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2014, en de volgende jaren?
Ons onderwijs ook in onze school zal er
de komende jaren stilaan heel anders
uitzien. In juni 2013 stemde de
(Vlaamse) regering de grote lijnen van
een belangrijke hervorming, die tegen

tot grote ongerustheid en discussies
tussen voor- en tegenstanders, ook in
onze school. Deze hervormingen moeten inhoudelijk verder rijpen.
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2020 een feit moet zijn.
De pers stond er in 2013 vol van :
“1 op 8 jongeren haalt geen diploma
middelbaar onderwijs.” “De groep echt
sterke leerlingen verkleint.” “De
jezuïeten, bekend voor hun heel sterk
onderwijs, spreken zich uit als voorstander van de hervormingsplannen
met een brede eerste graad tot
14jaar”….
Enerzijds is er de invoering van een
brede eerste graad (zonder uitsplitsingen ASO, TS0 en BSO, maar
met specialisaties). Doel is de kwaliteit
verbeteren voor zowel de sterkste als
zwakste leerlingen. Details moeten
verder uitgewerkt worden, maar leiden

Campus DBK?
Anderzijds, maar veel minder gekend,

is de vorming van grote scholengroepen. De scholen moeten verplicht samensmelten met andere scholen tot
minimum 2000 leerlingen met één directie met verschillende campussen
(zoals in het hoger onderwijs). Doel van
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER—VERVOLG
dit luik is kostenbesparing door efficiëntieverhoging.
Bezorgdheid is hier uiteraard het bewaren van het eigen sociaal karakter van de school. Te vervolgen.

Don Bosco en 45 “illegale” families in Kortrijk

Vanuit de Sint Michielsbeweging ontstond in Kortrijk
vzw Onthaalhuis Emmanuel met doelgroep illegalen
en mensen zonder papieren. Eén van de kernmedewerkers is Hilde, zuster van Don Bosco Kortrijk, die
ons onlangs de werking toelichtte. De vzw krijgt wekelijks gemiddeld een 80-tal mensen over de vloer
voor administratieve, juridische en praktische hulp.
De aandacht van de vzw gaat naar die vluchtelingen
waarvan de aanvraag voor de tweede keer geweigerd
is. Op dat moment verliezen zij alle steun van het

ocmw, en ook alle recht op werken, dat ze tot
dan wel hadden. Alle bestaansmogelijkheden
worden hen zo ontnomen hoewel heel wat
van hen dikwijls goed geïntegreerd waren,
met schoolgaande kinderen enzovoort.
De vzw
zorgt wekelijks voor voedsel- en/of kledingspakketten voor een 45tal “illegale” families.
Eén van die ”illegale”, maar goed geïntegreerde gezinnen met schoolgaande kinderen krijgt onderdak bij Don Bosco… Om even
bij stil te staan…

Zalig Kerstfeest en Prettig Nieuwjaar.
Luk Van Beneden
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OLB’S NIGHT OUT
Meer foto’s op www.olbdbk.be

Op 12 oktober werden de oud-leerlingen die de voorbije 10 jaar afstudeerden uitgenodigd voor een pasta-avond. Naast de fotoshoot ‘op
de bank’, the ‘wall of fame’ en de lekkere pasta was er ook een prachtig optreden van “Uncle Wellington’s wives”.
Een fijn weerzien van elkaar, kort na het verlaten van Don Bosco Kortrijk!

SCHAKEL

SPELLENAVOND
Meer foto’s op www.olbdbk.be

Op 15 november vond onze spellenavond plaats. Het was
opnieuw een voltreffer. Begeleid door de mensen van spellenclub ‘incognito’ uit Waregem, konden leerlingen, oudleerlingen, leraren, oud-leraren, paters en vrienden een
gezelschapsspel ontdekken of een kaartje leggen.
We verlangen nu al naar de editie van volgend jaar.

Pagina 4

SCHAKEL

Pagina 5

UITNODIGING

Schooltoneel derde graad
Presenteert:

AZEN
Zat 1 februari 2014
Dimitri Leue
naar:

Othello - Shakespeare

De leerlingen van de derde graad nodigen u graag uit naar hun “totaalspektakel”, (aka schooltoneel)
Place to be: OC AALBEKE
1 februari 2014—20 uur
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TE VOET NAAR COMPOSTELLA
MET VALLEN, OPSTAAN EN VERTROUWEN

Te voet naar Compostella.

