar R&B. Eigenlijk Ik heb een voorkeur voor de
hou ik van alle muziek waar een
muziek uit de jaren ’70, ’80 en
goede beat in zit.
begin ’90. Ik luister naar alle
genres, behalve naar Duitse
schlagers en klassieke muziek.

Voor welk goed doel mogen
ze jouw inzet vragen?

Ik zou me engageren voor Unicef.
Wij hebben zoveel en toch zijn
er miljoenen kinderen die zelfs
niet beschikken over de nodige
hygiëne, voeding… Miljoenen
kinderen wordt ook het recht
op onderwijs ontnomen. Ik vind
het knap wat Unicef voor hen
realiseert.
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Je mag me oproepen voor alles
wat te maken heeft met het leed
van kinderen en het verzachten
ervan.

Alle muziek die oprecht is: waar
ik een evenwichtige vorm van
ambacht, originaliteit, emotie,
ritme, melodie en harmonie in
terug vind. En talent natuurlijk.
Het adagietto uit de 5de symfonie
van Mahler! Prefabmuziek op
een peperdure playbackshow als
Tomorrowland is vooralsnog aan
mij niet besteed.

Poverello kan op mij rekenen. Ik
zou mijn diensten aanbieden in
hun gaarkeuken.

De Fakkel

Elisa Sels
Lerares Godsdienst

Gert van Loy
Leraar Elektriciteit

Rob Rommens
Leraar Muziek

Wat is het leukste dat je
ooit deed (en dat je ons wil
vertellen)?

Goh, dat is een moeilijke… Dan
denk ik toch wel de allereerste
keer dat ik alleen met vriendinnen
op reis ging. We gingen naar
Mallorca. Dat is een reis die ik
nooit zal vergeten.

De zomerreisjes met ons gezin
waren altijd heel leuk.

Een gastronomische trip met drie
vrienden naar San Sebastian. Het
is een walhalla voor liefhebbers
van lekker eten en drinken.

Met wie zou je eens graag
een goed gesprek voeren?

Ik zou wel graag een goed gesprek
voeren met Obama. Hij draagt
veel verantwoordelijkheid als
president van Amerika. Hij heeft
een warme, lieve uitstraling en lijkt
mij een aangenaam persoon. Ik
zou wel willen weten hoe hij het
presidentschap en het dagelijkse
leven ervaart.

Met Stephen Hawking, een
kosmoloog die toch wel iets meer
kan vertellen over het heelal
waarin wij leven. Maar ik wil even
graag eens babbelen met Erik Van
Looy of Philippe Geubels.

Ik zou eens graag praten met de
profeet Mohammed en zijn collega
Jezus Christus. Samen aan één
tafel.

Wie krijgt van jou een pluim? De mensen die in Calais in
Frankrijk de vluchtelingen
helpen om te overleven in
het opvangkamp onder barre
omstandigheden. Ik vind dat ze
een pluim verdienen omdat ze
minder en minder voorkomen in
een wereld die alsmaar harder
wordt.

Mensen die in staat zijn om een
Alle ouders, allochtone en
geneesmiddel te ontwikkelen en zo autochtone, die hun kinderen
een ziekte kunnen genezen.
responsabel opvoeden met respect
voor de westerse waarden en
normen.

Heb je ergens spijt van?

Misschien heb ik mensen al wel
eens onopzettelijk gekwetst of
teleurgesteld. Daar heb ik dan
sowieso spijt van.

Ik ben tevreden met de keuzes die
ik gemaakt heb. Zoals iedereen
stel je je wel eens de vraag “had
ik niet beter dit of dat” … maar
achteruitkijken doe je best niet te
veel denk ik. Je gaat door op de
ingeslagen weg.

Ja, helaas. Maar spijt is niet
genoeg. Inzicht was beter geweest.
(En ik heb spijt dat deze quote niet
van mij komt.)

Welke les in de VTST zou je
graag eens bijwonen?

Ik wil eens graag de lessen praktijk
volgen. Ik heb de voorbije jaren
al veel mooie werkstukken zien
passeren en besef dat je hier talent
voor moet hebben. Misschien
kan ik tijdens deze lessen nog iets
aangeleerd krijgen.

Tijdens mijn jeugdjaren waren er
nog geen computers op school.
We tekenden met potlood, pen,
kalk en soms een scheermesje om
te corrigeren. Ik heb dus een hele
evolutie meegemaakt. Daarom zou
ik graag tijdens een les elektronica
leren programmeren.

Niet zozeer een bepaalde les, ik
zou graag eens een voormiddag
als vlieg in het bureau van de
prefecten doorbrengen. Dat lijkt
me minstens even boeiend.

