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Op 12 januari 2010 beeft de aarde in Haiti.
100.000 doden. De Don Bosco beroepsschool voor kansarme jongeren is zwaar
getroffen. 250 tot 500 jongeren tussen 5
en 18 jaar raken bedolven onder het puin.
In eigen land zijn nu 20.000 asielzoekers
op zoek naar een betere wereld. Dat is de
helft van tien jaar geleden en toch krijgen
we dat niet opgelost.
Af en toe doet de wereld ons hart even
stilstaan, want Kerst en Nieuwjaar zijn niet
voor iedereen even zalig en gelukkig

2010-2011

De wereld is ons dorp, of zou het toch moeten zijn. Als het van ons af hangt zouden
we …

Toneel 1ste graad:
15 en 16 januari
Mosselfeest:
21 en 22 januari
Toneel 3de graad:
29 januari
Openschooldag:
7 mei

Een zalig en gelukkig Kerst en Nieuwjaar.
Veel geluk, een goede gezondheid en … in
2011.
Uw voorzitter
Luk Van Beneden.
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15 EN 16 JANUARI—TONEEL 1STE TOT 4DE JAAR:
PRINS PIET LUT VAN LILLIPUT
Terug van weggeweest!
Het is bijna zover: de leerlingen van onze 1ste en 2de graad staan opnieuw op de planken! De lange repetitielijst die we
begin september aanvatten, slinkt langzaam maar zeker.
Op zaterdag, 15 januari en op zondag, 16 januari brengen zo‘n 50-tal acteurs, figuranten en dansers U in het OC in
Aalbeke het spektakel: „Prins Piet Lut van Lilliput.

In het spektakel waar toneel afgewisseld wordt met dans moet prins Piet, na het plotse overlijden van koning
Willy Lut van Lilliput, zijn vader opvolgen en moet hij koning worden van een piepklein landje, Lilliputland, het
is zo klein dat het op geen enkele wereldkaart terug te vinden is…
Prins Piet heeft er helemaal geen zin in, hij voelt er zich nog veel te jong voor en bovendien vindt hij zijn landje
veel te klein. In zijn jonge prinsenbestaan heeft hij nog nooit een stap buiten Lilliputland gezet en hij droomt
er dan ook van om de wereld te ontdekken.
Wanneer hij een jongetje ontmoet dat sprekend op hem lijkt, komt de droom van prins Piet wel heel dichtbij.
Toevallig ontmoet hij ook nog kapitein Jan Dory en voor een koffer vol goud wil kapitein Jan Dory wel met hem
de wereld rondvaren op zoek naar de andere kleine landen die de wereldkaart niet gehaald hebben…
Samen met de knotsgekke Frits Frats stapt hij aan boord van een spannend avontuur. Het wordt een fantastische reis van het ene continent naar het andere, maar al snel blijkt dat niet iedereen zulke goede plannen
heeft met prins Piet…
Het zal een komisch, avontuurlijke en zelfs een tikkeltje exotisch toneelstuk worden, doorspekt met heel veel
moderne dans. Stilzitten wordt moeilijk!

Graag nodigen we u van harte uit op ons feeërieke en exotische schouwspel! Kaarten voor één van de opvoeringen
kunt u bestellen bij Charlotte Beyst persoonlijk. U kan het onderstaande strookje ook ingevuld meegeven (samen met
het gepaste geld) in een gesloten omslag en dan bezorgen we u zo snel mogelijk de kaarten. Via het volgende mailadres kunt u eveneens kaarten bestellen: jeugdtheaterdonbosco@hotmail.com .
Let wel, het gaat niet om genummerde plaatsen. Wie eerst komt, krijgt de beste plaatsen.