Met vallen,

opstaan en vertrouwen.
Iedereen zal zich ongetwijfeld uit de kindertijd herinneren dat
er ontelbare keren gevraagd wordt wat je later wilt worden.
Jongens kiezen dan steevast voor piloot, brandweerman of
profvoetballer, terwijl meisjes gaan voor ballerina, kinderverzorgster of mode-ontwerpster. Ik zag mezelf als piloot of als
missionaris –veertig jaar geleden was dat nog niet echt out
of the picture– wat er wellicht op wijst dat het avontuur me
wel aanspreekt, maar dat het ook iets méér dan louter avontuur mag zijn. Toen een vijftal jaar geleden, door een samenloop van omstandigheden, het idee begon te rijpen om een
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella te ondernemen,
was dat eigenlijk een uiting van deze drang naar avontuur,
die bovendien een zekere spiritualiteit in zich houdt.
Ik heb het geluk getrouwd te zijn met een fantastische vrouw
die zich niet wegdraait van grote uitdagingen en begin vorig
jaar beslisten we om in juli van dit jaar de tocht aan te vatten. In december leek er echter een serieuze deuk in deze
plannen te komen, toen ik van de arts te horen kreeg dat
een zeldzame, doch agressieve vorm van kanker zich in mijn
buik genesteld had. Geen kruid is er tegen gewassen, een
operatie is niet haalbaar, alleen een chemokuur kan het ding
tijdelijk afremmen. Dit voorjaar stond in het teken van deze
behandeling, maar we wilden onze pelgrimsplannen niet
opbergen. Uiteindelijk kregen we in april groen licht om het
‘te proberen’. Drie maanden tijd om ons voor te bereiden:
uitrusting bijeen brengen en trainingswandelingen maken, te
beginnen met 5 tot 10 kilometer en zo verder opbouwen.

dens de zwaarste tijd van de chemo-behandeling kreeg ik
honderden mailtjes, kaartjes, SMS-jes, enz.… met steunbetuiging. Van familie, vrienden en collega’s, maar ook
van héél veel leerlingen. Het is een wonderlijke kracht die
ik tot dan toe nog niet echt kende. In onze rugzak steekt
onder andere het stempelboekje, om bij aankomst in
Compostella te ‘bewijzen’ dat je de tocht gemaakt hebt. In
dat stempelboekje, in het allereerste hokje prijkt de stempel van Don Bosco. We hebben trouwens ook een medaille bij van Don Bosco, gekregen van pater Fons, want Don
Bosco is één van mijn grote inspiratoren.

Het pad voert ons door pareltjes van natuurpracht.
Het eerste deel van de tocht, tot in Reims, is logistiek gezien het moeilijkste, want we moeten zelf onze weg bepalen en er zijn geen pelgrimsvoorzieningen zoals die er
verder wel zijn. We leren een beetje bedelen. Bedelen
naar een slaapplaats vooral, want als pelgrim wil je toch
niet altijd in hotels slapen. Dat zoeken naar een slaapplaats leert je de gastvrijheid van veel mensen kennen (en
soms ook het gebrek daaraan). Het leert je dankbaar te
zijn, want je krijgt veel meer dan je ooit kan teruggeven.
We slapen in krotten en we slapen in kastelen.

Op dinsdag 2 juli staan we om 9.30 u gepakt en
gezakt in onze achtertuin, klaar om te vertrekken
Op dinsdag 2 juli staan we om 9.30 u gepakt en gezakt in
onze achtertuin, klaar om te vertrekken. Een vijftiental mensen komen ons uitzwaaien en dat doet deugd. Ik ken het
gevoel om gedragen te worden dan al heel goed, want tij-

Leven als God in Frankrijk

NIEUWSBRIEF OUD-LEERLINGENBOND

Soms worden we afgezet door mensen die hun profijt zoeken, maar meestal worden we als prinsen gediend, door
mensen die het hart op de goede plaats hebben.

Soms staat een kerk helemaal alleen in het landschap.