Aan wie geef je de fakkel
door?

Aan mijn lieve, gedreven partner in Aan Bart Van Eynde.
crime Hanne Vennekens. We zijn
bijna vier jaar geleden hier samen
in de VTST gestart. Ik hoop dat we
nog lang samen kunnen blijven
werken.

Aan Dieter van Saet.
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Oud-leerlingen

In de voetsporen van...
Nick Van Beek
Wanneer heb je afscheid genomen van de VTST?
Ik ben in 2002 afgestudeerd.
Welke richting heb je op de VTST gevolgd?
In het derde en vierde jaar volgde ik Elektro-mechanica,
in het vijfde en zesde jaar Automechanica.
Welke studie heb je na de VTST gevolgd?
Na mijn opleiding in de VTST heb ik drie jaar
Automotive engineering gestudeerd
aan de Karel de Grote Hogeschool in Hoboken.
Schets eens kort je loopbaan?
Na mijn laatste jaar hogeschool ben ik in juli 2005 begonnen bij Verellen VW-Audi in Geel. Hier heb ik 2 maanden aan wagens
van Volkswagen en Audi gesleuteld. In september kon ik dan overstappen naar Porsche, wat ook onderdeel van Verellen was.
Ik heb hier zeven jaar als technicus gesleuteld en heb zo veel ervaring mogen opdoen. Uiteindelijk ben ik in oktober 2012 tot
werkplaatsverantwoordelijke gepromoveerd.
Wij zijn begin dit jaar met de concessie naar Paal-Beringen verhuisd, voornamelijk omdat wij door de groei van het merk Porsche in
Geel veel te klein gehuisvest zaten. Dankzij deze verhuis ben ik trots om momenteel te mogen werken in de nieuwste en modernste
Porsche-concessie van België!
Waaruit bestaat je beroepsbezigheid?
Mijn voornaamste bezigheid is het verdelen van het werk onder de technici, het opvolgen hiervan en het geven van ondersteuning
waar nodig. Zelf krijg ik ondersteuning van Porsche Import en onrechtstreeks van PAG (Porsche Duitsland). Verder ben ik dagelijks
bezig met het maken van offertes, het opzoeken van onderdelen, het geven van telefonische bijstand aan klanten en het maken
van voorbereidend werk voor de facturatie. Ook zijn de proefritten voor het vaststellen van problemen en de proefritten nadien ter
controle een deel van mijn bezigheden. Om het kort te houden, m’n werk bestaat erin het atelier en alles wat er bij komt kijken
draaiende te houden.
Hoe zie je je job in de toekomst evolueren of ben je tevreden met wat je nu bereikt hebt?
Ik ben tevreden met wat ik nu bereikt heb. De vele opleidingen van Porsche zorgen ervoor dat ik altijd mee ben met de laatste
technologische vernieuwingen. En dat is net wat mij interesseert.
Had je genoeg basiskennis opgedaan in de school om je job uit te oefenen?
Zeker en vast! M. Terweduwe en M. Marinus van de afdeling Autotechnieken hebben dit goed gedaan!
Ken je nog anekdotes uit je schooltijd?
Te veel om op te noemen, wij hebben veel
afgelachen destijds!
Maar één enkele vergeet ik nooit meer!
Het gaat over M. Marinus, toenmalig
leerkracht van het zesde jaar
automechanica.
M. Marinus komt binnen met een blauw
oog.
Leerling:
Meneer, wat hebt u meegemaakt?
M. Marinus:
Ik heb een boks op mijn oog gehad.
Leerling:
Oei, gevochten mijnheer?
M. Marinus:
Nee, een luidspreker van La Cuenta!
Uiteraard iedereen plat van het lachen!
Heb je misschien een goede raad
voor de leerlingen die nog op de
schoolbanken zitten?
Zoek de richting die jou echt interesseert,
dan komen de motivatie en leergierigheid
vanzelf!
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Blikopener

De leerlingenraad

De leerlingenraad is dit schooljaar weer erg bedrijvig om met diverse activiteiten de middagpauze
aangenaam te maken voor de medeleerlingen. Zo zetten ze heel wat in beweging tijdens de dag van de
jeugdbeweging, lieten ze heel wat blokjes vallen tijdens het Tetristornooi en werden de koude dagen wat
warmer doorgebracht tijdens de filmvoorstellingen.

