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Als de wereld een dorp zou zijn met 100 bewoners dan zou dat dorp er als volgt uitzien:
60 van hen zijn Aziaten, 14 Afrikanen, 12 Europeanen, 8 Zuid-Amerikanen, 5 NoordAmerikanen en één Australiër
18 zijn blank, de anderen niet
33 van hen zijn kristenen, de anderen niet
80 leven in krotwoningen
67 kunnen niet lezen
de helft is eenzijdig of slecht gevoed, 11 zijn
ondervoed en 1 zal sterven van honger
33 hebben geen toegang tot drinkwater, waarvan 10 niet tot veilig drinkwater
39 hebben geen toegang tot aangepast sanitair
24 hebben nooit geen elektriciteit
7 gelukkigen hebben toegang tot internet
één is hoger opgeleid
één heeft HIV
5 van hen controleren en bezitten een derde
van het dorp

Om even bij stil te staan… (met dank aan
mijn schoonzus Michèle, die het plukte van
een franstalige Canadese blog). Als er één
ding het voorbije jaar veranderd is, dan is
het de verontwaardiging over armoede en
ongelijkheid. Mensen vragen zich meer en
meer af waarom CEO’s dertig keer meer
verdienen dan gewone mensen en ook
economen beginnen zich vragen te stellen
over de verdeling en herverdeling van rijkdom. Dit soort discussies geven hoop voor
de toekomst.
Zalig Kerstfeest en Prettig Nieuwjaar.

Luk Van Beneden
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PA STA - AVOND 4 OKTOBER

SCHAKEL

TERUGBLIK: SPELLENAVOND 14 NOVEMBER 2014

Tiende keer Incognito uit Waregem
Vroeger was het geen spellenavond maar een chocoladekaarting. Ik vond de eerste verwijzing ernaar thuis terug in
een oud-leerlingen-Schakel van december ’96. Vanaf
2002 kwamen daar gezelschapsspellen bij. Het aantal
deelnemers aan de spellen nam sterk toe vanaf 2005,
toen ook de specialisten van spellenclub Incognnito uit
Waregem voor de eerste keer voor een bonte verzameling
spellen zorgden. Zij leggen vanaf toen telkens weer met
veel geduld de spelregels uit. Dit jaar waren ze er voor de
tiende keer bij.
Verkoop van puzzeltjes
De kaarters manillen al sinds mensenheugnis voor chocolade, die je trouwens als steun kon kopen op het oudercontact voor het herfstverlof. Sinds vorig jaar verkopen we
kleine puzzeltjes. Met de opbrengst sponsoren de ouders
de werking van zowel ouderraad als oud-leerlingenbond.

Winnaars van de tombola
We telden dit jaar een 180-tal aanwezigen, voornamelijk
leerlingen, maar ook heel wat ouders, oud-leerlingen en
leraars. Dank zij sponsoring konden we dit jaar in de tombola 14 spellen verloten. De winnaars waren: Robin Vermoere, Louise Hanson (1G), Sara Carrein, Hanah Wastijn
(2A), Astrid Roelens, Piet Lavens, Axana Buyck (1F), Lune
D’Alwei n 1C, Ewout D’Haene, Dean Deltour, Marie Claerhout, G. Crombez, Pol Dornez, Stan Claerhout 1A.
Alle aanwezigen waren enthousiast en kijken reeds uit naar
de volgende editie.
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DBK NODIGT UIT

Happening 200 jaar DON BOSCO:

DeBeuKerin
Wanneer? Vrijdag 9 januari 2015 om 19.30u

Zondag 11 januari 2015 om 11u
Waar? OC te Marke.
Inkom: € 5 (kinderen tot 12 jaar gratis)
Kaarten te verkrijgen via
info@donboscokortrijk.be
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DBK NODIGT UIT

Naar jaarlijkse traditie voert de derde graad rond
het Don Boscofeest een theaterstuk op. Vorige
editie kon u genieten van Azen, een bewerking van
Shakespeares Othello. Ook dit jaar kozen we met
‘De Karamazovs’ van Dostojevski (in een bewerking van Jo Roets) voor een klassieke auteur.
We verplaatsen ons naar het Rusland van de 19e
eeuw. Wanneer de moeder van drie broers komt te
sterven, ontrolt er zich een heuse erfeniskwestie.
Onderhuidse spanningen komen aan de oppervlakte en ware aarden worden onthuld, met alle gevol-

Vrijdag 30 januari

gen van dien. Benieuwd naar het resultaat? Noteer

20.00 uur

dan alvast vrijdag 30 januari in uw agenda!