Als we en maand onderweg zijn, worden we door mijn ziekte
gedwongen om terug te keren naar huis. De tumor knijpt het
galkanaaltje dicht en ik krijg een gelige kleur doordat gal in
miijn bloed terecht komt. Op dat moment logeren we bij een
kleine zustergemeenschap even buiten Bourges. Zuster Marie de la Miséricorde (ja, ze heet écht zo!) ontfermt zich over
ons en stelt alles in het werk om ons zo goed mogelijk te
helpen. Naastenliefde in het kwadraat. We sporen naar huis
en er wordt een stent in mijn galkanaal geplaatst. Na tien
dagen kunnen we onze tocht hervatten. Dag na dag na dag
wandelen we door een landschap dat overgaat van vlak en
open naar heuvelachtig en verassend. Schilderachtig soms.
Het pad is nu goed aangeduid en voert ons door pareltjes
van natuur en van menselijk verleden.
Soms hoor je het gezegde ‘Leven als God in Frankrijk’. Op
sommige plaatsen kan je dit ook letterlijk nemen. Zo trekken
we door een dorpje met de onmiskenbare naam ‘MaisonDieu’. In het dorpje Germaine staat de kerk in de Rue Dieu.
Maar het meest opvallend zijn de duizenden
kerken en kerkjes.
Waar twee of drie huizen bijeen staan, is er
ook een kerk. Soms
staat een kerk helemaal alleen in het
landschap. Veel van
die kerken hebben een
bouwvallige staat,
sommige zijn gerestaureerd tot een parel van
kunst en van spiritualiteit.

Op 2 september , de

Op 2 september sta ik plots
oog in oog met Don Bosco.
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eerste shooldag, heb ik het even moeilijk. Hoewel ik sinds
3 december vorig jaar gestopt ben met lesgeven, voel ik
het gemis van de leerlingen. We komen die dag aan in La
Réole, aan de oevers van de Garonne. Als we de kerk binnengaan, kom ik plots oog in oog te staan met Don Bosco.
Het is de eerste keer op onze tocht dat we een standbeeld
van ‘onze’ heilige ontmoeten. Het is eveneens één van de
vele ‘toevalligheden’, die toeval geen toeval meer laten
zijn.
Een kleine twee weken later trekken we de Pyreneeën
over en komen we in Spanje. De titel van het stukje dat ik
in de blog schrijf die dag is ‘Nooit meer alleen’. We komen
immers terecht in een achthonderd kilometers lange stoet
van pelgrims die zich als een trage duizendpoot over het
landschap kronkelt van Roncesvalles, aan de Spaanse
kant van de Pyreneeën, tot in Santiago de Compostella.
Deze stoet heeft een economische waarde voor de mensen die langs de Camino (=het pelgrimspad) wonen en dat
zint ons eigenlijk niet zo. Toch is dit het sinds de negende
eeuw door miljoenen voorgangers gevolgde traject naar de
legendarische begraafplaats van de apostel Jacobus, één
van de drie naaste leerlingen van Jezus. We slapen in
grote slaapzalen in stapelbedden en met daarin snurkende medemensen, met slaapgebrek voor onszelf als gevolg.
Bovendien begint zich van alles in mijn buik te manifesteren, wat maakt dat we
op dertig september
besluiten om de rest van
de weg met de auto te
doen en daarna huiswaarts te keren. We
hebben een dikke duizend achthonderd kilometer gestapt. Op één
oktober betreden we het
plein voor de kathedraal
van Santiago. Een mix
van gevoelens overvalt
ons, maar ontgoocheling
is daar zeker niet bij.
Blijdschap wel, en dankbaarheid. Vooral dankbaarheid. Dankbaarheid
dat we dit konden doen,
maar nog veel meer om
Victorie!
de zovele mensen die
ons steunden, die virtueel met ons mee stapten en ons een duw in de rug gaven
als het wat moeilijker werd.
Na onze terugkeer werd het al vlug duidelijk dat de tumor
weer ‘wakker’ geworden is. Een tweede reeks chemobehandelingen is nu mijn deel. Ik weet niet wat de toekomst
voor me in petto heeft, maar ik vertrouw erop dat het goed
komt. Onze pelgrimstocht met de fantastische steun van
zovele mensen, heeft dit vertrouwen gesterkt. Dit vertrouwen heeft te maken met de liefde, die Jezus als eerste en
belangrijkste gebod naar voren schoof. En deze liefde is
uiteindelijk sterker dan de dood, dat heeft Hij met zijn
eigen leven en met verve aangetoond. Ik geloof dat, als je
deze boodschap tot in je binnenste kan laten doordringen,
het vertrouwen wint van de angst.

