
 

Openschooldag 

4 mei 

Van  

13.30 u. 

Tot 

18.00 u. 
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B E E L D  V A N  D O N  

B O S C O  O P  W E -
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J E A N I N E  M A E S  
7  
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S C H A K E L  

Zaterdag 4 mei: jaarlijkse Open Deur  

 

 

 

 

 

De school telt nu 746 leerlingen. De school 

is nog steeds gekend als een “sociale” 

school. Dat was ook wat de recente door-

lichting heeft uitgewezen. Don Bosco wordt 

geprezen  voor zijn zeer dynamische onder-

wijsstijl, de hartelijke omgang met en de 

zorg voor zijn leerlingen. Terzelfdertijd krijgt 

de school een pluim voor zijn hoog niveau. 

Getuige van dit niveau zijn de resultaten 

die de school telkens boekt bij deelname 

aan wedstrijden:  

Eerste in Lessius-Eureka-wedstrijd, 2de in 

de Knack-Interscholenquiz  

Twee voorbeelden van sterke deelname 

aan wedstrijden. In de Eurekawedstrijd 

kaapte Don Bosco vorig jaar met een  zelf 

ontworpen luidspreker de eerste prijs weg 

in de categorie derde graad ASO (68 in-

zendingen). Een ander team kaapte in de 

grote scholenquiz van Knack de 2de prijs 

weg op 47 scholen, wat een reis naar   

Londen opleverde.In een volgend nummer 

brengen we verslag uit van 

een aantal wedstrijden 

waaraan de leerlingen dit 

jaar deelnemen. 

   

 

 

 

Salesianen geloofd voor Ontwikkelingssa-

menwerking. Oud-leerling Frans Vandecan-

delaere, directeur van jongerencentrum in 

Rwanda. VIA… 

Eind februari hoorde ik op Radio Eén een 

interview met Marcia Luyten, een in Neder-

land bekende  econoom en journaliste. Zij 

woonde 9 jaar in Afrika en  schreef “Dag 

Afrika”, een bundeling van essays , repor-

tages, columns en interviews. Zij beschrijft 

hoe de Europese “witte” man Afrika niet 

snapt en daardoor heel wat ontwikkelings-

hulp niet lukt. Ik spitste mijn oren als ze als 

positief voorbeeld uitgebreid het jongeren-

centrum Gatenga in Rwanda vernoemde 

en algemeen het ontwikkelingswerk van de 

Salesianen. Zij looft hen omwille van de 

integrale werking, de gerichtheid op duur-

zaamheid en zelfredzaamheid, die de rol 

van de “witte man” overbodig maakt. Ik 

kocht het boek en aangenaam was mijn 

verrassing dat Frans Vandecandelaere 

(oud-leerling - uitgangsjaar 1966) de direc-

teur van het jongerencentrum Gatenga is. 

In dit nummer van 

Schakel een meer 

uitgebreid artikel over 

VIA, de werking van 

Don Bosco in het    

Zuiden. 

Luk Van Beneden 

 

http://www.wpg.be/boeken/overige/isbn/9789023476498/dag-afrika/
http://www.wpg.be/boeken/overige/isbn/9789023476498/dag-afrika/
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Meer foto’s op www.olbdbk.be 



T E R U G B L I K :  S O L I D A R I T E I T S T O C H T  
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T E R U G B L I K :  D O N  B O S C O F E E S T  

T E R U G B L I K :  T O N E E L  

De lange koude winter werd doorbroken door 2 lentedagen zodat de solidariteitstocht van 6 maart onder een lentezonnetje kon 

doorgaan! 

Naar jaarlijkse traditie vond op 31 januari het Don Boscofeest plaats.  Schaatsen, spelletjes, wedstrijden, film, toneel…  Don 

Bosco zou genoten hebben van de talloze glunderende jongeren! 

Vorig jaar droeg Bernard Verstraete de fakkel over aan Lieven Muylle, Matthijs Roets en Bram Van Beneden.  Zij regisseerden 

‘One flew over the cuckoo’s nest’.  De leerlingen brachten een voorstelling  die fel gesmaakt werd! 
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De ouderraad proudly presents…  op zaterdag 4 mei om 18.00 u.  

D E  E E R S T E  D B K  K U N S T V E I L I N G  

Voor de eerste maal organiseert de ouderraad een kunstveiling op school. Tijdens de openschooldag zal veilingmeester (en leerkracht 

plastische opvoeding) Francis  Verhaeghe een aantal kunstwerken van leerlingen, leerkrachten en ouders te koop aanbieden. De voor-

bije   weken hielden we al een eerste preselectie. We waren blij verrast door de kwaliteit van de werken! In sommige leerlingen zag 

ons kennersoog zelfs een toekomstige grootmeester ontluiken. Picasso is ook érgens begonnen, nietwaar?! Binnenkort worden alle 

kunstwerken gefotografeerd en opgenomen in een heuse catalogus, die  zowel gedrukt als online beschikbaar zal zijn. 

Opbrengst 

De opbrengst gaat naar het project ‘Personal Space’ van de Kortrijkse vzw Wit.h. (www.vzwwith.org) Deze  organisatie zet artistieke 

projecten op, waarbij mensen met een verstandelijke beperking samenwerken met mensen zonder handicap. Bij ‘Personal Space’ 

gaat Wit.h in zee met acht Erasmusstudenten uit alle hoeken van Europa. De komende weken zullen we voor de leerlingen van Don 

Bosco een aantal ontmoetingen organiseren met deze studenten. Op die manier schenken we niet alleen geld weg, we krijgen er ook 

iets zeer waardevols voor in ruil… 

Praktisch 

De veiling vindt plaats op zaterdag 4 mei vanaf 18.00 u. in de refter van de school. Tijdens de openschooldag kunt u de werken ko-

men bezichtigen. Indien u een kunstwerk koopt, dient u dat de avond zelf contant te betalen.  