Hopelijk tot op één van onze opvoeringen!
Charlotte Beyst
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29 JANUARI—TONEEL 3DE GRAAD:
DE VIS WORDT DUUR BETAALD

“De vis wordt duur betaald!”
Naar: ―Op hoop van zegen‖ (1900) van Herman
Heijermans
Sinds jaar en dag hoort toneel bij Don Bosco
Kortrijk – Zoiets heet traditie en tradities zijn er
om gerespecteerd te worden. Zodoende staan we
er op het Don Boscofeest weer met leerlingen van
de derde graad om te acteren, te musiceren, te
dansen – om een toneelproductie op poten te
zetten met alles erop en eraan. En zoals steeds:
niet zomaar een schooltoneel, maar een repertoire
dat put uit de theatercanon.

Dit schooljaar wilden we werken rond ―een‖ hoogtepunt uit het naturalisme. Aanvankelijk lazen we
Maxim Gorki (De kersentuin {1904}). Maar Gorki’s
stukken spelen zich af in de bourgeoiskringen van
het prerevolutionaire Rusland. De setting en de
personages liggen echter te ver van de leefwereld
en van de gestaltes van onze jonge actrices en
acteurs. Zoiets kunnen wij nooit geloofwaardig
neerzetten. Uiteindelijk kwamen we bij Op hoop
van zegen van Herman Heijermans (1864-1924)
terecht. Even ver in de tijd, maar dichter bij ons,
dichter bij het Vlaamse naturalisme, waarmee we
door o.a. Vlaamse T.V.-series wel vertrouwd zijn.
Te Hollands evenwel van toon – en dus sloegen
we aan het hertalen. Met alles actrices en acteurs
in spe vervlaamsen we die tekst tot hij in onze
monden past. Omdat we daarmee een heel eind
van de oorspronkelijke tekst afdrijven – de oren
van onze Hollandse taalbroeders zullen tuiten –
veranderen we ook de titel in de onlosmakelijk
met deze theaterklassieker verbonden slagzin:
―De vis wordt duur betaald!‖

Met het zelf te ontwerpen decor, met de eigen
muziek (en zang!) en met de dans wordt het zoals
de laatste jaren opnieuw een belevenis voor alle
deelnemers, maar ook voor het publiek. Het volwassen theaterpubliek zal evenmin op zijn honger
blijven. Het toneel van Don Bosco staat voor
theatrale kwaliteit – al zeggen we het zelf! – we
hoorden het trouwens ook maar van anderen.
U kan ons bezig zien in het OC van Aalbeke op
zaterdag 29 januari 2011 om 20 uur.

Bernard Verstraete, Lieven Muylle, Matthijs Roets
en leerlingen derde graad
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MOSSELFEEST

Uitnodiging
de directie, de leerkrachten en de ouderraad
van het Don Boscocollege te Kortrijk
nodigen u vriendelijk uit op hun

29ste mosselfeest

Inschrijven:

op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 2011
telkens om 18.30 uur en 20.30 uur

telefoon:

056/26 50 50

fax:

056/26 50 53

mail:

dbcollege@kortrijk-donbosco.be

Gelieve in te schrijven vóór 14 januari 2011 a.u.b.
mosselen naar believen
frieten
dessert