Winnaars Tetristornooi
De leerlingenraad organiseerde een Tetristornooi
voor alle leerlingen. Na een opkomst van ongeveer
120 leerlingen en meer dan 500 spelletjes kwamen
op het eind van de speelweek de winnaars uit de bus.
Cliff Schaerlaeken van 22H won net als vorig jaar de
hoofdprijs, gevolgd door Ruben Baeken van 4W1 en
Jonathan Wouters van 7EA. Proficiat.
Niels Van den Heijning (5HA ) maakte een toffe trofee
voor de tetriskampioen.
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Blikopener

Achter de schermen
Alle dagen zijn ze in de weer voor herstellingen in de klaslokalen, het onderhoud van de vele machines in
onze school of om andere technische noodsituaties op te lossen. Vanuit het centraal magazijn worden
bovendien onze praktijklokalen van materiaal voorzien en is er een permanente ziekenboeg voor eerste hulp
bij ongevallen of andere kwaaltjes. Het is hoog tijd om aan de vliegende brigade van onderhoudsmannen en
de collega’s van het ondersteunend personeel in het magazijn een paar vragen te stellen.

Patrick Melis, 49 jaar.
•

Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk 19 jaar in de VTST.

•

Welk werk doe je zoal hier op school?
Ik doe veel verschillende dingen hier op school, zoals bestellingen, zorg voor materialen, onderhoud,
registratie, herstellingen enzovoort. In de winter gaat er nogal wat tijd naar de verwarmingsinstallatie.
Bij mijn taken probeer ik steeds even vooruit te kijken of er aan het systeem iets te verbeteren valt,
zodat in de toekomst nadelen wegvallen.

•

Heb je een tip voor de leerlingen en de leerkrachten? Iets waar wij mee voor kunnen zorgen?
Een belangrijke tip voor iedereen van ons hier op school, vind ik, is respect te tonen voor elkaar maar ook voor de
infrastructuur, materialen, gebouwen. Zo kan vandalisme vermeden worden. Dat zou een aanzienlijk verschil geven want
veel werktijd en geld gaan er naar het herstellen van met opzet aangebrachte beschadigingen.

Jeroen Heylen, 23 jaar.
•

Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk 2,5 jaar in onze school.

•

Welk werk doe je zoal hier op school?
Ik sta vooral in voor het onderhoud van de klaslokalen en ik ben ook actief op het containerpark van de
VTST waar ik het afval uit alle werkhuizen netjes sorteer.

•

Heb je een tip voor de leerlingen en de leerkrachten? Iets waar wij mee voor kunnen zorgen?
Ik vraag me toch af hoe het komt dat er meer en meer banken beschreven worden en stoelen beschadigd geraken. Valt
hier iets aan te doen?

Ahmed El Issaoui, 29 jaar.
•

Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk 7 jaar in de VTST.

•

Welk werk doe je zoal hier op school?
Ik doe vooral onderhoud van machines en alle elektrische installaties.

•

Heb je een tip voor de leerlingen en de leerkrachten? Iets waar wij mee voor kunnen zorgen?
Als er iets stuk is, kan je dat best op tijd melden. Zo zijn we er vlug bij om het te maken.

•

Heb je tijdens je werk iets grappigs of bijzonders meegemaakt hier op school?
Mijn collega zat eens diep in de rioleringsput iets te inspecteren, terwijl er iemand de wc doorspoelde.
Ik hoorde hem “oei oei” roepen, hij probeerde eruit te klimmen maar het lukte niet, hij hield de afvoerbuis, ter hoogte van
zijn hoofd, tegen en nipt op tijd heb ik hem uit de put gehaald...
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Blikopener

Bart Luyten, 30 jaar.
•

Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk al 12 jaar in de VTST.

•

Welk werk doe je zoal hier op school?
Ik doe eigenlijk een beetje van alles maar hoofdzakelijk het grovere werk zoals lassen, afbraakwerken of
werken met hout.

•

Heb je een tip voor de leerlingen en de leerkrachten? Iets waar wij mee voor kunnen zorgen?
Een beetje meer respect tonen voor ons en voor ons werk zou fijn zijn. En niet te veel afbreken.

•

Heb je tijdens je werk iets grappigs of bijzonders meegemaakt hier op school?
Het bijzonderste vond ik dat er vlak voor mijn neus op de speelplaats een torenvalk een duif pakte.
En grappig? Teveel om op te noemen! Bij ons zit de sfeer er altijd wel in en lachen is gezond dus...

Raf Mertens, 41 jaar.
•

Hoe lang werk je al in de VTST?
Al 15 jaar ben ik in de VTST te vinden.

•

Welk werk doe je zoal hier op school?
Ik ben magazijnier, doe EHBO, ik sta elke middag in de refter, ik doe toezichten op de speelplaats en aan de
fietsenrekken. Tijdens de zomermaanden schrijf ik nieuwe leerlingen in en doe ik allerlei administratief werk.