Uiteraard hopen wij u talrijk te mogen verwelkomen. Het wordt vast een onvergetelijk evenement! 

 

http://www.vzwwith.org/
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Permanente tentoonstelling in de refter van de 
school  
Al enkele maanden geleden was in het Internaat 
van de zusters, olv zr. Hilde, de idee ontstaan om 
bij deze gelegenheid een virtuele wandeling te or-
ganiseren, doorheen het leven van Don Bosco en 
doorheen de wijde geschiedenis van de Campus 
Don Bosco - St. Anna te Kortrijk. Twee opvoeders, 
Tom en Lien maakten  er een prachtige tentoonstel-
ling van. Van de beginjaren tot op vandaag werd de 
Campus voorgesteld, zoals ze sinds 1929 gegroeid 
is, tot het grote geheel van vandaag. Zondagnamid-
dag kwamen nog tientallen bezoekers het beeld 
bezoeken en kuierden zij rustig wandelend langs de 
tentoonstelling. Men kon aan de hand van enkele 
gerichte vragen, deelnemen aan een kleine wed-
strijd,  
 
Don Bosco in Kinderland 
Zondagavond brachten de technici, die het beeld 
vergezellen, Don Bosco voorzichtig naar de witte 
kapel van de zusters. Op maandagmorgen zorgde 
een bomvolle kapel er voor de ontvangst van Don 
Bosco. Iedereen was er: de kinderen van Kinder-
land, personeel van de school en van het internaat 
en CKG, en de  zusters. Het kinderlandkoor olv 
meester Fries luisterde de viering op en kinderen 
van het tweede leerjaar zorgden voor teksten en 
panelen. Maandagnamiddag tenslotte hielden de 
zusters een aangepaste gebedsviering bij het 
beeld.  
 

Goede reis 
Toen de rust in de omliggende straten van St. Anna 
was teruggekeerd, hebben de twee vrachtswagens 
Don Bosco teruggebracht naar Gent, voor het ver-
volg van het programma in Vlaanderen. Hij zal   
ongetwijfeld tevreden terugblikken op zijn verblijf in 
Kortrijk…  
(Fons Ceustermans)  
 

 

TERUGBLIK: BEELD VAN DON BOSCO IN KORTRIJK 

 
Naar aanleiding van de 200ste 

verjaardag van de geboorte van 

Don Bosco in het jaar 1815, 

maakt een beeld van Don     

Bosco een pelgrimstocht door-

heen alle regio’s waar de      

Salesiaanse congregatie      

aanwezig is.  

De ‘pelgrimstocht’ met dit 
beeld werd in juli 2009 aange-

vat en gaat door tot 15 augustus 2015. Zoals in vorige Scha-
kel aangekondigd kwam het beeld op 26 en 27 januari naar 
Kortrijk 
 
Ontvangst in onze kapel 
Op zaterdagavond kwam het indrukwekkende bronzen beeld 
van Don Bosco aan in Kortrijk.  
Vooraan in de grote kapel kreeg het een ereplaats, keurig 
door salesiaan Lionel Carbon versierd met kaarsen en    
bloemen. Op zondagmorgen om 10 uur stroomde de kapel 
vol met mensen, die Don Bosco genegen waren of kwamen 
eren en danken. Alle plaatsen waren ingenomen. De voor-
ganger Mark Tips, provinciaal van de salesianen, heette de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aanwezigen van harte welkom en legde er de nadruk op dat 
dit een bijzondere gelegenheid is: Don Bosco komt naar ons 
toe! En wij mogen hem ontmoeten, van “aangezicht tot aan-
gezicht”. Kinderen, leerlingen van de school, leden van de 
salesiaanse familie, leraars en oud-leerlingen, enkele       
zusters en salesianen, opvoeders van CKG en van het inter-
naat van de zusters brachten 50 rode rozen aan tijdens de 
offerande. Vijftig redenen om dankbaar te zijn, voor wat hij 
betekent tot op vandaag. Don Bosco glimlachte bescheiden. 
Na de eucharistieviering waren alle aanwezigen welkom 
voor een feestelijke receptie in de eetzaal van de school. De 
zusters hadden voor belegde broodjes gezorgd en bij een 
glaasje wijn of een kop koffie smaakten ze uitstekend. Dank 
je wel, Zusters….  

T E R U G B L I K :  B E E L D  V A N  D O N  B O S C O  I N  K O R T R I J K  



man en ik was de enige Belg naast een Neder-

lander, 4 Engelsen, een Tsjech en een         

Zwitser.Wij waren dus de enige die Frans kon-

den spreken en de vonk sloeg al snel over… 

Daarna zijn we zeker 7 jaar lang “pennen-

vrienden” geweest – iets meer dan dat natuur-

lijk. 

Na die 7 jaar zijn we dan getrouwd. Alain moest 

nog zijn legerdienst doen en daarom hebben 

we dan gezocht naar een woonplaats zo dicht 

mogelijk bij de grens. Zo zijn we in Kortrijk    

beland. Maar Alain zat toen in Compiègnes met 

het leger en zo was hij toch hele weken weg. 

Toen zijn Alain en ik in onze pen gekropen, we 

hebben een brief geschreven naar de minister 

van Defensie van Frankrijk met de vraag of 

Alain niet dichter bij de grens mocht komen 

werken. Een dag later was het gepiept, hij werd 

getransfereerd naar Rijsel en toen mocht hij 

vrijwel elke dag naar huis komen. Na zijn leger-

dienst, werkte hij voor bedrijven in België,     

Nederland, Engeland en enkele uit Frankrijk.”  

Samen met Alain heb ik 3 kinderen en onder-

tussen al 5 kleinkinderen met een zesde op 

komst! 