17 €

halve kip
frieten
dessert

12 €

kindermenu (tot 12 j.)
mosselen of vol-au-vent
Frietjes en dessert

8€
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DE KAART– EN SPELAVOND VAN 19 NOVEMBER
Op vrijdag 19 november was het weer zover: de refter van het Don Boscocollege Kortrijk werd naar jaarlijkse gewoonte omgetoverd tot „speelhal‟ en goed gevuld met enthousiaste kaarters en spelers. De iets mindere opkomst van kaarters tegenover vorige edities kon gelukkig de sfeer niet drukken.
Leden van de spellenclub „Incognito„ waren talrijk aanwezig om iedereen op weg te helpen bij
het spelen van tientallen minder gekende gezelschapsspelen. Gezinnen en ook kinderen die
onder elkaar speelden, hadden zo snel de spelmicrobe te pakken. Naar goede gewoonte werd
er opnieuw een tombola georganiseerd. Wie een lotje kocht voor de democratische prijs van 1€,
kon een tof gezelschapsspel winnen. Oud-leerling Wouter Vangheluwe mocht het spel
„Hornochsen‟ meenemen naar huis. We wensen hem heel veel speelplezier ermee.
Een welgemeende dank u aan zo velen! In de eerste plaats bedanken we natuurlijk alle aanwezigen en iedereen
die chocolade kocht om ons te steunen. Dank aan alle ouders die hielpen bij de voorverkoop en ook Sylvie Declercq en Dirk Volckaert, die langs gingen bij de collega‟s om chocolade te verkopen voor het goede doel. Alle helpende handen bij de voorbereiding en op de avond zelf. De directie en de salesiaanse gemeenschap die onze activiteiten steeds steunen en zelf ook een kaartje kwamen leggen of een spel spelen. Kortom: vele mensen die ons
een warm hart toedragen. Zonder jullie vele hulp en steun was het niet mogelijk geweest er opnieuw een geslaagde avond van te maken!
Aan alle enthousiaste spelers en kaarters voor wie deze avond té snel voorbij was: afspraak op 18 november
2011! Dan gaat immers de volgende editie door. We hopen jullie opnieuw talrijk te mogen verwelkomen.
Pascale Laevens
Oud-leerlingen, leerlingen, ouders en leraren druk in de weer.
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EEN INTERVIEW MET DIRK DEGRYZE
U bent een ex – Don Boscokonijn dat al meer
dan 8 jaar afgestudeerd is? Dan heeft u zeker
nog L.O.-les gekregen van ene Dirk Degryze, of
u heeft op zijn minst nog van hem gehoord.
Dirk Degryze, een sportleraar die meer dan 30
jaar deel uitmaakte van ons lerarencorps. Een
sportleraar met een passie voor voetbal. Een
sportleraar die meer was voor sportieve
jongeren dan zomaar een lesgever. Maar wie
is Dirk Degryze nu eigenlijk en hoe vult hij zijn
dagen tegenwoordig nog? Wij spraken met
deze nog steeds bijzonder energieke en vrolijk
gepensioneerde man!
I: Dirk, hoe ben jij op Don Bosco Kortrijk terecht gekomen? Ben je misschien een man
van de streek?
D: Inderdaad, ik ben geboren op 17 november
1941 in Lauwe. Ik woonde in het huis waar nu
frituur ‗De Sjamajee‟ is, daar op het hoekje.
Later, toen ik in Leuven ging studeren, zijn
mijn ouders verhuisd naar Harelbeke. Ik heb
dus mijn volledige jeugd doorgebracht in
Lauwe! Nadien ben ik dan licentie L.O. gaan
studeren in Leuven. Daarna heb ik nog wat
bijgestudeerd, zodat ik ook het diploma van
kinesist had.
In 1964 studeerde ik dan af. Ik wou graag
gaan werken, maar in die tijd moest je nog
legerdienst doen. Dus als pas afgestudeerde
ben ik dan 15 maanden bij de marine geweest
in Sint-Kruis. Ik heb in gans die periode echter
nooit een boot of een zee gezien! (lacht) Ik
behoorde tot het niet-varend personeel. Ik ben
daar als gewone piot binnengeraakt, normaal
moest je KRO zijn (Kandidaat Reserve Officier)
als je gestudeerd had, maar ik heb dat nooit
gedaan omdat ik toen nog voetbalde bij WS
Lauwe en op die manier kon ik natuurlijk nog
gaan trainen! Nu, ik heb toch mijn dienst gedaan zoals het moest hoor. Eerst 2 maanden
opleiding, dat was voor iedereen hetzelfde.
Daarna heb ik 6 maanden bij de QM gestaan.
Dat is een soort magazijn waar geweren en
matrassen en dergelijke worden gestockeerd.
En plots hadden ze iemand te kort op de sportdienst van het leger. Blijkbaar hadden ze weet
van mijn diploma, want ze vroegen aan mij of
ik het zou zien zitten om sportles te geven aan
de recruten. Natuurlijk zag ik dat zitten, ik liep
daar dan gewoon rond in training bij het leger.
Op den duur zei iedereen zelfs ‗chef‘ tegen mij,
ondanks het feit dat ik geen strepen of iets
dergelijks op mijn pak had staan. Ik had een
eigen kamertje en moest nooit wacht lopen, ik
mocht apart gaan eten… best een aangename
periode als ik het achteraf bekijk!
Toen het einde van mijn legerdienst in zicht
was, kreeg ik plots een interessant voorstel
van een officier van de keuken waar ik een
goede band mee had. Via hem ben ik zo in het
psychiatrisch instituut van Bierbeek beland,