•

Heb je een tip voor de leerlingen en de leerkrachten? Iets waar wij mee voor kunnen zorgen?
Graag respect voor iedereen: ook voor wie “achter de schermen” werkt. Voor de leerkrachten een extraatje:
doe elk je deeltje van je job met volle overtuiging (hoe klein dat deeltje ook is en misschien ook iets minder leuk) maar je
helpt er je collega’s mee!

•

Heb je tijdens je werk iets grappigs of bijzonders meegemaakt hier op school?
Vorig schooljaar tijdens de viering van de laatste 100 dagen was de klas van het zesde jaar lassen verkleed: de Sint was
zwart en alle zwarte pieten waren blank. Dat kon ik echt wel smaken!

Martin Smulders, 59 jaar.
•

Hoe lang werk je al in de VTST?
In 1977 ben ik hier begonnen, dus al bijna 39 jaar!

•

Welk werk doe je zoal hier op school?
Mijn werk bestaat uit prijsoffertes aanvragen en bestellingen doen. Verder kijk ik facturen na en volg
leveringen op. Ik ontvang ook vertegenwoordigers. Ik doe aanpassingen aan het stockbeheerprogramma
van prijzen en nieuwe producten. Als mijn collega Raf een andere opdracht heeft dan vervang ik hem in het
magazijn of bij de EHBO-post.

•

Heb je een tip voor de leerlingen en de leerkrachten? Iets waar wij mee voor kunnen zorgen?
Ik vind dat iedereen gewoon zijn plicht moet doen. En leerlingen moeten beseffen dat als ze nu hun best doen, dat dit een
investering is in de toekomst.

•

Heb je tijdens je werk iets grappigs of bijzonders meegemaakt hier op school?
Ik vond het wel grappig dat er een leerling naar de EHBO kwam voor een pilletje tegen het slapen.
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Tweetjes

KVGA of Kennis van Veiligheid en Gezondheid op de
Arbeidsplaats – de vijfdejaars volgden er lessen over op school en
legden een gezamenlijk examen af.
#safetyfirst

De leerlingen van het zesde jaar Ruwbouw werken verder aan
het koertje: na het afdak wordt nu de afvoerpijp aangelegd.
#constructief

Bedrijvig

ALUMINIUM RAMEN
De leerlingen van de derde graad hout BSO en TSO werken
naast hout ook met aluminium. Deze uitbreiding van het
leerplan maakt de opleiding van onze leerlingen natuurlijk
rijker. Hier zie je de plaatsing van aluminium ramen in de stille
ruimte.
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In het vernieuwde technieklokaal zijn de leerlingen van het eerste
jaar aan het werk. Ze kunnen er zelfstandig aan de slag.
#tochweltechnisch

Onze leerlingen van ruwbouw en onze onderhoudsdienst
renoveren lokaal C101 dat dienst zal doen als wetenschapslokaal.
#wetenschap

Pasen

Opstaan En Weer Doorgaan
als ik het niet meer weet en wacht
tot de nacht het antwoord geeft
is de kou te harden wanneer jij

me warm houdt terwijl de maan
de sterren aan de hemel kleeft

als ik het niet meer voel en vraag
wat de dag nog in petto heeft
zorg jij op je eentje dat mijn
eendagsvlieg nog zoemt

en het uiteindelijk overleeft
als ik het niet meer heb en om hulp
schreeuw terwijl ik kopje onderga
zwem jij mee naar de diepte

van mijn donkere geest en draai je
me op de volgende pagina

als ik het niet meer zie en zoek
naar al wat verloren ligt

geef jij me de zin zonder een woord
en als een engel op mijn schouder
verjaag je de booswicht

Hartslag

Hebben ons verlaten :
Liza Van Loon
moeder van Ilse Van Gompel
lerares godsdienst en PAV
op 14 december 2015
Jeanne Lavrysen
moeder van Wilfried Terweduwe
leraar automechanica
grootmoeder van Marc Ceusters
leraar bouwkundig tekenen
op 21 december 2015

Ferdinand Verbeeck
oud-leraar van onze school
op 8 januari 2016

Maurits Van den Eynde
oud-leraar grafische technieken
op 16 februari 2016

Jeanne Jansens
moeder van Jan Vorsselmans
leraar houtbewerking
op 2 februari 2016

Patrick Vanpoucke
vader van Tim en Dries Vanpoucke
op 22 februari 2016

René Libaers
oud-leraar wiskunde
op 16 februari 2016

Irena De Ridder
schoonmoeder van Willy Vermeiren
financieel en technisch directeur
op 23 februari 2016
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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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