NIEUWSBRIEF OUD-LEERLINGENBOND
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IN DE KIJKER: OUD-LEERLINGE LIEVE SABBE

Lieve Sabbe (oud-leerlinge jaar
1986) vertrok in 1997 als
ontwikkelingshelpster voor
Handicap International eerst naar
Angola. Daarna volgden
Cambodja, Congo, Laos, Sri
Lanka en Vietnam. Sinds 2012
werkt Lieve op de hoofdzetel van
UNICEF in New York. Misschien
herkenden jullie haar toen ze onlangs genoot van 10 seconden
faam toen ze in het VRT journaal geinterviewd werd ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Mathilde aan UNICEF en de
Verenigde Naties.
Lieve bij haar thuis opzoeken is gezien de afstand uiteraard niet
evident, maar begin juli was ze samen met dochter Anna bij haar
ouders Gilbert en Christiane in Kortrijk. Op onze vraag kwam ze
graag bij ons langs voor een interview voor Schakel.

Wat heeft je indertijd gedreven om naar Angola te vertrekken?
Het is altijd mijn droom geweest om, als ik afgestudeerd zou
zijn, naar Afrika te vertrekken. Na mijn studies (ergotherapie in
Brugge) heb ik 7 jaar in het rust en verzorgingstehuis Heilig Hart
in Kortrijk gewerkt. Daarnaast was ik ook actief in de Derde
Wereldwerking van Marke en ging in ’91 en ’94 een paar weken
als vrijwilliger aan de slag bij de salesianen in Kinshasa, waar
mijn nonkel Albert prachtig werk deed. Ik correspondeerde regelmatig met een vriendin die bij Artsen Zonder Grenzen werkte.
In 1996 heb ik ze bezocht in Kenia om te zien wat ontwikkelingshulp in het zuiden in de praktijk betekende en dat bezoek heeft
me uiteindelijk over de streep getrokken.

Viel het werken ver van huis zwaar?
Mijn eerste werkveld was Angola. Dat was wel het lastigste wat
ik mee gemaakt heb. Het land was nog niet echt stabiel na
jarenlange oorlog. Ik werkte met landmijnslachtoffers in een
afgelegen provincie in het noorden, en we hadden er weinig
voedsel, geen stromend water, geen elektriciteit, en enkel
radiofonie om met de hoofdstad te communiceren. Voor de
dichtste telefoon moest je toen één uur rijden. Na zes maand
heb ik de eerste keer kunnen bellen naar huis. Een brief deed
er ook maanden over. Het was de tijd vlak voor het internet en
dus zonder Skype, waarmee ik in de recentste jaren met thuis
kon communiceren.

In wat voor projecten ben jij actief geweest met Handicap International?
Mijn specialisatie is mensen met een beperking of een handicap, in de landen van het Zuiden. Ondertussen heb ik al voor
een 5-tal verschillende organisaties gewerkt die de rechten van
die groep verdedigen en streven voor een betere levenskwaliteit en integratie. Op de foto hiernaast zie je mijn Cambodjaanse vrienden Eang Bun Yeang (links) en Vann Vath (rechts).
Wij waren collega’s bij Handicap International in 1998 in wat
toen het CABDIC project heette. Vandaag staan zij aan de leiding van de plaatselijke NGO CABDICO (Capacity Building for
People with Disabilities in the Community Organisation - http://
www.cabdico.org.kh/) die na 15 jaar nog steeds draait. Zij
steunen families van kinderen en volwassenen met een handicap met raad en daad, en zorgen voor kleine fondsen of leningen zodat deze mensen zich terug in de maatschappij kunnen
integreren. Indertijd, toen ik in 1998-2000 in Cambodja werkte
is er nog een deel van de opbrengst van de sponsortocht van
Don Bosco naar dat project gegaan. Trouwens, met medeleerlinge Gerda Geeraert gingen we in het zesde jaar voor de solidariteitstocht voor een marathon. Dat kostte onze sponsors
veel geld – omdat we hen voorgehouden hadden dat we”
slechts 25km” zouden stappen – en onszelf bijzonder stramme benen ‘s anderendaags voor de uitstap naar Brussel, onder
leiding van Bea Maenhout.