waar ik toen werkte als bewegingstherapeut.
Een beroep dat toen nog niet écht gekend
was, maar ik mocht dat werk doen, want dat
zat als deelopleiding in mijn diploma. Ik had
daar toen een vaste betrekking en stond dan
net op het punt om te trouwen. Mijn vrouw en
ik wilden echter niet in Bierbeek gaan wonen,
want we moesten dan iedereen uit de streek
achterlaten en ik was ook nog gebonden
doordat ik voetbalde in Lauwe. Toen heb ik
besloten mijn opzeg te geven in Bierbeek. De
maanden nadien heb ik gewerkt als kinesist.
Dat zag er in het begin allemaal zeer goed uit.
Ik was één van de weinigen in de streek, was
gekend via ‗de voetbal‘ en mijn broer was
gekend als dokter in Lauwe. Maar ik had
eigenlijk problemen om daar geld voor te
vragen, voor de miserie van andere mensen!
Ik voelde me daar echt niet goed bij.
(glimlacht) Ik ben dan halftime in het ziekenhuis gaan werken als kinesist samen met een
studievriend en ik gaf ook vier uurtjes les in
Sint-Jozef.
In het schooljaar van 1968 – 1969 ben ik dan
via Michel Werbrouck, die ik kende van in de
Vaste Vuist (sportclub in Lauwe waar Dirk
deels oprichter van is) in Lauwe, voltijds in
Don Bosco binnengeraakt. Ik kende die
school niet echt want ik ging altijd in Kortrijk
naar school, maar er waren wel een paar
mensen van Don Bosco die mij al kenden. Jos
Claes en Frans Matthyssen waren novice in
Bierbeek toen ik daar werkte... Ik voelde mij
onmiddellijk aanvaard op Don Bosco en ben
er dan ook nooit meer weggegaan. Ik ben dan
gestopt met werken als kinesist. Al mijn tijd
ging dus naar Don Bosco, en natuurlijk ook
naar mijn tweede leven: voetbal. Ik heb in
bijna alle ploegen uit de streek gespeeld:
voornamelijk in WS Lauwe (toen nog in 3de
klasse!! ) en dan als speler-trainer in Marke,
Wevelgem, Moorsele, Racing Lauwe, de jeugd
van Kortrijk en uiteindelijk bij de studaxen van
Lauwe. Ik heb gevoetbald tot mijn 56 jaar!
I: Je had dus een goed gevuld leven! Je
vertelde al dat je gelukkig getrouwd bent, heb
je kinderen?
D: Mijn vrouw en ik zijn op 20 december 43
jaar getrouwd en we hebben 3 kinderen: Kurt,
Koen en Nathalie. Alle drie hebben ze op Don
Bosco gezeten. Zelf hebben ze nu ook al
kinderen. Ik ben de fiere opa van zeven
kleinkinderen!
I: Je hebt een hele carrière in het onderwijs
achter de rug. Zijn er grote verschillen tussen
je beginjaren en de laatste jaren van je
carrière?