 

 

 

I:  “Hoe ben je in Don Bosco 

Kortrijk terecht gekomen?” 

 

 

J: “De eerste school waar ik 

les heb gegeven was in Spes 

Nostra in Heule, aan         be-

roepsleerlingen. Een hele er-

varing als pas afgestudeerd meisje, neem dat 

van mij aan! (lacht) 

Daarna heb ik een interim van een jaar gedaan 

in het college in Poperinge. Jammer genoeg 

duurde die slechts één jaar. Ik amuseerde mij 

daar wel en werd er als eerste vrouwelijke leer-

kracht met open armen ontvangen. 

Na dat jaar werkte in nog 2 jaar in de richting 

Handel in Sint-Joris Menen.  

En dan uiteindelijk, toen ik 27 jaar was én in 

verwachting van mijn tweede kind, ben ik in 

Don Bosco beland. Het eerste jaar werkte ik er 

half-time. 7 uren waren dat toen. De rest van 

mijn uren had ik in een technische school in 

Anzegem. Daar gaf ik ook les aan mensen die 

Velen onder u hebben hun kennis van het Frans 

voor een belangrijk stuk aan haar te danken. Een 

warme, lieve en ook klassevolle persoonlijkheid: 

Jeanine Maes. Een lerares Frans in hart en      

nieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zochten ze op voor een leuke babbel… 

I: “Jeanine, vertel ons eens, voor zij die je niet 

mochten/zouden kennen: wie ben jij ?” 

 

J: “Wel, mijn naam ken je al! Jeanine Maes. Ik ben 

geboren in Tielt in 1950, in een gezin met vier 

kinderen. Na het doorlopen van de basisschool, 

lagere school en middelbaar, ging ik studeren aan 

de Rijks Universiteit van Gent. Romaanse filolo-

gie. De keuze voor die universiteit was wel niet 

echt volledig naar de zin van mijn ouders omdat 

vele mensen zeiden dat ik daar ‘ongelovig’ zou 

worden. Achteraf is wel gebleken dat ik helemaal 

niet veranderd ben door daar te studeren, maar 

het was wel niet evident om dan direct werk te 

vinden binnen het katholiek onderwijs! Het was 

niet evident… maar het is me wel gelukt. Ik heb 

nooit buiten het katholiek onderwijs gewerkt.  

Nu, nog voor ik in Gent begon met studeren, heb 

ik ervoor gekozen om een tijd in Engeland te    

verblijven om mijn Engels  bij te schaven. Een  

eigenaardige keuze wel, als je weet dat ik al be-

slist had om Romaanse te gaan studeren (lacht). 

Maar achteraf bekeken, heeft die keuze wel een 

groot deel van mijn leven bepaald. Daar heb ik 

namelijk mijn man leren kennen. Alain Richard. 

Een Fransman.  

De eerste 14 dagen van mijn verblijf in Engeland 

volgde ik er een taalkamp. Helaas was dat met 

allemaal Belgen, dus van zodra we konden, spra-

ken we Nederlands. Op die manier leerde ik na-

tuurlijk ook heel weinig bij. Nadien heb ik een 

maand meegedaan aan een bouwkamp in Bir-

mingham. Dat was met de organisatie “Christian 

Movement for Peace” en tijdens die maand heb ik 

dan Alain leren kennen. Hij was de enige Frans-

I N T E R V I E W  M E T  J E A N I N E  M A E S  
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I: “Is de jeugd van nu helemaal anders dan die 

van pakweg 30 jaar geleden?” 

 

J: “In 1975 ben ik in Don Bosco begonnen en in 

2010 ben ik er gestopt. In die 35 jaar tijd is na-

tuurlijk veel veranderd. De jeugd is niet veran-

derd, maar heeft gewoon een heel andere leef-

wereld. Een leefwereld die trouwens ook voor 

ons is mee veranderd. Ik ben ook niet meer de 

persoon van 30 jaar geleden. En juist doordat 

ik zelf ook steeds ben mee geëvolueerd, heb ik 

niet echt het gevoel gehad dat de jongeren 

‘anders’ zijn nu.  

Wat me wel erg opvalt en ook wel een beetje 

steekt, is dat de kennis/het niveau van het 

Frans zoveel is afgenomen.  Leerlingen krijgen 

nu slechts 3u Frans in de week, waar dat er 

vroeger 5 of 6 waren! Frans is natuurlijk al geen 

wereldtaal meer, ze vinden het ook allemaal 

minder belangrijk en dat vind ik zo jammer… 

Schrijnend zelfs. Ik heb soms zelfs het gevoel 

dat er zich hier in Vlaanderen een soort anti-

Franse sfeer heeft ontwikkeld. Let wel, niet te-

gen de Fransen, wel tegen het Frans ; de taal.  

Dat allemaal sedert Leterme er niet in slaagde 

zijn regering te vormen, door wat tegenstrubbe-

lingen uit Wallonië… tenminste, zo ervaar ik 

het. Eigenlijk is het echt wel spijtig dat het zo 

aan het evolueren is. Vroeger hadden de Vla-

mingen de sterkte van 2 talen te spreken. Een 

Romaanse en een Germaanse. Nu is dat alle-

maal verminderd, ten voordele van het Engels. 

Frans opent deuren ook naar het Spaans toe, 

en nu blijven voor velen die deuren gewoon 

dicht…  

Je merkt die evolutie ook in de media. Wanneer 

iemand geïnterviewd wordt die Frans spreekt, is 

er directe vertaling onderaan in beeld. Wanneer 

een Engelstalige geïnterviewd wordt, laten ze 

hem/haar eerst spreken en komt de vertaling 

telkens iets later dan de stem! En dat in een 

tweetalig land waar Frans ‘zogezegd’ de eerste 

taal is na het Nederlands. 