NIEUWSBRIEF OUD-LEERLINGENBOND
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Hoe denk je terug aan je schooltijd in Don Bosco?
Wij waren de eerste meisjes die onze humaniora in Don
Bosco volgden, toen in 1980. Ik startte het jaar samen met
Elsie Craeynest, met wie ik nog zeer regelmatig contact
heb, Hilde Warlop, Sabine Lachat, Ingrid Verreth, Sylvie
Declercq, enzovoort… De eerste dag van het schooljaar
toen wij de speelplaats opwandelden kwamen al de jongens van derdes en vierdes onder de platanen drummen
om naar ons te kijken. Grappig... Mijn eerste stappen als
officiele leerlinge van Don Bosco waren in feite al gezet
tijdens “het werkkamp” dat toen telkens plaatsvond de
laatste weken van de zomervakantie. Onder leiding van
Piet Van Roey hielpen we de klassen klaar maken en de
ramen van de slaapzaal van de internaat te schilderen.
Wanneer Piet het niet zag sprongen we op de bedden van
de slaapzaal. Ook voor enkele nieuwe leraars was dat
werkkamp hun eerste kennismaking met de school. Het
schepte meteen een band met de leerlingen. Ik zag zo
Renaat Dedeygere –zeer enthousiast – (ook toen al, nvdr)
starten. Anderen herinner ik me ook van naschoolse activiteiten zoals sport, toneel of de sponsortocht. Als leerkrachten vallen me nu te binnen: Christine Platteau, Hilde Casier,
Frans Vanroose, Ingrid Duyck, Chris Halewijn... Aangezien
ik op wandelafstand van de school woonde kon ik makkelijk deelnemen in alle activiteiten, en was soms zelfs uitgenodigd voor evenementen op het internaat, zoals een filmavond, of voorbereidingen van een schoolkwis of Internationaal Don Bosco kamp.

Had die schooltijd invloed op je engagement?
In Don Bosco kregen de leerlingen ruimschoots kansen om
niet-academische vaardigheden te ontwikkelen, zoals een
engagement opnemen of leiding geven. Net als vele anderen diende ik op bij het Mosselsouper, was lid van de leerlingenraad, stond paraat bij het volksdansen, de speelplaatsanimatie en leerde zo leiding te geven,.... Tijdens de
vakantie was ik hoofdmonitor op de speelpleinwerking in
Kinderland.

Wat houdt je werk bij UNICEF in?
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde
Naties en helpt wereldwijd samen met plaatselijke overheden en partnerorganisaties kinderen in situaties van armoede, conflict en discriminatie. Eerst in Viet Nam en
daarna in New York werd ik aangeworven als programmaspecialist voor kinderen met een beperking. Nu help ik het
beleid bepalen van UNICEF’s projecten, en werk eraan dat
die inclusief zijn voor kinderen met een beperking. We zijn
met drie programma-specialisten en een diensthoofd.