D: Het grootste verschil is toch dat er in het
begin enkel jongens op onze school zaten.
Die waren dan nog meestal intern, waardoor
er veel meer gesport werd dan enkel die
twee uurtjes binnen het lesrooster. Ze waren
altijd enthousiast! Het was nochtans niet
altijd even gemakkelijk lesgeven. De sporthal is pas gezet geweest in 1978 door Fil
Willemen. Ik mocht voor een groot stuk de
inrichting en indeling uitdenken. Ook de
aankoop van toestellen, de keuze van de
vloer e.d. mocht ik zelf doen. De maxitrampoline, die heb ik nog aangekocht! Ik
ben daar best trots op, want tot op vandaag
staat onze sporthal nog altijd bekend als een
van de beste.
Voor die sporthal gebouwd werd, heb ik tien
jaar lesgegeven in een ―groot‖ lokaal waar
nu de nieuwe wetenschapsklassen in
gebruik zullen genomen worden (vroegere
St. Annakring). En daarvoor moesten we de
straat oversteken om te gaan sporten, bij de
zusters. Daar hadden we een koer ter
beschikking.
De meisjes zijn er pas bijgekomen nadat de
sporthal er stond en dat was voor mij een
hele aanpassing. De meisjes moesten meer
gestimuleerd worden om te sporten, ik
moest ze meer aanmoedigen dan de
jongens, en ik wilde altijd dat iedereen zou
meedoen. Daar kon ik niet goed tegen.
Meisjes zijn volgens mij ook iets minder
geïnteresseerd in balsporten dan jongens,
dus werkte ik meestal in twee groepjes:
balsporten voor de jongens, de meisjes
deden dan oefeningen op de lange mat
bijvoorbeeld, en na een tijdje werd er dan
gewisseld. Ik gaf ook enkel punten op de
medewerking tijdens de lessen. Ik heb dan
ook nooit iemand gebuisd. (lacht) Mijn enige
doel in een L.O.-les was om de leerlingen
met vanalles in contact te brengen. Zo
hoopte ik dat ze iets ontdekten dat ze goed
konden of graag deden en zich dan
eventueel aansloten bij een sportclub. Daar
dienen die ook voor, om je te specialiseren.
Het is niet aan ons als sportleraar om dat te
doen! Daarom ook dat ik nooit 3-4 weken
aan een stuk dezelfde sport gaf. Ik zorgde
steeds voor zoveel mogelijk afwisseling.
I: Je hebt al veel scholen gezien, is er iets
fundamenteel ànders aan onze school?
D: Ja, dat er zoveel ruimte is. Ik denk dat er
heel weinig scholen zijn die zoveel plaats en
groen hebben als wij. We mogen daar best
trots op zijn. Volgens mij is dat een hele
grote troef! We waren vroeger ook bijzonder
succesvol op vele SVS-gelegenheden. We
hadden hele goeie handballers, voetballers,
basketballers, lopers ook. Ik heb zelf nog
onze Don Boscocross helpen uittekenen.

I: Om af te sluiten, wat spook je vandaag de
dag nog allemaal uit? Zijn er nog dingen die
je graag wil bereiken, doen of zien?
D: Tot twee jaar geleden was ik nog wedstrijdscout voor R. Excelsior Moeskroen, toen
de club failliet ging ben ik dan gestopt…
Sindsdien gaan mijn vrouw en ik regelmatig
eens op reis. We hebben al de zeven wereldwonderen gezien!
I: Hartelijk bedankt, en alvast onze beste
wensen voor het nieuwe jaar!
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DE MOEILIJKE START. 1929-1935
:

L. Deckers, de eerste directeur, kwam toe op
2 april 1929. In de geest van Don Bosco en
mede onder invloed van de bisschop wou hij in
het St. –Pietersinstituut een studiehuis voor
―Late Roepingen‖ en ―jongere latinisten‖
beginnen; geen gewoon college, maar een
specifiek huis voor priester- en missionarisroepingen en dit in internaatsverband.
Op 3 september 1929 opende de directeurmet de hulp van drie medebroeders en een
postulant het eerste schooljaar. Zestien late
roepingen en negen leerlingen voor de GrieksLatijnse humaniora uit Vlaanderen en
Nederland namen hun intrek in het
St.–Pietershuis. Vlug werd het omgedoopt tot
―Don Bosco-instituut‖. Terwijl timmerlui en
metsers nog muren uitbraken en allerlei
veranderingen aanbrachten, werden de eerste
lessen gegeven. Dat er vlug een Salesiaanse
geest heerste, bewijst de voortdurende
gezamenlijke materiële inzet van Salesianen
en jongens in dat eerste jaar. Iedereen bracht
letterlijk zijn steentje bij.
Die familiesfeer onder jongens en Salesianen
werd door allerlei factoren bevorderd. De
leerlingen waren allen intern, ―weekends‖
bestonden niet en de kerst-, paas- en grote
vakantie waren kort. In de stijl van Don Bosco
moesten natuurlijk de feestdagen bijzonder
dik in de verf gezet worden. Hoe kon dit in een
arm huis? Een dikke trom, een tuba, een bugel
en mondharmonica werden gevonden. Meteen

