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Septemberstart is weer genomen.
De septemberstart is weer genomen. Altijd wat
bang uitkijken de laatste jaren of er voldoende
nieuwe leerlingen inschrijven. Door het dalend
aantal geboorten 10 à 20 jaar geleden zijn er
vandaag minder twaalfjarigen en dus in de
meeste scholen elk jaar minder leerlingen. Onze
school die vijf jaar geleden meer dan 800 leerlingen telde, heeft er nu een vijftigtal minder. Ik
was dan ook blij te horen dat er nu weer een
tiental inschrijvingen meer zijn dan vorig jaar,
wat een uitzondering is voor het Kortrijkse.

OLB OP
FACEBOOK
NIEUWE WEBSITE

Gelukkig zijn er heel wat leraars die behalve de
‘stof’ ons leerden nadenken over onze wereld,
leraars die ons interesse meebrachten voor
cultuur, natuur, sport, muziek….,: hoofd, hart,
handen. De wereld zou al te arm worden met
eenzijdige aandacht voor IT of economie. Wie
zal dan nog zorgen voor onze natuur, voor onze
leefomgeving, voor eten op de plank? Waar
moeten de mensen met stress dan nog terecht?

Hoofd-Hart-Handen-onderwijs.
September is ook de maand dat het onderwijs
en de toekomst van het onderwijs in het nieuws
komt. Je bent misschien ook al de prachtige
term Hoofd-Hart-Handen-onderwijs tegengekomen. In onze (besparings-)tijden krijgt vooral
het ‘hoofd’ de aandacht. Onderwijs en kennis
worden spijtig genoeg meer en meer gemeten
aan hun direct economisch rendement. Het
marktdenken viert hoogtij. Opleidingen zoals
psychologie, sociologie, geschiedenis,.. (of beroepen zoals ‘leraar’) komen stilaan in de verdrukking of worden meewarig bekeken.

Aan allen een prettig en genoegdoend schoolof werkjaar gewenst.

Je vindt ons op Facebook onder “Oudleerlingen Don Bosco Kortrijk”
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OPENDEURDAG 10 MEI 2014

Naar aanleiding van de opendeurdag nodigen we jaarlijks een aantal senior-oud-leerlingen uit voor een etentje en
een rondleiding. Bij de 40tal aanwezigen dit jaar op 10 mei een groep van retorica-jaar 1969 (namen op groepsfoto). Meer foto's op www.olbdbk.be

KLASREÜNIE 1962
De klas van 1962 die al 50 keer elk jaar (met partner) samenkwam deed dit nu ook weer. Luk Kindt uit Zwevegem bezorgde ons bijgaande foto’s.
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OP BEZOEK BIJ DE BISSCHOP VAN GENT:
MGR LUC VAN LOOY, SALESIAAN VAN DON BOSCO

Oud leerlingen Eric Balcaen (oud-leerling jaar 1960), Hans Desramault
(1981) en ikzelf (1970) hadden op 10 mei laatstleden de gelegenheid om
een bezoek mee te maken met een groep uit Kortrijk bij Luc Van Looy, salesiaan van Don Bosco en bisschop van Gent. Luc Van Looy met – toch wel te
vermelden - een licentiaatsdiploma muziek (piano) werd in 1970 priester
gewijd en werkte van ‘72 tot ‘84 als missionaris in Korea. Van ’84 tot 2004
werkte hij in Rome als Vicaris-Generaal (algemeen secretaris) van de salesianen. In 2004 werd hij bisschop van Gent benoemd.
Met zijn salesiaanse hartelijkheid en gastvrijheid voelden we
ons al vlug thuis in het grote ‘bisschopshuis’, gelegen vlak bij
de Sint-Baafskathedraal in Gent. Bisschop Luc leidde ons rond
in zijn magnifieke ‘huis’. s’ Middags tracteerde hij ons op een
lekkere broodjesmaaltijd. We hadden ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stellen. Bisschop Luc is een innemende
persoonlijkheid die heel wat in beweging krijgt, waarbij hij zelf
steeds maar benadrukt dat het dank zij de honderden medewerkers en vrijwilligers is van zijn bisdom.