OC Marke

Здра́вствуйте!

5 euro

Vrijdag 27 februari
20.00 uur
OC Aalbeke
20 euro per ploeg
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REÜNIE
Klasreunie retorica 1957
Jan Kindt uit Oekene mailde ons : De
retorica van 1957 vergadert elk jaar
de laatste zaterdag van augustus, op
een uitzondering na. Ze zijn er telkens bijna altijd allemaal bij. Op de
foto van zomer 2011 vlnr: Gaby Deforce, Adrien Declerck, Jan Kindt,
Wilfried De Four (Scheutist), Jef Naessens, Fons Van den Eynde, Achiel Lecluyse, Noël Porte, Erik Vansteenkiste, Paul Vulsteke en Romain Clement (Scheutist).
Gewoonlijk zijn we met twaalf. Dany Callens was er die
keer niet bij wegens ernstige ziekte. Hij is op 14 maart
2012 overleden.
De echtgenoten zijn er ook altijd bij, zoals u kan zien op
de tweede foto.
Retorica 1960 op bezoek

Op 11 november had de retorica van 1960 hun jaarlijkse reünie. Daarmee zijn zij de derde ons bekende klas
die reeds 50 jaar lang ieder jaar samenkomt. Dit jaar brachten zij een bezoek aan de school. Zij bezochten de
(vernieuwde) lokalen, de (art-deco-)kapel, het kleine kerkhof. De pater Salesianen boden uiteraard een glaasje aan
Op de foto vlnr : Herman Bos, Karel
Declercq, Gerard Mergaert, Marc Verschuere , Eric Balcaen en hun echtgenotes. Dit jaar spijtig genoeg een aantal
afwezigen : Nyssen Christiaan, Herreman Christiaan, Vanneste Eric, Tyberghien Guido, Michel Schelpe ( Pastoor in
Wenen) Desimpel Antoon (herstellende
van een heupoperatie) De Backer Hugo
(belet door ziekte) oudleraar Poesis. Een
aantal medeleerlingen van deze retorica
zijn echter overleden : Herman Geersens 1989/ Wilfried Dekeyzer 1992/
Piet Vanthuyne 2001 /Jan Derieuw 2005/ Frans Vereecke 2006 / Frans Verhelst 2011 / Frans Van Parijs 2012.
Met dank aan Eric Balcaen en aan Marc Verschuere, die ons een
prachtige reeks foto’s bezorgde o.a. van de kapel.

NIEUWSBRIEF OUD-LEERLINGENBOND

Pagina 7

MICHIEL DEVLIEGER
TV-kijkend Vlaanderen leerde Michiel Devlieger kennen dank zij het legendarische
tv-programma ‘Schalkse Ruiters’ waarin hij quasi onmogelijke opdrachten tot een
goed einde moest brengen. Ook als presentator van het al even memorabele ‘De
Mol’ liep hij in de kijker. Hij was ook als scenarist en regisseur betrokken bij de
succesreeks ‘Van vlees en bloed’. Velen kennen hem ook als presentator van ‘De
Laatste Show’ en van ‘De Slimste Gemeente’.
Een CV om u tegen te zeggen. Een oud-leerling waarop onze school meer dan trots
is…
© copyright VIER
Dag Michiel, in welke periode was je leerling in onze school?
Dat was in de periode 1976-1982. Ik liep school vanaf het eerste middelbaar. We woonden in Moen, een
deelgemeente van Zwevegem. Mijn broers hadden ook in DBK gezeten. Ze kwamen daar terecht door de actieve ronselingspolitiek die de scholen toen nog hanteerden. Ik herinner me een moment bij ons thuis waarin
plots eens van de paters in onze living zat, ik vermoed dat het Bert Joosten moet geweest zijn. Hij kwam enthousiast reclame maken voor zijn school. Ik denk dat ze in die tijd de dorpen afgingen, want er was toen al
veel concurrentie tussen de scholen. Zo weet ik dat ook de Broeders van Liefde actief de dorpen bezochten.
Ik kwam uit een middenstandsgezin, mijn moeder had een textielwinkel en mijn vader was schrijnwerker. We
waren met vijf thuis en mijn ouders geloofden dat onze studies meer kans op succes hadden bij de Salesianen. Ik heb uiteindelijk zes jaar op school gezeten aan de Don Boscolaan waarvan drie jaar op internaat.
Welke reputatie had de school in die tijd?
DBK was toen al een van de betere colleges uit de streek. Het had een heel groot internaat en dus kwamen
jongens van over heel West-Vlaanderen daar naartoe. Toen ik er zat, waren er bij voorbeeld ook jongens uit
het Brugse of van aan de kust. Van heinde en ver werden we daar gedropt. De school was toen nog niet gemengd. Dat kwam pas toen ik in de vierdes zat. Ik was dus ietsje te oud om daarvan te profiteren (lacht).
Wat zijn je beste herinneringen aan die periode?
Wat me het meest is bijgebleven is zeker en vast het schooltoneel. Dat was voor mij hét moment van het jaar.
Er werd per graad een voorstelling gehouden. Iemand als Jacques Parmentier was daar een grote voortrekker
van. Hij was een van de invloedrijkste leerkrachten die ik gehad heb : hij promootte actief de jeugdliteratuur
en daarin vonden we elkaar wel, want ik was een grote lezer. Naast Jacques Parmentier zijn zeker ook mensen als Bernard Verstraete en Jos Gregoire me bijgebleven. Allebei heel gepassioneerde en inspirerende leerkrachten die met hart en ziel lesgaven. Die hadden iets wat de anderen niet hadden. Ze spraken me aan op
dingen die me interesseerden : geschiedenis, taal, literatuur, toneel. Ik was daar erg enthousiast over. Ze gaven hun lessen met een begeestering die hun vak oversteeg. Bernard en Jos lieten ons ook een aantal dingen
lezen die onze blik op de wereld verruimden. Het zijn die dingen die me het meest zijn bijgebleven van het
parcours dat ik in het middelbaar heb gelopen.