Twee van hen hebben zelf een beperking. Op de foto zie je de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki Moon, die
een bezoek bracht aan ons team. Een tijd geleden ontdekten
mijn directe collega Gopal Mitra (uit Indie), die blind is, een
Italiaanse collega Laura en ikzelf, dat wij alle drie oudleerlingen zijn van Don Bosco ("we are Don Bosconians", zoals
Gopal dat heet). Eigenlijk vinden we het wel fascinerend dat
we, ondanks een totaal verschillende levensloop, samen voor
UNICEF werken.
Luk Van Beneden
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FAMILIENIEUWS 2013
GEBOORTE VAN
Ode, dochter van oud-leerling Wannes Haemers en oud-leerkracht Barbara Vandenbulcke., uitg 2003.
Geboren op 8 januari 2013. Zusje voor Janou.
Freya, dochtertje van oud-leerlingen Lies van Dierdonck, uitg 1999 en Tim Samain, uitg 1997. Geboren op 16 januari 2013. Zusje
voor Jana
Robbe, zoontje van oud-leerling Bram Verbeke, uitg 1998 en Sofie Gilbert. Kleinzoontje van Ingrid Duyck, lerares. Geboren op 29
januari 2013.
Henri, zoontje voor oud-leerlinge Nele Pynoo en Philippe Sergeant. Geboren op 6 februari 2013. Broertje voor Louis.
Emma, dochtertje van Christophe Courvreur, oud-leerling (uitg 1998) en Nele Baert. Geboren op 2 maart 2013.
Daan, zoontje van Friedel Staelens, oud-leerlinge (uitg 2001) en Sybren Boudry. Geboren op 7 maart 2013.
Julien, zoontje van David Naessens, oud-leerling (uitg 2000) en Sylvie Stouten, oud-leerlinge( uitg 1998). Geboren op 15 april
2013
Elodie, dochtertje van Pieter Saelensen en oud– leerlinge Katelijn Halsberghe, uitgangsjaar 2004-2005. Geboren op 19 april 2013
Aurélie, dochtertje van Jonas Lefebvre, oud-leerlinge (uitg 1997) en Delphine Vanwyngene. Geboren op 25 mei 2013
Saar, dochtertje van oud-leerlinge Sofie Beelprez, kleindochter van Luc Beelprez (ex. adj directeur). Geboren op 6 juni 2013.
Babette, dochtertje van leerkracht Stephanie Vandeghinste en Bram Gheysen. Geboren op 11 juni 2013.
Louis-Axel, zoontje van oud-leerling Matthias Penez (1999) en Cloë Dekiere.
Louise, dochtertje van oud-leerlinge Isabel Vandenbroucke (2003) en Wouter Quartier.
Akke, zoontje van oud-leerlinge Inge Soens en Bert Vandorpe, broertje voor Benthe en Lasse. Geboren op 20 juni 2013.
Lauren, dochtertje van oud-leerlinge Ellen Boscart (2001) en Kenneth Hooghe. Zusje voor Mauro. Geboren op 9 juli 2013.
Louis-Philippe, zoontje van personeelslid Charlotte Vervaeke en Dimitri Vlaeminck. Geboren op 23 juli 2013.
Gust, zoontje van oud-leerling Ewout Vandersteene (1996) en Sofie Dekeersschieter. Broertje voor Sien en Janne. Geboren op
25 juli 2013.
Arthur, zoontje van oud-leerling Peter Dekimpe (1989) en oud-leerlinge Sophie Dierick. Broertje voor Victor. Geboren op 26 juli
2013.
Jana, dochtertje van oud-leerlinge Lotte De Rore (1999) en oud-leerling Bert Vanneste (1994). Geboren op 26 juli 2013.
Noor, dochtertje van oud-leerling Tom Van Beneden (1999) en Eline Deboosere. Geboren op 28 juli 2013.
Vik, zoontje van personeelslid Fahri Koshi en Fran Popelier. Broertje voor Eliza. Geboren op 2 augustus 2013.
Robbe, zoon van oud-leerlinge Maaike Vercruysse, kleinzoon van oud-lerares Kris Hallewijn. Geboren op 13 augustus 2013.
Léon, zoontje van Hanne Rabet (oud-leerlinge) & Matthias Gouwy. Geboren op 20 augustus 2013.
Jeanne, dochtertje van Jochen Verstraete en Lies Wouters, kleindochtertje van personeelslid Fabienne Vansteenkiste. Geboren
op 16 september 2013.
Bo, dochtertje van oud-leerling Stijn Haghebaert (1994) en Severine Peeters. Zusje voor Emma. Geboren op 27 september 2013.
Manon, kleindochtertje van personeelslid Luc Devlieger. Geboren op 19 september 2013.
Mira, dochtertje van oud-leerling Joost Boucquet (2001) en Lien Vandermeersch. Zusje voor Tristan en Nore, kleindochtertje van
oud-leraar Daniël Boucquet. Geboren op 6 oktober 2013.
Robbe, zoontje van oud-leerling Tom Bekaert (2007) en Nele Vanlancker, broertje voor Seppe. Geboren op 1 november 2013.
Warre, zoontje van oud-leerlinge Annelies Haemers en Peter Craeynest. Geboren op 2 november 2013.
Mathias, kleindochtertje van personeelslid Caroline Vanhaverbeke. Geboren op 17 november 2013.
Diete, dochtertje van oud-leerlinge en oud-personeelslid Katrijn Viaene en Pieter Plovie. Geboren op 13 november 2013.
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OVERLIJDEN VAN
Guido Vyncke (°1948), grootvader van Amber Vyncke (3B). Overleden op 7 januari 2013.
Denise Degraer (°1928), grootmoeder van Siegert Lefevere (6D). Overleden op 11 januari