Dus nee, de jongeren zijn niet echt veranderd in 

mijn ogen, maar wel de visie op en interesse in 

het de Franse taal!” 

 

I: “Je bent ondertussen 3 jaar met pensioen… 

weet je nog wat te doen?” 

 

J:  “Mijn agenda zit nu wel weer goed vol. Het 

eerste jaar van mijn pensioen werkte ik nog 

mee aan een nieuw handboek, maar wegens te 

laat klaar heeft de uitgeverij dan beslist om het 

gewoon niet te publiceren. Al mijn werk voor 

voor regentaat gingen. Frans was toen namelijk 

nog een verplicht vak voor alle regenten!  

Nu, om even terug te komen om die zwanger-

schap; wat ik me heel goed herinner, was dat die 

mannen en paters niet gewend waren hoe ze 

moesten omgaan met een zwangere vrouw. Ik 

was de eerste zwangere vrouw in Don Bosco, 

maar voor die paters was het precies alsof ik niet 

zwanger was! Ook op geboortebezoek is geen en-

kele pater afgekomen. Ik heb toen wel eens goed 

mijn gedacht gezegd op de personeelsvergade-

ring en sedertdien zijn ze dat dan wel beginnen 

doen.  

Ik was weliswaar niet de eerste vrouw in Don Bos-

co. Christine Vanderjeugt, Bea Maenhout, Chris 

Hallewijn en Kaatje werkten er wel al.  

Doordat ik in twee scholen tegelijk werkte, kon ik 

wel goed de verschillen tussen beide scholen 

analyseren. Eén van de grootste verschillen was – 

en is nog altijd, denk ik – de discipline. In Anze-

gem was dat echt zeer streng: blazen op de fluit 

en iedereen moest in rechte rijen staan en zwij-

gen. In Don Bosco was alles wat natuurlijker, los-

ser en minder strikt. Dat had ik eerlijk gezegd ook 

wel liever. Ik heb altijd lessen gegeven waarin 

heel veel gebabbeld moest worden. In Don Bosco 

ging dat gemakkelijker dan in Anzegem. Daar 

kwamen de nonnen soms reclameren omdat er te 

luid gebabbeld werd in mijn klas, terwijl dat ge-

woonweg de opdracht was! Ik was in dat opzicht 

wel wat voor op mijn tijd. Ik hield niet van het 

strakke doceren en ‘alles volgens het boekje.’ Bij 

mij lag de essentie al van bij de start op het vlot 

kunnen spreken van de taal. En daar werd dus 

ook heel veel op geoefend. Ik was ook de eerste 

die in Don Bosco het mondeling examen invoerde 

voor Frans. Dat kwam doordat ik een leerling had 

die prachtig Frans sprak, maar héél slecht 

schreef. Ik kreeg het niet over mijn hart om die 

jongen daardoor dan te moeten buizen. Zo kwam 

ik op het idee… 
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niets. Daarna heb ik wel mijn klop gekregen en 

een tijdje niet te veel meer gedaan.  

Het is eigenlijk vooral sinds dit jaar dat ik weer 

wat op mijn positieven ben gekomen. Op maan-

dag breng ik meestal mijn huis in orde en ’s 

avonds ga ik naar de Engelse les in de HITEC.  

 

Op dinsdagvoormiddag doe ik “praattafels ” in het 

buurthuis aan de Lange Munte.  

Dat is een organisatie van stad Kortrijk uit, voor 

mensen die de Nederlandse taal willen leren. Mo-

menteel doe ik dat dus met 3 Marokkaanse da-

mes, samen met nog een andere vrijwillige mede-

werker… maar er is nog heel veel werk aan de 

winkel hoor! Sommige dames zitten hier al een 

hele tijd in België en kunnen niets lezen in een 

Europese taal. Ze kunnen zelfs niet zeggen in wel-

ke straat ze wonen! Maar die mensen komen zo 

graag en genieten daar echt van. 

Op dinsdagmiddag komt er al 4 jaar lang iemand 

eten bij ons en Frans spreken. Ondertussen is die 

man een goede vriend geworden en komt hij 

meer voor het plezier. Hij heeft op die manier heel 

snel zijn Frans ontwikkeld. 

Op woensdagochtend ga ik turnen in De Lange 

Munte. De donderdag is het culturele dag. Dan 

gebeurt het dat ik naar Brussel ga waar ik onder-

tussen ook een kleinkindje heb.  Dan is er nog 

mijn moeder waar ik geregeld naar toe ga. In de 

zomer werk ik graag in de tuin,en de moeder van 

Alain woont nog in Frankrijk dus het gebeurt ook 

dat we daar eens een weekendje naar toe gaan, 

in maart gaan we voor 2 maanden naar Austra-

lië… je hoort  het, ik heb best wel goed gevulde 

dagen! (lacht) 

 

I: “Heb je nog dromen? Zaken die je heel graag 

nog zou willen doen?” 

 

J: “Ik zou eigenlijk graag nog eens Franse les 

gaan geven in een Afrikaans land… maar die plan-

nen staan nog in de kinderschoenen. Ik zal nu 

eerst eens zien hoe ik het stel daar, 2 maanden 

in Australië! Het zal de eerste keer zijn dat ik zo 

lang van huis zal zijn…” 

 

I: “Tot slot, heb je nog goede raad, advies of tips 

voor de jonge mens op vandaag? 

 

J: “Toch wel : wees kritisch ten opzichte van de 

media. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. 

Niet alles zomaar geloven wat gezegd wordt. Na-

denken over de invloed ervan op ons. Maar los 

daarvan is er nog iets. Eén van de belangrijkste 

sterkten uit mijn leven is : verbeelding. Zorg dat je 
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altijd je verbeelding blijft houden. Op die manier 

overleef je veel gemakkelijker. Doe je eigen ding, 

laat je niet te veel meeslepen met de groep.  