Bavodag, jaarlijks evenement voor de vormelingen.
Sinds 2007 gaat jaarlijks in Gent de Bavodag door (genoemd naar St-Baafs). Vanuit het bisdom worden de vormelingen uitgenodigd op een groot feest in centrum
Gent. Dit jaar waren 3600 jongeren aanwezig.
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OP BEZOEK BIJ LUC VAN LOOY

Maatschappelijke betrokkenheid : de Roma-zigeuners in Gent.
Bijzonder probleem in Gent zijn de Oost-Europese vluchtelingen, meer dan 10.000, waarvan meer dan 5000 Roma-zigeuners met een grote groep (2000) uit Kosice - Slovakije. Als bisdom kon de Kerk niet aan de zijlijn blijven
staan. Bisschop Luc: “Sinds een paar jaar zijn wij als Caritas Vlaanderen samen met het bisdom Gent in nauw
contact met de realiteit van de Roma’s in Kosice. Reeds twee maal waren we ter plaatse. De stad Gent heeft ook
veel contact met dezelfde plekken. In de wijk Lunik IX verblijven ongeveer 6000 mensen in hoogblokken … zonder
water of gas of elektriciteit. De salesianen samen met de zusters van don Bosco hebben daarbij een werk opgestart van sociale assistentie en opvoeding met een kapel en een mooi centrum. … Het is onze bedoeling, natuurlijk ook door huisvesting te zoeken in Gent en omstreken voor de migranten hier, maar vooral de verschillende
krachten samen te brengen: Europese Unie, Caritas international en Vlaanderen, de steden Kosice en Gent en de
twee provincies van de salesianen in Slowakije en in Vlaanderen. We zoeken naar een manier om opvoeding te
geven aan de kinderen én aan de volwassenen, ginder én hier. Heel concreet zijn we in voortdurend contact …
om aan die mensen voedsel, kleding, ondersteuning voor aanvraag van papieren en dergelijke aan te bieden. …
In Gent werken we hiervoor nauw samen met oa. de stadsdiensten. … In de stad zijn er verschillende steunpunten voor de Roma, waarvan wij er vijf voor onze rekening nemen.”
Jongeren bij de paus.
Op donderdag 3 april 2014 kregen vijf jonge Vlamingen, gelovig én ongelovig, de unieke kans om paus
Franciscus te interviewen. Niemand had hen dat
voorgedaan. Hun verhaal kwam in ‘Koppen’, en werd
over de hele wereld door de zenders overgenomen.
Je kan de reportage nog steeds herbekijken op http://
www.een.be/programmas/koppen/habemus-papam.
En als je goed kijkt herken je gedurende een paar seconden bisschop Luc op de achtergrond (cfr inzet).
Dat was niet toevallig. Als wij hem bezochten vertelde hij met enige fierheid hoe hij
het interview als een droom van een aantal Oost-Vlaamse jongeren in orde gekregen had en over de moeilijkheden die hij ervoor had moeten overwinnen.

Luk Van Beneden (met dank ook aan Rik Callens voor de hulp bij dit artikel).
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MET PENSIOEN
DBK wuift ook dit jaar 3 personeelsleden uit.

Drie collega’s, met samen 111 jaren dienst, 3
mensen met een groot hart voor de school en
het project van Don Bosco, weinig te vinden op
de eerste rij, niet gespaard van persoonlijke tegenslagen, met een groot rechtvaardigheidsgevoel, warme aandacht voor leerlingen en collega’s.
Drie mensen met hun eigen specifieke werkterrein op school en uiteraard een eigen verhaal:

Dries Corne
Als ‘klerk-typist’ begon
Dries op 15 oktober
1975 aan zijn loopbaan
in Don Bosco. Na net
geen 39 jaar dienst trekt
hij de deur van het
‘rotariaat’ achter zich
dicht. In al die jaren is
Dries mee geëvolueerd
met de technologie: van
een draaiende lawaaierige offset en één simpele
kopieermachine naar
een ‘groter heiligdom’ met zijn gesofisticeerde
kopieermachines. Geheimen kenden die machines niet voor Dries, een moeilijke ingewikkelde

kopieeropdracht moest ook goed uitgevoerd worden. Boekjes maken, geniet en geplooid, alles kon
je aan Dries (en de machines) vragen.
Het relativeringsvermogen van secretariaatscollega’s kon hij bij kleine problemen ombuigen van
‘desalniettemin’ naar ‘desalwelteplus’…en
dan volgde een oplossing à la Corne.
Met collega’s leraren had hij ook een goede verstandhouding. Wie van Dries iets gedaan wilde krijgen, moest de situatie evenwel goed kunnen inschatten. In drukke perioden wist iedereen: niets
forceren, zelfs vriendelijk wat gas terugnemen; en
zodra er weer licht aan het eind van de tunnel
scheen, kon je alles verkrijgen. Een gouden hart
en altijd iemand uit de nood helpen, dat was Dries.
Met Dries verliezen we ook onze koffiezetter, want
koffiezetten was nu eenmaal één van zijn specialiteiten. En, de koffie moest zijn als een échte vent,
warm… stevig… en sterk. En nog, achter de schermen, in de keuken van het college, 1 weekend in
januari mosselen helpen bereiden, de ambiance in
de keuken verzorgen.
Streng kon hij soms ook zijn: als hoofd van het comité voor veiligheid en gezondheid op school heeft
hij immers vele jaren gewaakt over de veiligheid op
school: losliggende tegels, manke toestellen in de
sporthal, te lage trapleuningen… weinig ontsnapte
dan aan zijn aandacht.
In het spoor van broer Johan was hij ook jaren present op het bergkamp van de derdes in Wallis en
Lechtal. Zelfs de weergoden luisterden daar naar
hem toen hij, na dagen van regen en wind, op de
knieën de zon tevoorschijn kon toveren. Wonderbaarlijk moet dat geweest zijn.
Geert verwoordde het mooi bij het afscheid: ‘met
jouw vertrek verliezen we niet alleen een drukker.
We verliezen ook vooral ne copain, vooral dan van
den bureau. Iemand op wie we konden rekenen,
iemand die met iedereen overeen kwam, iemand
van “recht door zee” en dat soms typisch morren
namen we er dan graag bij. Je was immers altijd
klaar voor een grap, en je sprong gretig op de kar
bij plagerijen onder collega’s’.
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VERSLAG