NIEUWSBRIEF OUD-LEERLINGENBOND

Pagina 8

Hebben ze je ook beïnvloed in je beroepskeuze?
Ongetwijfeld. Het zijn als het ware communicerende vaten. Dingen waarvoor je aanleg of interesse hebt, worden gestimuleerd door leerkrachten die dat alleen maar aanwakkeren. Na mijn zesde jaar voelde ik dan ook
een drang om de wereld te veroveren. De bladzijde Don Bosco heb ik makkelijk kunnen omslaan. Ik geloof dat
ik er niet met veel nostalgie ben vertrokken.
Wat waren de sterke troeven de school toen?
Het was niet zo’n grote school waardoor er een betrokkenheid hing over de school. De directeur van toen, Theo
Willemen, was iemand die je overal op school zag en elke leerling bij naam kende. Dat kon toen nog omdat we
maar met zo’n vijfhonderd jongens in de school zaten. Het was, in vergelijking met sommige megascholen van
nu, een redelijk kleine school. Ze zaten er redelijk dicht op, je kon heel persoonlijk begeleid worden, dat was
onmiskenbaar een grote kwaliteit.
De school werd toen al vrij progressief genoemd. Hoe vonden jullie dat als leerling?
In vergelijking met veel andere scholen was dat inderdaad zo, maar zelf vonden we dat het nog niet ver genoeg
ging. Voor ons was het nooit genoeg, we wilden nog meer binnenhalen. Wat ik bijzonder vond was dat er in de
derde graad een soort cultuur hing waarbij je ongestoord kon discussiëren over dingen. Er hing een grote openheid om dingen te bespreken en men ging redelijk vlot mee in de voorstellen die vanuit de studenten kwamen.
Tot slot, was je gegrepen door de figuur van Don Bosco en de manier van werken van de Salesianen?
Eind januari vierden we elk jaar de sterfdatum en dan was er altijd wel iets te doen. Doorheen de lessen kregen
we ook veel informatie over het leven van Don Bosco en we kregen natuurlijk ook les van de paters. Jos Gregoire die ik eerder al noemde, was vrij vooruitstrevend. Hij was een kind van zijn tijd en het was een man die heel
erg in het leven stond. Hij was iemand zonder overbodige franjes, een no-nonsense mens en dat sprak ons jongeren toen zeker aan. René Aelbrecht was dan weer de bezieler op het internaat. Hij hielp me de overgang maken van de dorpsschool naar het internaat. Ook Bert Joosten noem ik hier graag. Hij was toen al gepensioneerd
denk ik, maar hij gaf nog altijd les omdat er een tekort was aan leraren Latijn. Hij was een soort vriendelijke
opa waar je les van kreeg. Tot slot vonden we als puber ook directeur Theo Willemen een ‘redelijk straffe gast’.
Steven Verhamme
Michiel Devlieger is tegenwoordig actief als creatief
directeur fictie bij De Vijver, het overkoepelende bedrijf van
Woestijnvis. Volgende keer drinken we koffie met een
andere oud-leerling : Francis Adyns, woordvoerder bij de
federale overheidsdienst financiën.