De mensen moeten je nemen zoals je bent, en 

als ze dat niet doen zeg ik: tant pis!” 

 

I: “Hartelijk dank, Jeanine, voor dit openhartige 

gesprek!” 

 

 

 

 



 
 

Van “missiewerking” naar VIA 
Don Bosco is actief in 43 landen. Wat jaren geleden 
(in de tijd van de “missiekermis”) “missiewerking” 
heette is in de jaren geëvolueerd over DMOS-
COMIDE (Dienst Missie en OntwikkelingsSamenwer-
king) naar nu VIA-Don Bosco.  
 

 
 
Via Don Bosco en Ontwikkelingssamenwerking 
VIA Don Bosco kan steunen op het Salesiaanse netwerk dat 2700 huizen heeft over de wereld verspreid. VIA 
Don Bosco steunt ten volle op zijn sterke inplanting in het Zuiden en volgt reeds decennia de moderne inzichten 
inzake ontwikkelingssamenwerking. Sinds het einde van de jaren '80 heeft de ontwikkelingssamenwerking, die 
voordien de nadruk legde op armoedebestrijding via financiële investeringen, zijn model in vraag zien stellen. De 
aandacht is verschoven naar socio-culturele en politieke dimensies, naar lange termijnprojecten en het coördine-
ren van verschillende initiatieven.  
 
2015 De tijd loopt 

Het is niet toevallig dat VIA één 
van de 25 organisaties is, die het 
initiatief “2015 De tijd loopt” on-
derschrijven.“2015 De tijd loopt” is 
een coalitie met 25 ngo’s die spe-
cifieke aandacht besteden aan de 

Millenniumdoelstellingen (MDG’s). “2015 De tijd 
loopt” is de Belgische tak van het wereldwijde netwerk tegen armoede, 11.11.11 coördineert het geheel. Doel : de 
door alle wereldleiders gemaakte belofte van het jaar 2000, met name de armoede tegen 2015 met de helft redu-
ceren, terug onder de aandacht brengen. 
 
 
Activiteiten in het Zuiden 
VIA Don Bosco versterkt lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika door financiële en inhoudelijke on-
dersteuning. Deze partners zorgen voor de begeleiding van kansarme jongeren en jongvolwassenen in hun zoek-
tocht naar waardig werk en een beter leven. Dat doen ze voornamelijk door hen te wapenen met de professione-
le, technische en sociale vaardigheden die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving: alfabetisering, 
technische en beroepsopleiding voor jongeren, training van volwassenen, verbetering van de positie van de 
vrouw, pedagogische opleiding van leraren en kaders, .... 
 
Activiteiten in het Noorden 
In eigen land bouwde VIA Don Bosco een aanbod uit voor scholen.  Door bruggen te slaan tus-
sen scholen hier en het netwerk van partners elders in de wereld, nodigt VIA Don Bosco Belgi-
sche leerkrachten en leerlingen uit om actief te luisteren naar mensen in het Zuiden.  
 
Wil je VIA Don Bosco steunen? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om VIA Don Bosco een financieel steuntje in de rug te ge-
ven. U kunt rechtstreeks een eenmalige bijdrage overschrijven op het rekeningnummer van VIA Don Bosco: 
435-8034101-59. U kunt uw gift ook spreiden over het jaar door maandelijks een klein bedrag over te schrijven. 
Met een doorlopende opdracht bevestigt u uw engagement op lange termijn. Giften boven de 40€ op jaarbasis 
zijn aftrekbaar. 
 
Meer over VIA 
Omer Bossuyt, oud-leerling (uitgangsjaar 1965) uit Kuurne en Salesiaan, is voor velen in Kortrijk geen onbeken-
de. Hij is de enthousiaste voorzitter van VIA. Uitgebreide info over VIA vindt u op www.viadonbosco.org/nl.  In 
volgende Schakels maken we graag plaats voor projectvoorbeelden en VIA-getuigenissen. U kan alvast terecht 
bij Katrien De Wilde  katrien.dewilde@viadonbosco.org Tel: 02 423 20 83 

V I A  D O N  B O S C O  
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GEBOORTE VAN 

 

Arne, zoontje van oud-leerlinge Tine Moerman ( uitg. 2001 ) en Stijn Debaveye. Geboren op               

13  december 2011. 

Juul, zoontje van oud-leerlinge Tine Dufromont ( uitg. 1993 ) en Bruno Therry. Geboren op 15 december 2011. 

Naura, dochtertje van leraar Stijn Declercq en Tessa Dejans. Geboren op 9 januari 2012. 

Léon, zoontje van oud-leerlinge Eline Vercruysse ( uitg. 2002 ) en Sebastien Dekeyzer . Broertje van Maèlle. Geboren op  

13 januari 2012. 

Lena, dochtertje van oud-leerlinge Debie Vanthournout ( uitg. 2000 ) en Brecht Santelé. Geboren op 7 februari 2012. 

Lena,  dochtertje van oud-leerling Arne Vandemaele  ( uitg. 1997 ) en  Nele Garreyn. Geboren op 20 februari 2012. 

Viktor, zoontje van oud-leerlinge Nele Roobroek ( uitg. 2003 ) en Thomas Soete. Geboren op 3 maart 2012. 

Lieze, dochtertje van lerares Eveline Leman en Brecht Van Meenen, zusje van Jelle en Marthe. Geboren op 6 maart 2012. 

Briek, zoontje van oud-leraar Wouter Winderickx en Annelies Puype. Geboren op 18 maart 2012 

Armand, zoontje van oud-leerlinge Véronique Vanhoo ( ‘84-’86 ) en Ignace Coudron . Broertje van Pauline en Amandine. 

Edward, zoontje van  oud-leerlinge Charlotte  Decouttere ( uitg. ‘99 ) en Peter Dejager .  Broertje van Victor. 