Mia Dendooven
Als regentes Frans – Engels – geschiedenis kon
Mia op 1 september 1977 aan de slag in DBK. Mia
behoort nog tot de eerste groep vrouwelijke leerkrachten op ons toenmalig jongenscollege.

Mia hebben we altijd zien rondlopen door de gangen met boekentas, zakken didactisch materiaal en
pakken boeken onder de arm. De boekentas volstond nooit. In klas vertelde ze als geen ander en
boeide ze de leerlingen met haar kennis en verhalen. Dat 4 huidige regenten geschiedenis op onze
schoolbanken nog geschiedenis hebben gehad
van Mia, zal waarschijnlijk wel geen toeval zijn. Bestaat er niet zoiets als de ‘geschiedenismicrobe’?
Het voorbije schooljaar werd voor de derdejaars
een Middeleeuwse dag georganiseerd. Met enthousiasme en veel kennis van zaken maakte Mia
de leerlingen vanuit de lessen geschiedenis warm
voor die dag.

Als je Mia tijdens de pauze wou vinden, kon je
wel even zoeken. Vaak immers waren pauzes
het ideale moment om even na te blijven in het
klaslokaal, met leerlingen in gesprek te gaan.
Leerlingen moet je goed leren kennen, je moet
bekommerd zijn om henzelf, meer dan om hun
cijfers.
Greet (één van onze oud-leerlingen en geschiedenisleerkracht) verwoordde het mooi
toen ze sprak op het afscheid: ‘Het is voor jou
altijd een uitdaging geweest het beste in iemand te zien en –en dat is misschien nog belangrijker- het ook naar die persoon te benoemen. Voor zorgleerlingen bedacht je vergeetmij-nietjes omdat zij geen agenda checken, je
gaf leerlingen tijd om naar hun verhalen te luisteren, hun vertrouwen in jou om die verhalen te
vertellen, jouw vertrouwen in hen om jouw verhaal te vertellen als dat nodig bleek. Naar collega’s toe altijd attent: een baby geboren, jij gaat,
iemand ziek: jij schrijft een kaartje, even een
moeilijk moment: jij ziet het en maakt even
tijd… Iedereen hier kan wel een voorbeeld geven van die zorg die je voor anderen had, ook
al heb je het zelf niet makkelijk gehad, zeker
niet in de afgelopen jaren.’
Onze jonge generatie leraren heeft Mia als
mentor leren kennen. In de aanvangsbegeleiding van nieuwe leraren en stagiairs was haar
rol als coachende mentor groot. Mia probeerde
met die jonge mensen een vertrouwensband
op te bouwen, ondersteunde hen en was tegelijk ook kritisch. Via reflectiegesprekken leerden
zij hen naar zichzelf kijken, zij konden en
mochten groeien en hadden anderzijds ook het
gevoel beschermd te zijn. Stijn verwoordde dat
tijdens het afscheid met een groot gevoel van
dankbaarheid.