2013.
Maria Glorieux (°1926), moeder van Eddy, Paul en Geert Wydooghe, oud-leerlingen.
Overleden op 12 januari 2013.
Milo Gellynck (°1931), salesiaan van Don Bosco en oud-leerling Kortrijk. Overleden op 17 januari 2013.
Rachel Naessens (°1919), schoonmoeder van oud-directiesecretaris Johan Corne, grootmoeder van Karen Luyten, Marijn en
Gert-Jan Corne en Megan Dubus, oud– leerlingen. Overleden op 17 januari 2013.
Greta Dutry (°1962), zus van Johan Dutry, ondersteunend personeel en tante van Arne Dutry, leerkracht en oud-leerling.
Ine ,Lore en Eline Dutry, oud-leerlingen. Overleden op 26 januari 2013.
Omer Martyn (°1933), opa van leerlingen Michiel (1B) en Leonie Martyn (3F). Overleden op 19 februari 2013.
Maria Delheye (°1923), schoonmoeder van oud-leraar Roland Foulon. Overleden op 21 februari 2013.
Laure Renard (°1924), oma van Linde Naessens (1E). Overleden op 27 februari 2013.
Véronique Debrabandere (°1961), tante van Stan Caron (5E) en Mira Caron, oud-leerling (uitg2012). Overleden op 5 maart
2013.
Lieve Van Wambeke (°1934), moeder van An Vandersteene, leerkracht. Oma van Dieter, Hanne en Matias Declercq, Steven,
Karen, Ruben en Ellen Vanoverbeke, oud leerlingen. Overleden op 8 maart 2013.
Frie Welvaert (°1964 ), tante van Jessy Depickere (5B). Overleden op 13 maart 2013.
Stefaan Regöczi (°1916), oudste oud-leerling. Priester vanaf 1943. Overleden in maart 2013.
Céline Gys (°1991), oud-leerlinge, uitgangsjaar 2009. Overleden op 20 maart 2013.
Olivier Vandevenne (°1928), over –grootvader van Anton Vandevenne (2A). Overleden op 23 april 2013.
Daniel Dierick (°1927), grootvader van Michiel Vanhuysse (1F). Overleden op 20 mei 2013.
Rosa Witdouck (°1944), grootmoeder van Arno Plouy (2D). Overleden op 14 april 2013.
Marcel Lanneer (°1926), salesiaan-priester van Don Bosco. Marcel was 5 jaar overste in Don Bosco Kortrijk. Overleden op 25
mei 2013.
Marie Thérèse Halsberghe (°1933), grootmoeder van Marthe Tanghe (2B), Andreas Tanghe (4C) en Lowie De Clercq (6D).
Overleden op 26 mei 2013.
André Vanden Bulcke (°1930), grootvader van Laurens (5E) en Matthias (2C) Vanden Bulcke. Overleden op 29 april 2013.
Daniel Lefevre (°1935), grootvader van Jolien Holvoet (2D). Overleden op 9 juni 2013.
Michel Dheygere (°1928), grootvader van Lisa (1D), Simon en Jan Mylle Overleden op 14 juni 2013.
Hubert Bouckaert (°1927), broer van sdb. Jos Bouckaert.
Denise Huybrecht (°1923), grootmoeder van leraar Filip Windels. Overleden op 21 juni 2013.
Petra Sevenoo (°1968), moeder van leerlinge Sara-Lien Demuynck (1D). Overleden op 28 juni 2013.
Jan Deschamps (°1938), grootvader van leerlinge Paulien Debu (5B). Overleden op 2 juli 2013.
Jean-Pierre Sercu (°1951), vader van oud-leerlingen Nele Sercu (1997) en Helena Sercu (2002). Overleden op 31 juli 2013.
Frits Vanassche (°1930), oom van lerares Sofie Dehullu en lerares Katrien Vanassche. Overleden op 5 september 2013
Lucien Claerhout (°1931) , vader van oud-lerares Annemie Claerhout. Overleden op 19 september 2013.
Gustaaf Bossuyt (°1933), vader van oud-leerlingen Bart Bossuyt, Dries Bossuyt en Geert Bossuyt, grootvader van leerlingen
Lode Bosssuyt (5C), Bram Bossuyt (4A) en Ruben Bossuyt (1E). Overleden op 4 oktober 2013.
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Jean Sohier (°1937), grootvader van leerlingen Erik Boonants (3 E) en Simon Boonants (2B) en van oud-leerlinge Astrid Boonants. Overleden op 24 oktober 2013 .
Piet Vercaempst (°1972), oud-leerling Don Bosco Kortrijk. Overleden op 12 november 2013
Albert Lazou (°1916), grootvader van personeelslid Stijn Vandenhende . Overleden op 16 november 2013.
Maria Vanwynsberghe (°1932), grootmoeder van leerling Jonathan Joye (6E). Overleden op 18 november 2013.
Annique Lefevre (°1968), tante van leerlinge Jolien Holvoet (3A). Overleden op 19 november 2013.
Daniël Lagae (°1929), grootvader van leerlinge Noor Holvoet (6D). Overleden op 21 november 2013.
Vanhecke Dina ( °1922), overgrootmoeder van leerlingen Eline (6D) en Olivier Denolf (5D), grootmoeder van oud-leerlinge AnnSofie Dekeyser (2001). Overleden op 23 november 2013.
Geert Deschodt (°1975), broer van gon-begeleidster Katleen Deschodt. Overleden op 28 november 2013.
Victor Mestdagh (°1928), grootvader van leerling Gert-Jan Oderij (4E) en van oud-leerlinge Anke Oderij (2001). Overleden op 2
december 2013.
Egidius Kindt (°1985), nonkel van leerling Joran De Rudder (1B). Overleden op 25 november 2013.