© copyright VRT
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FAMILIENIEUWS 2014

Overlijden van
E.H. Jaak Goemaere (°1923), oud-leerling, salesiaan-priester van Don Bosco, overleden op 1 januari 2014
Madeleintje Vandermeersch (°1924), moeder van oud-leerling Daniël
Malfait, Salesiaan van Don Bosco, overleden op 13 januari 2014
Denise Despriet (°1923), moeder van oud-leraar Bernard Verstraete,
schoonmoeder van oud-leerlinge Elsie Craeynest, grootmoeder van oudleerlingen Joost (uitg.1990), Dries (uitg. 1994) en Wout (uitg. 1995) Verstraete, overleden op 1 februari 2014
Gilbert Vansteenkiste (°1928), grootmoeder van leerling Sebastien Blervaque (klas 6B), overleden op 1
februari 2014
Zuster Agnes Deraeve (°1924), zuster van Don Bosco, overleden op 6 februari 2014
Veerle Donckels (°1963), moeder van oud-leerlingen Hannes (uitg. 2007) en Matthijs (uitg. 2013) Grimonprez,
overleden op 10 februari 2014
Madeleine Beernaert (°1923), grootmoeder van leraar Sammy De Groote, overleden op 14 februari 2014
Roger Hallewijn (°1927), vader van oud-lerares Kristien Hallewijn, grootvader van oud-leerlingen Maaike (uitg.
2001), Bieke (uitg. 2003) en Sien (uitg. 2005) Vercruysse, overleden op 9 maart 2014
Paul Baert, vader van oud-leerling Wouter Baert. Grootvader van oud-leerlingen Elke (uitg.2006) en Arne Braat
(uitg. 2010) en leerlinge Linde Braat (4C)
Jeannot Van Wynsberghe (°1928) Tante van lerares Colette De Neve, overleden op 15 maart 2014
André Nottebaert
(°1928), Vader van oud-leerling Johan Nottebaert (uitg. ‘1986), schoonvader van oudleerlinge Hilde Byttebier (uitg. 1992), overleden op 16 maart 2014
Gilbert Denolf (°1933), grootvader van oud-leerlinge Eline (uitg. 2014) en leerling Oliver (6C) Denolf, overleden op 27 maart 2014
Rita Verschelde (°1936), grootmoeder van leerling Louis Acke (2G), overleden op 13 april 2014
Armand Desplenter (°1927), grootvader van oud-leerlinge Aurélie Werbrouck (uitg. 2014), overleden op 14
april 2014

Lieve Vandamme (°1985), oud-leerlinge DBK (1997-2001), dochter van oud-leerling Willy, zus van oudleerlingen Koen (uitg. 1995), Kathleen (uitg.. 1996) en Goedele (uitg. 1999) Vandamme, overleden op 18 april
2014
Emile Loiselet (°1943°), grootvader van leerling Lowie Feys (4CD), overleden op 21 april 2014
Julia Olivier (°1919), grootmoeder van oud-leerlingen Olivier (uitg. 2010) en Laurent (uitg. 2014) Lecoutere,
overleden op 28 april 2014
Janny Bakker (°1946), grootmoeder van leerlinge Justine Lauwereins (3D), overleden op 6 mei 2014
Louise Vandemeulebroucke (°4 mei 2014), dochtertje van Dries en Ilse Vandemeulebroucke-Maeyens,
nichtje van oud-leerlingen Inge Maeyens en Gert-Jan Oderij, overleden op 12 mei 2014
August Dereere (°1933), salesiaan-priester van Don Bosco. oud-leerling en oud-leraar Kortrijk, overleden op
13 juli 2014