Reiner, zoontje van oud-leerlingen Desramault Hermelinde ( uitg. 2004 ) en Hoornaert Davy ( uitg. 1996 ). Geboren op    

22 maart 2012. 

Lea, dochtertje van leerkracht Vanassche Katrien en Verhoeven Gunter, zusje voor Jan, Sem en Reisele.  Geboren op      

15 april 2012. 

Laure, dochtertje van leerkracht Roets Matthijs en Vanderghinste Gudrun. Broertje van Leon. Geboren op 11 juni 2012. 

Noucca, dochtertje van oud-leerlinge Lindsay Mullie en Kevin Dupont.  Geboren op 27 juni 2012. Zusje voor Liam en Anna-

Lucta. 

Benjamin, zoontje van oud-leerling Gregory Courtens, uitg 2000 en Marjolein Libbrecht.  Geboren op 29 juni 2012.  

Tuur, zoontje van oud– leerlingen Julien Brie en Dageraad Vereecke. (uitg 2004) Geboren op 2 juli 2012. 

Andres, zoontje van Stephan Wyseur, oud–leerling, (uitg 1992) en Nele Velghe.  Geboren op 3 juli 2012.  Broertje voor 

Robbe 

Arthur, zoontje van oud-leerlinge Marjolein Vermeersch (2004) en Bjorn Vandemeulebroeke.  Geboren op 20 juli 2012 

Henri, zoontje van oud-leerlinge Anita Pype, uitg 1997 en Guy Wantiez. Geboren op 28 augustus 2012. 

Ella, dochtertje van oud-leraar Tim Blindeman en Suzan Verraes.  Geboren op 29 augustus 2012 

Cas, zoontje van oud-leerlingen Thomas Houtekier, uitg 1998 en Femke Deschamps. (uitg 2001). Geboren op 1 oktober 

2012. 

Jenten, zoontje van oud-leerlinge Janne Verriest, uitg 2003 en Dieter De Groote.  Geboren op 4 oktober 2012.  Broertje 

voor Isper en Carsten.   

Ferre,  zoontje van Gregory Demeyere en oud-leerlinge Bieke Boone, uitg 2001.  Geboren op 14 oktober 2012.  

Elisa, dochtertje van oud-leerling Jonathan Ghesquière (uitg 1994) en Valerie Vandeputte.  Geboren op 2 november 2012.  

Mats, zoontje van oud–leerlinge Sophie Herpoel (uitg 2000) en Steven Vermeulen.  Geboren op 7 november 2012.  

Broertje voor Zita en Viggo.  

Nina, dochtertje van Simon Demuynck en Hannelore Verschaeve, oud–leerlinge (uitg 1996). Geboren op 15 november 

2012.  

Liam, zoontje van Danny Lapierre en Angélique Vanhauwaert, broertje van leerlinge Céline Lapierre (1B). Geboren op       

16 november 2012 

Leander, zoontje van Joris Valcke en Emilien-Maria (uitg. 2006).  Geboren op 11 december 2012. 

Noor, dochtertje van oud-leerlinge Isabelle Claeys (uitg 2001) en Koen Ovaere. Kleindochter van lerares Colette De Neve. 

Geboren op 25 december 2012.  Zusje voor Emma 

Lars, zoontje van leerkracht Ann Sophie Verschelde en Stijn van Royen.  Geboren op 31 december 2012. Broertje voor 

Torah. 



HUWELIJK VAN  

 

Oud-leerling Jeroen Millecamps ( 1999—2003 ) en  Lien Vandendriessche op  10  

december 2011 

Oud-leerlinge Hanne Rabet ( uitg. 2002 ) en Matthias Gouwy 

Leerkracht Magalie Delemar en Dominique Blaton op 11 februari 2012 

Oud-leerlinge Tine François ( uitg. 2004 ) en Bart Vandersarren op 3 maart 2012 

Oud-leerlinge Sabine Veys ( 1998—1999 ) en oud-leerling Bruno Fack ( uitg. 2000 ) op 10 maart 2012 

Oud-leerlinge Van Ammel  Joke ( uitg. ‘96 ) met oud-leerling Vanwynsberghe Peter ( ’80-’81 ) op 30 maart 2012. 

Oud-leerlinge Lagae Karen ( uitg. 2001 ) en Kristof op 31 maart 2012. 

Oud-leerling Beelprez Tom ( ‘93—’96 ) met Galloo Charlotte op 21  april 2012. 

Oud– leerlinge Van Belle Sharon ( 2004-2005 ) met Devalckenaere Kevin op 13 juli 2012. 

Oud-leerlinge Hanne Rabet (2002) met Matthias Gouwy op 18 mei 2012. 

Oud-leerlinge (uitg 2006) Isabelle Opsomer en Kenneth Verplancke  op 14 juli 2012. 

Opvoeder Kurt Jonckheere en Hannelore Deweer op 8 september 2012. 

Oud–leerlinge Laurence Vandeputte en Stijn Dehaene 6 oktober 2012. 

Oud-leerlinge (uitg 1999) Lien Verhaeghe, dochter van leraar Francis Verhaeghe, en Peter Waelkens op  26      

oktober 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERLIJDEN VAN 

Marie-José Craeynest (° 1927) , grootmoeder van oud-leerlingen Karel ( uitg. 2008 ), Steven ( uitg. 2010 ) en Tie-

ne    Callewaert ( 5C ). Overleden op 24 november 2011. 

Gilberta Bakelant (° 1934), grootmoeder van oud-leerlinge Dinnecourt Jana  ( 2008—2011 ).          Overleden op 

2 december 2011. 