NIEUWSBRIEF OUD-LEERLINGENBOND

Carlos Depaemelaere
Als oud-leerling van het college na je hogere studies in je eigen
school leraar worden, het moet Carlos zeker een speciaal gevoel hebben
gegeven, toen hij op
1 september 1978
als licentiaat Germaanse talen aan
zijn lesopdracht in
DBK begon.
Je weg vinden op
bekend terrein, met
collega’s die nog je
leraar waren, het zal
niet altijd evident zijn
geweest.
Zoekend, groeiend
vond Carlos zijn
weg: naast zijn lesopdracht was hij lange tijd de man achter de Amnestywerking op school,
begeleider van het
bergkamp voor derdes, en heel recent actief in het
GEEP-project. Medewerker ook aan talrijke activiteiten, vaak op de achtergrond. De kenner van
boxen, mengpanelen, micro’s, pluggen enz., logistiek sterk. Bij Don Boscofeesten, toneel derde
graad, 50 dagen enz. een welkome helper.
Carlos, met een fijn gevoel voor humor, minzaam
in de omgang, maar ook erg kritisch, hard tekeer
gaande tegen onrecht
Een intense periode brak aan toen Carlos in 1999,
na het plotse vertrek van Johan Van Pée graadcoördinator werd van de derde graad. We zagen er
Carlos bezig, hij liet leerlingen ruimte, gaf hen
groeikansen, was er zorgzaam als het nodig was,
had gevoelige ogen voor leerlingen die vaak niet
opgemerkt werden.
Ook aan jonge leraren gaf hij veel vertrouwen: hij
plaatste zichzelf niet op de voorgrond, gaf bij pro-

Pagina 7

blemen geen grote antwoorden, maar wel de
richting. Voor iedereen laagdrempelig, met warm
hart luisterend.
Collega Frank verwoordde het treffend bij het
afscheid: ‘voor jou heeft de school altijd aan volgende eenvoudige eis moeten voldoen: zij helpt
mensen vooruit. Ik herinner me dat jij, de altijd
minzame Carlos, plots onverwacht scherp uit de
hoek kwam wanneer in jouw perceptie aan dat
principe werd geraakt. Van jou leerde ik dat een
werkelijk genuanceerd oordeel over mensen al
lang geen oordeel meer is, maar een milde benadering. Dat principe bracht echt engagement.’
De laatste jaren was Carlos logistiek op de achtergrond werkzaam, met een veelheid aan taken,
een steun voor directie, graco’s, zorgteam, stagiairs, leraren die nascholingen volgden; op het
benedenverdiep werkzaam, in een andere context dan de jaren voorheen.
Vanuit het GEEP-project heeft Carlos zich, samen met vrouw Annie en vele anderen, het voorbije jaar ook gegooid op de cursus imkeren, die
op onze school georganiseerd werd. De bijenkasten op onze terreinen onderhouden, de koningin spotten, honing slingeren… indrukwekkend is het allemaal als je de imkers in hun pak
bezig ziet. Mooi ook dat door het enthousiast bezig zijn met die activiteit Carlos regelmatig op
school zal blijven komen. We kijken al uit naar de
verhalen...
Drie mensen die er helemaal klaar voor zijn om
de Don Bosco-bladzijde om te draaien en aan
een nieuwe fase in hun leven te beginnen, elk
met eigen dromen en eigen hobby’s, uitkijkend
naar…
Dries, Mia en Carlos, we wensen jullie alle
goeds. En, we zijn er zeker van dat we jullie nog
zullen zien op school en zijn daar nu al blij om.
Dank je wel voor alles wat jullie hebben gedaan
en wat jullie hebben betekend voor velen onder
ons.
Betty De Buck
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DON BOSCO OP LEVENSLOOP
Van zaterdag 6 september 15 uur tot zondag 7 september
15 uur vond in Kortrijk ‘Levensloop’ plaats. De Levensloop
van Stichting tegen Kanker is een estafetteloop op een
parcours. Het is een feestelijk evenement waarbij solidariteit en fondsenwerving centraal staan. Wie aan kanker
lijdt, vecht elke minuut. De 24 uur symboliseren het voortdurende gevecht van patiënten en hun naasten tegen de
ziekte. Elke Levensloop heeft dezelfde doelstellingen: We
vieren en steunen mensen die kanker overleefden of er
nog tegen vechten en we zetten hen in de bloemetjes. We
herinneren mensen die aan kanker overleden zijn. En we
drukken onze solidariteit uit en willen ook via fondsenwerving samen de strijd tegen kanker opnemen.
Het Don Boscoteam was duidelijk aanwezig: van de 84
deelnemende ploegen hadden we het grootst aantal deelnemers. Leerlingen, ouders, oud-leerlingen, leerkrachten
en ondersteunend personeel waren heel herkenbaar aanwezig in de sport t-shirts. Het team organiseerde o.a. een
barbecue en een fietstocht als fondsen- wervende activiteiten en kon zo bijna 4.000 euro bijdragen! Verbondenheid
troef!
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Je vindt ons op Facebook onder “Oud-leerlingen Don Bosco Kortrijk”

Blijf op de hoogte : word lid van onze (publieke) groep

DON BOSCO
Don Boscolaan 30
8500 KORTRIJK

Bezoek ons op
www.donboscokortrijk.be

tel 056 26 50 50
Email: info@donboscokortrijk.be

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE OUD-LEERLINGENBOND: OLBDBK.BE