Marcel Aerden (°1924), vader van lerares Marleen Aerden, overleden op 16 juni 2014
Michel Delabie (°1932), vader van oud-leerlinge Isabelle Delabie. Grootvader van oud-leerlinge Stéphanie, en
leerlingen Delphine (3C) en Elise (1E), overleden op 24 augustus 2014
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Hervé Dejans (°1955), schoonvader van leraar Stijn Declercq, vader van Tessa Dejans, overleden op 27 augustus 2014
Etienne Godderis (°1926), grootvader van oud-leerlingen Ivo en Justine De Wulf, Pieter Godderis en leerlinge
Joke Godderis (2E), overleden op 29 augustus
Lukas Vandenbulcke (°1926), grootvader van leerlingen Dries (5E) en Lisa (4B) Vandenbulcke, overleden op 6
september 2014
Michel Denys (°1934), grootvader van leerlinge Liese Denys (2E), overleden op 7 september 2014
Gertrude Wally Köppe (°1922), grootmoeder van leerlinge Enola Bekaert (2B), overleden op 9 september
2014
Henriette Mille (°1926), overgrootmoeder van leerlinge Jade Borreman (2F), overleden op 11 september
2014
Greet Vandenbulcke (°1961), lerares wiskunde, oud-collega en vriendin, moeder van oud-leerlingen Wim en
Stijn Nel, overleden op 14 september 2014
Gerard Inion (°1921), vader van collega Luc Inion, schoonvader van Rita Struye, overleden op 28 september
2014
Agnés Vandeputte (°1927), grootmoeder van leerlingen Sam (6D) en Mathias (2A) Dupont, overleden op 1
oktober 2014
Walter Ottevaere (°1937), grootvader van leerlinge Zoé Dessoubrie (1F), overleden op 2 oktober 2014
Joseph Butaye (°1927), grootvader van leerlinge Lotte Segers (6C), overleden op 21 oktober 2014
Marie-José Decorte (°1923), oma van lerares Siska Delporte, overleden op 26 oktober 2014
Robert Platteau (°1921), grootvader van oud-leerlinge Loulou (uitgangsjaar 2013) en van leerling Louis
(5B) Coopman, overleden op 5 november 2014
Alberta Deblauwe (°1918), grootmoeder van oud-leerlingen Bert Wylin en Heidi Platteau, overgrootmoeder van leerlingen Tijs (5A) en Stan (2A) en van oud-leerlinge Lotte Wylin (uitgangsjaar 2014), overleden
op 10 november 2014
Nicole Follet (°1948), grootmoeder van leerlinge Justine Deprez (1B), overleden op 21 november 2014
Odette Kind (°1928), grootmoeder van oud-leerlingen Anne (1993), Han (1995) en Ole (1999) Verbrugge, van Rob (2003), Fien (2006), Floor (2008), Jos (2010) Claeys, van oud-leerlinge Stina Braem (2010)
en van leerlinge Bo Claeys (6A), overleden op 24 november 2014
Anne Verstraete (°1950), zus van oud-leerkracht Bernard Verstraete en Elsie Craeynest, overleden op
26 november 2014
Zuster Helena Opdeweegh (°1924), zuster van Don Bosco 28 november 2014
Claude Platteau (°1954), oom van leerling Louis (5B) en oud-leerlinge Loulou Coopman, overleden op
29 november 2014
Piere Keereman (°1933), grootvader van leerlinge Louise Decabooter, overleden op 30 november
2014
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Geboorte van
Henri, zoontje van oud-leerlinge Pamela Kerkhove (uitg.
1998) en Michaël Vereecke
Aline, dochtertje van oud-leerling Olivier Wagnon (19931996) en Charlotte Casier
Léon, zoontje van oud-leerlinge Hanne Rabet (uitg. 2002) en Matthias Gouwy

Boris, zoontje van oud-leerlinge Lore Dutry (uitg. 2001) en Jürgen Pollez, kleinzoontje van bibliothecaris
Johan Dutry en Lucrèce Falepin, geboren op 27 januari 2014
Ryan Omar, zoontje van oud-leerling Christopher Jamin (1992-1996) en Fedoua Alt-Baha, broertje voor
John-Mathew, geboren op 29 januari 2014
Robert, zoontje van oud-leerlinge Justine Vanhoo (uitg. 2004) en Gilles Quaegebeur, geboren op 4
februari 2014
Warre, zoontje van oud-leerlinge Elke Vansteenkiste (uitg. 2007) en Toon Cottyn, geboren op 11 februari
2014
Diete, zoontje van oud-leerlinge Katrijn Viaene (uitg. 2008) en Pieter Plovie, .
Philippa, dochtertje van lerares Charlotte Beyst en oud-leraar Frederik Maes, zusje voor Andreas en
Elias, geboren op 23 maart 2014