Marcel Vandenhende (° 1931), grootvader van leraar Stijn Vandenhende en vriendin ( oud-leerlinge ) Willemien             

Vermeersch ( uitg.  2009 ), Andreas ( 3F ) en Marthe ( 1C ) Tanghe en Lowie Declercq ( 5F ).  Overleden op 4 de-

cember 2011. 

Robert Decreus (° 1927), grootvader van oud– leerlingen Isabel Decruynaere ( 2002—2005 ), Julie (2012)  en 

Frederik ( 2012 ) Decruynaere. Overleden op 5 december 2011. 

Frans Caulier (° 1950), stiefgrootvader van Saskia Libbrecht ( 5A ). Overleden op 1 januari 2012. 

Georges Roussel  (° 1928) , grootvader van oud-leerling Emiel Roussel ( 2008—2011 ) en Julie Roussel ( 3E ). 

Overleden op 7 januari 2012. 

E.H. Maurice Ketelslegers (° 1929), oud-leerling en oud-leraar van Don Bosco Kortrijk, salesiaan. Overleden op 

18 januari 2012.  

Joanna Dochy (° 1912), overgrootmoeder van Verhelst Thomas ( 2E ). Overleden op 20 januari 2012. 

Bernard Hostyn (° 1940), grootvader van oud-leerling Cyril ( uitg. 2011 ) en Pauline Hostyn ( 4C ). Overleden op 

21 januari 2012. 

Herman Rommens (° 1942), oud-leerling van Don Bosco Kortrijk. Overleden op 25 januari 2012. 

Simonne Gaillez (° 1929), grootmoeder van oud–leerlingen Hanne ( uitg. 2007 ), Lander ( 2003—2007 ) en Jas-

per Lamotte ( 6A ). Overleden op 3 februari 2012. 

Berthil Rolly (° 1935),  grootvader van Marlise Breye ( 2B ). Overleden op 5 februari 2012. 

Georges De Buck (° 1921), vader van adjunct-directeur Betty De Buck. Overleden op 28 februari 2012. 
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Frans Seyns (°1935), broer van E.P. Salesiaan Etienne Seyns, oom van oud-leerling Philippe Joye (uitg. 1986) 

Overleden op 29 februar  2012 

E.H. Machar Verhaeghe (° 1944), oud-leerling van Don Bosco Kortrijk. Overleden op 2 maart 2012. 

Rogier Gaeremynck (° 1921), grootvader van Emiel-Jan Gaeremynck ( 3C ). Overleden op 3 maart 2012. 

Marc D’Haene (° 1939),  grootvader van oud-leerlinge Marjolein ( 2000—2001 ). Overleden op 13 maart 2012. 

Daniël Callens (° 1938), oud-leerling  van Don Bosco Kortrijk. Overleden op 14 maart 2012. 

Alice Coene (° 1922), moeder van oud-leerling en salesiaan Camiel Swertvagher. Overleden op 15 maart 2012. 

Frans Seyns (°1935), broer van S.D.B. Etienne Seyns, oom van Philippe Joye ( oud leerling  ‘86 ) Overleden op  29 februari 

2012. 

Gaby  Debrauwer (°1928), grootmoeder van Lauren Donckele (klas 4E). Overleden op 21 maart 2012. 

Magdalena  Van Daele (°1929), grootmoeder vanAndres  Plaetinck (klas 2H). Overleden op 24 maart 2012. 

Rafaël Dewulf (°1926), broer van  oud-leerling  en SDB Kortrijk WillyDewulf . Overleden op 26 maart 2012. 

Julien Vandamme  (°1936),  overleden op 8 april 2012 

Roger Claeys (°1933), grootvader van Merel Claeys ( 2G ) en Esther  ( 1C ). Overleden op 18 april 2012. 

Frans Benoit (°1919), grootvader van oud-leerlingen Dries Benoit ( uitg. 2001 ) en Esther Benoit ( uitg. 2003 ). Overleden 

op 3 mei 2012. 

Rense Van Den Broucke  (°1985), oud-leerling van Don Bosco Kortrijk ( uitg. 2003 ). Broer van oud-leerlingen Merel ( uitg. 

2000 ) en Jorre ( uitg. 2003 ).  Overleden op 3 mei 2012. 

Maria Vroman (°1916 ), grootmoeder van oud-leerling Dries Vantieghem ( uitg. 1992 ) en overgrootmoeder van oud-

leerling Olivier Vanderheeren ( 2004-2007 ). Overleden op 17 mei 2012. 

Urbain Soens  (°1920). Overleden op 17 mei 2012; 

Johan Vanneste   (°1948), oud-leerling van Don Bosco Kortrijk ( uitg. 1966 ). Broer van oud-leerlingen Guido en Dries. 

Overleden op 24 mei 2012. 

Godfried Lannoo (°1927), oud-leerling van Don Bosco Kortrijk.  Broer van oud-leerlingen en sdb Jef en Luk      Lannoo. 

Overleden op 24 mei 2012. 

Rosa Coudenys  (° 1927), zus van SDB Kortrijk Paul Coudenys. Overleden op 27 mei 2012. 

Cecilia Boudrez  (°1928), moeder van leerkracht  Kris Hallewijn. Grootmoeder van oud-leerlingen Vercruysse Maaike ( uitg. 

2001 ), Bieke (uitg. 2003 ) en Sien ( uitg. 2005 ). Overleden op 3 juni 2012. 

Roger Rollé  (°1923), oud-leerling van Don Bosco Kortrijk. Overleden op 5 juni 2012. 

Magdalena Biebuyck (°1926), overgrootmoeder van leerling Blyau Thibault ( 1A ). Overleden op 7 juni 2012. 

Charles Van Moorleghem   (°1939), grootvader van Amber en Louis Vyncke, overleden op 25 juni 2012.  

Johan Van der Meulen (°1957), Salesiaan-Priester van Don Bosco. Overleden op 28 juni 2012. 