Kenneth Gevaert en Ine Windey, oud–leerlingen (uitg 2004 - 2005). Gehuwd op 2 februari 2013.
Vincent Gaeremynck en Lincey Adams, oud-leerlingen, uitgangsjaar 1996. Gehuwd op 9 maart 2013
Oud– leerling Kenneth Gevaert (uitg 2004) met Ine Windey (uitg 2005) op 2 februari 2013
HUWELIJK VAN

Oud-leerlinge Emilie Dumortier (uitg 2001) met Kristof Vermander op 9 maart 2013
Oud-leerling Stijn Gruwier (uitg 2001) met Hannelore Vanrobaeys op 27 april 2013
Oud– leerlinge Chloë Dewyn (uitg 2007) met oud-leerling Platteau Jeroen (uitg 2000) op 4 mei 2013
Oud-leerlinge Lieve Vandamme (uitg 2001) met Maarten Coulier op 10 mei 2013
Oud-leerlinge Jasmine Delabie (uitg 2002) met Pieter Vanderhaeghen op 17 mei 2013
Oud-leerling Christophe Gaernemynck (uitg 1997) met Melissa Decercq op 17 mei 2013
Oud-leerling Dieter Verschaeve (uitg 2000) en Joline Delcroix op 17 mei 2013
Oud-leerlinge Melissa Penez (uitg 2004) met Timoty Parmentier op 18 mei 2013
Oud-leerlinge Angelique Haemers (uitg 2004) met Nicolças Degryse op 18 mei 2013
Oud-leerling Hitoshi Vanlandeghem (uitg 2000) met Ilse Six
Oud-leerlingen Anne-Sophie Anseeuw (2004) en Klaas Lauwers (2004). Op 22 juni 2013.
Oud-leerlinge Alexia Vergauwe (1995) en Philippe Ramon. Op 28 juni 2013.
Oud-leerlingen Tom De Bie (2004) en Ruth De Wispelaere (2006). Op 28 juni 2013.
Oud-leerlinge Charlot Desmedt (1998) en Xavier Holvoet. Op 9 augustus 2013.
Oud-leerlinge Marieke Buyck (1999) en Jeroen De Langhe. Op 27 september 2013.
Oud-leerlinge Emma Glorieux (2007) en Pieter Tesse. Op 26 oktober 2013.
Oud-leerlinge Tine Verdonckt (2001) en Bram Couckuyt. November 2013.
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DON BOSCO
Don Boscolaan 30
8500 KORTRIJK
tel 056 26 50 50

Bezoek ons op
www.donboscokortrijk.be

Email: info@donboscokortrijk.be

DE WEBSITE VAN DE OUD-LEERLINGENBOND: OLBDBK.BE