Arne, zoontje van oud-leerlinge Heidi Hanssens en Tomas, broertje voor Louise, kleinkindje van leraar
Pieter Hanssens Geboren op 24 maart 2014
Lander, zoontje van personeelslid Kurt Jonckheere en Hannelore Deweer Geboren op 25 maart 2014
Maurice, zoontje van'oud-leerlinge Liesbeth Desmet en Bert Verhelst Geboren op 12 april 2014
Maut, zoontje van Marieke Buyck (uitg. 1999) en Jeroen De Langhe, broertje voor Matthijs en Anna Geboren op 15 april 2014
Louis, zoontje van Willemientje Vierstraete (uitg.2002) en Philippe De Rynck,broertje voor Julie geboren op 28 mei
Kaat, dochtertje van oud-leerlinge Ine Derycke (uitgangsjaar 2002) en Dries Rubens, geboren op
26 mei 2015
Wout, zoontje van oud-leerlinge Nathalie Van de Putte (uitgangsjaar 1996) en Alex Rommel, broertje van Robin en Luca, geboren op 27 juni 2014
Bo, dochtertje van oud-leerling Pepijn Vanneste (uitgangsjaar 2005) en Britt Debu, geboren op 9
juli 2014
Nand, zoontje van oud-leerlinge Vanessa Coene (uitgangsjaar 1996) en Tom Declercq, broertje van
Nolle, geboren op 18 augustus 2014
Lieke, dochtertje van lerares Mara Vandendriessche en Wouter Ballyn, zusje van Silke en Lune,
geboren op 12 september 2014
Marcel, zoontje van lerares Barbara Vandenbulcke en oud-leerling Wannes Haemers (uitgangsjaar
2003), broertje van Ode en Janou, geboren op 24 september 2014
Juliette, dochtertje van oud-leerlinge Emilie Dumortier (uitgangsjaar 2001) en Kristof Vermander,
geboren op 2 oktober 2014
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Stella, dochtertje van Arne en Liselote Vandendriessche-Vandevelde, kleindochtertje van lerares Tine
Vercaemst, geboren op 9 oktober 2014
Anouk, dochtertje van oud-leerlinge Sarah Casier (uitgangsjaar 2006) en Maxim Lepere, geboren op 28
oktober 2014
Ilias, zoontje van oud-leerlinge Emilien-Maria Rosseel (uitgangsjaar 2006) en Joris Valcke, broertje van
Leander, geboren op 1 november 2014
Norden, zoontje van oud-leerlinge Barbara Mouton (uitgangsjaar 1996) en Joris Rooseleer, broertje van
Havana en Artem, geboren op 3 november 2014
Basile & Marilou, zoontje en dochtertje van oud-leerlingen Chloë Dewyn (uitgangsjaar 2007) en Jeroen
Platteau (uitgangsjaar 2000), geboren op 13 november 2014

Huwelijk van
Oud-leerlinge Davine Tijtgat en Tomas Vanden Eynde op

29 maart 2014

Oud-leerling Davy Callewaert en Kim Verschueren op 2 mei 2014
Oud-leerling Nicolas Debruyne en Carmen Sneyers op 3 mei 2014
Oud-lerares Eve Leleu en Jasper Nolf op 28 mei 2014
Oud-leerlinge Noortje Goethals (uitg.2001) en Jan Platteau op
30 mei 2014
Oud-leerlinge Liesbeth Maes (uitg.2004) en Mathias Onraet op
31 mei 2014
Oud-leerlinge Fien Dumolein (uitgangsjaar 2009) en Tom Defoort
op 12 juli 2014
Oud-leerlingen Lien Vandorpe (uitgangsjaar 2001) en Carl Denys
(uitgangsjaar 2003) op 27 september 2014

WIE ZIJN ZE?
Herken je deze ex-leraars (en andere personen) op deze foto's, genomen in de jaren 70 tot 75? De meeste hebben tientallen jaren
op onze school les gegeven. In het volgende nummer geven we het correcte antwoord. Maar wil je het nu al weten, kijk dan op onze
website of op Facebook (onder: Oud-leerlingen Don Bosco Kortrijk).

(De eerste foto in
sepia komt uit de
verzameling van Jos
Grégoire, de tweede
in zwart-wit uit een
reeks foto’s, ons
bezorgd door Jozef
Decock van retorica
1972)

SCHAKEL
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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 WEBSITE VAN DE OUD-LEERLINGENBOND: OLBDBK.BE