legde men de basis voor de latere Dominicus Saviofanfare, die op feestdagen leven in
huis blies. Om meer kleur te brengen in de
liturgische diensten leidde men enkele
zangertjes op. Wie niet kon zingen of blazen
kon zich wellicht uitleven op het toneel. Op 8
december 1929, drie maanden na de start
verscheen het Don Bosco gezelschap voor
het eerst op de planken.
De jaren 1930 – 1935 verliepen ongeveer
in dezelfde pioniersstijl. Geleidelijk vermeerderde het aantal bewoners van het Don
Boscohuis. Late roepingen, studenten en
Salesianen namen in aantal toe. Dat de
school en vooral de humaniora of de zogenaamde ―kleine afdeling‖ niet sneller groeide, was wellicht het gevolg van de wens van
Mgr. Lamiroy, bisschop te Brugge. Hij hield
er aan dat de school haar oorspronkelijke
doelstelling, een huis voor de begeleiding en
de opvoeding van priester- en missionarisroepingen, trouw bleef. Het mocht een
―apostolieke school‖ zijn, geen college.
De Salesiaanse geest zoals die het eerste
jaar naar voren was gekomen, wortelde de
volgende jaren dieper. Samen aardappelen
rapen op de boerderij was één van de eerste
hoogdagen bij het begin van het schooljaar;
een eerste gelegenheid om elkaar te leren
kennen en te waarderen. Daar de jongens in
die jaren nog niet beschikten over een voetbalveld, hielpen de oudsten in hun vrije tijd

We hernemen
de geschiedenis
van het Don
Boscocollege in
een tiental
afleveringen

het land van de hoeve bewerken.
Naast de studie waren er de onvergetelijke feestdagen opgeluisterd
door fanfare, koor en toneel. Bij elke
gelegenheid zag men enkele jongens op de planken. Schoolreizen
kende men niet, echter wel de grote
wandelingen. Bij het
begin en het einde van het schooljaar trok men te voet per afdeling
door West-Vlaanderen. Een ganse
dag wandelen, soms zelfs een tweedaagse, brachten zoals de feesten
afwisseling in het lange schooljaar.
Natuurlijk kreeg in het geheel van
het instituut de godsdienstige
opvoeding een centrale plaats. Het
behoorde immers tot de wens van
Jan Bosco en de doelstellingen zelf
van ―Don Bosco Kortrijk‖. Om hun
jongens voor te bereiden op hun
latere levenskeuze deden de Salesianen beroep op de eigentijdse
middelen. Verzorgde eucharistievieringen, het triduüm bij het begin
en het einde van het schooljaar, de
viering van de kerkelijke feesten,
biechtvieringen, avondwoordjes, de
jaarlijkse retraite waren naast de
godsdienstlessen het religieuze
kader waarin de leerling leefde.
De zorg van de eerste Salesianen te
Kortrijk bleef niet beperkt tot de
jongens in het huis. Op 1 april 1934,
de dag van Don Bosco‘s iligverklaring, startte op St. –Anna onder
leiding van H. Canuix en M. Billiet
het patronaat met 18 jongens. Zo
werden de jongens van de buurt en
later ook van de verdere omgeving
iedere zondag in een Salesiaanse
geest opgevangen. De volgende
jaren zou dit patronaat gestadig
groeien. In 1952 sloot het aan bij de
nationale Chirowerking.