 Rosa Ghekiere (°1925), schoonmoeder van leerkracht An Vandersteene, grootmoeder van oud-leerlingen Dieter (uitg.02), 

Hanne (uitg.04) en Matias Declercq (uitg.07) en van Lies, Jana, Merel, Sibert, Amber, Winter, Camille en Rune Vlinder 

Declercq.  Grootmoeder van oud-leerlingen Tim Samain (uitg.00) en Lies Van Dierdonck (uitg.99).  Overleden op 29 juni 

2012. 

Jeroen Wyseur (°1976), broer van Ivan en Sabien Wyseur. Overleden op 6 juli 2012. 

Willy Couvreur (°1928), vader van oud-leerkracht Eddy Couvreur. Overleden op 8 juli 2012. 

Michel Christiaens (°1926), grootvader van Céline, Elise, Simon, Pieter en Louis.  Overleden op 10 juli 2012. 

Germain Hoet (°1924), grootvader van oud-leerlingen Michiel en Miklas Hoet.  Overleden op 20 juli 2012 

Anna Cardoen (°1924), moeder van Hans Decancq (Salesiaan-Priester van Don Bosco) en Bart Decancq (Salesiaan-

Priester van Don Bosco en oud-directeur).  Overleden op 24 juli 2012. 

Victor Miller (°1926), oud-leerling en oud-leerkracht van Don Bosco Kortrijk.  Salesiaan-priester van Don Bosco. Overleden 

op 2 augustus 2012. 

Germaine Lesage (°1913), grootmoeder van Virginie Schoutteten (Kokkin klooster) en van oud-leerlingen Barbara (uitg.93) 

en  Matthias Schoutteten (93’-95’). Overleden   3 augustus 2012. 
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Willy Staelens (°1938), vader van leerkracht Heidi Staelens, broer van Freddy Staelens, Salesiaan Don Bosco.  Overleden 

op 11 augustus 2012. 

Irène Deveugele  (°1925), moeder van leerkracht Pascale Hermans. Overleden op 13 augustus 2012. 

Zuster Thérèse Willems (°1922), zuster van Don Bosco.  Overleden op 15 augustus 2012. 

Zuster Elisa Ulenaers  (°1922), zuster van Don Bosco.  Overleden op 19 augustus 2012. 

Sylvain Verheyen  (°1930), oud-leerling en Salesiaan van Don Bosco.  Overleden op 24 augustus 2012. 

Daniël Messiaen  (°1927), grootvader van oud-leerling Olivia Boes.  Overleden op 28 augustus 2012. 

Joël Verwee (°1937), vader van oud-leerling Tania Verwee.  Grootvader van oud-leerlingen  Arno en Lena Neirynck. Overle-

den op 28 augustus 2012. 

Yolande Kimpe (°1934), grootmoeder van Céline, Elise, Simon, Pieter en Louis.  Overleden op 31 augustus 2012. 

Mark De Vlieghere  (°1968), vader van leerling Lucas en zijn zussen Alice en Sarah.  Overleden 3 september 2012. 

Jeanne Vandenberghe (°1920), moeder van Mieke Brodeur (CLB-medewerkster).  Grootmoeder van Bieke en Kaat  

Vansevenant.  Overleden op 5 september 2012. 

Noël Servayge (°1923), grootvader van Dante, Myra, Lena en Yosef Servayge.  Overleden op 14 september 2012. 

Isabelle Loof (°1969), tante van Simon, Louis en Manon Loof. Overleden op 14 september 2012. 

Marcel Verstraete (°1920), schoonvader van collega Fabienne Vansteenkiste.  Overleden op 30 september 2012. 

Zuster Henrica Brille  (°1929), tante van lerares Hilde Casier. Overleden op 9 oktober 2012. 

Jos Luyten (°1924), oud-leerling en Salesiaan van Don Bosco. Overleden op 14 oktober 2012. 

Cécile Wyseur (°1928), grootmoeder van oud-leerling Alexander Josson (2006).  Overleden op 15 oktober 2012. 

Martha Maria Cornelia TOP  (°1932), moeder van Luc Vandevyver, oud-leerling. Overleden op vrijdag 2 november 2012 

Frans Van Parijs   (°1941), oud– leerling, uitgangsjaar 1960. Overleden op 6 november 2012. 

Jean-Paul Vanmarcke (°1954), echtgenoot van poetsvrouw Marie-Jeanne Labie.  Overleden op 10 november 2012. 

Willy D’Helft  (°1940), grootvader van leerling Dylan D’Helft.  Overleden op 10 december 2012. 

Clotaire Leman  (°1938), vader van Alexander Leman, oud–leerling, uitgangsjaar 1985. Overleden op 1 december 2012 

Miel De Boe (°1937), salesiaan van Don Bosco.  Overleden op 10 december 2012 

Bart Huybens  (° 1958), Oom van Jolien Verkruysse (6E). Overleden op 26 december 2012 

   

 

 

Jubileum  

  

Pater Piet Van Roey 

Op 15 september 2012 vierde pater Piet van Roey samen met zijn familie en 

vrienden zijn gouden priesterjubileum. Zijn priesterwijding vond plaats op 6 mei 

1962.  

Pater Piet verblijft sinds 1976 in Don Bosco Kortrijk. 



Stuur een mailtje naar  

info@donboscokortrijk.be 

Z I N  O M  D E E L  U I T  T E  M A K E N  

V A N  D E  R E D A C T I E  

D E  W E B S I T E  V A N  D E  O U D - L E E R L I N G E N B O N D  

HTTP:// OLBDBK.BE 
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Don Boscolaan 30 

8500 KORTRIJK 

tel 056 26 50 50 

Email: info@donboscokortrijk.be 

 

D O N  B O S C O C O L L E G E  

Bezoek ons op 

www.donboscokortrijk.be 