Ook de volwassenen waren welkom op St. –
Anna. De parochiegemeenschap groeide. De
feestdagen ter ere van Jan Bosco en Maria
Hulp der Christenen brachten heel wat mensen naarhet Don Bosco-instituut. Geleidelijk
kreeg Don Bosco meer naam in WestVlaanderen.
Over geld beschikten de eerste pioniers niet.
De leerlingen zelf waren meestal arme jongens uit landbouwers- of arbeidersgezinnen
en op staatssteun kon men niet rekenen.
Gelukkig waren er weldoeners. Zonder hun
financiële hulp en zonder de inzet van Salesiaanse propagandisten zou Don Bosco
Kortrijk zeker niet geworden zijn wat het nu
is.(o.a. D. Bovijn).
(Uit het archief: Schakel nr. 1 Lente 1978)
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FAMILIENIEUWS 2010
GEBOORTE VAN

Cyril

zoontje van Sophie Leplae (oll. ’88 – ’92) en Alexander Lecuyer, broertje voor Matisse,
geboren op 24 januari 2010

Rune

zoontje van Liesbeth Buyck (oll. 2004) en Dean Rommens, kleinzoon van leraar
Philippe Buyck geboren op 3 februari 2010

Gustaaf

zoontje van Ben Samain (oll. 94-96) en Sarah Delaere, kleinzoon van oud-leraren
Lieven Samain en Christiane Cattoir, broertje van Anna en Floris, geboren op
10 februari 2010

Jade

dochtertje van lerares Anneleen Holluyn en Jan Bourgeois, geboren op 25 februari 2010

Augustine

doopkindje/kleinkindje van oud-leraar Roland Foulon, zusje voor Marie-Lucy, geboren op 2 maart 2010

Nel

dochtertje van Filip en Kristel Roesbeke (oll. ‘89) – Jansen, kleindochtertje van oud-leraar Werner Roesbeke,
zusje voor Fran en Kobe, geboren op 17 maart 2010

Anna

dochtertje van Siska Hindrickx (oll.‘00) en Dieter Cabu (oll. ‗00), geboren op 18 maart 2010

Havana

dochtertje van Barbara Mouton (oll.‘92-‗96) en Joris Rooseleer, geboren op 7 april 2010

Lieze

dochtertje van leraar Steven Verhamme en Tine De Leeuw, zusje voor Simon en Matthijs, geboren op 22 april 2010

Floor

dochtertje van oud-leerling Joost Verstraete (uitg. 1990) en Ashta Malfait, zusje voor Kasper, kleindochter van leraar
Bernard Verstraete, geboren op 26 april 2010

Mare

dochtertje van Gerben Foulon (oll.‘91) en Valerie Bol, zusje voor Noah en Jade, geboren op 29 april 2010

Sien

dochtertje van Gudrun De Clercq (oll.‘88-‗91) en Stijn Vercruysse (oll.‘95), zusje voor Lars en Emma, geboren op
4 mei 2010

Lune

dochtertje van lerares Mara Vandendriessche en Wouter Ballyn, zusje voor Silke, geboren op 5 mei 2010

Matthijs

zoontje van Sven Samain (oll. ‗98) en Nele Slechten, kleinzoon van oud-leraren Lieven Samain en Christiane Cattoir,
geboren op 6 juni 2010

Julie

dochtertje van Els Delrue (oll.‘ 97) en Roel Despiegelaere, zusje voor Thomas en Mathias, geboren op 2 juni 2010

Nina

dochtertje van oud-leerlinge Elise Vanderdonck (’96) en Ruben Derhore, geboren op 28 mei 2010

Nienke

dochtertje van oud-leerlingen Lander De Coene (uitg. 1999) en Rijke Rosseel (uitg. 2000) geboren op 14 juni 2010

Arne

zoontje van oud-leerlinge Petra Santy (uitg. 1998) en Tom Cremers, geboren op 18 juni 2010

Apolonia,

dochtertje van oud-leerling Tinus Benoit(uitg. 2000) en Agnieszka Romek, geboren op 16 juli 2010

Stan,

zoontje van oud-leerlingen Arne Vandemaele (uitg. 1997) en Nele Garrein (1995-1997), broertje voor Lore en
Wout, geboren op 26 juli 2010

Cis

zoontje van oud-leerling Bert Ostijn (uitg. 1989-1991) en Birgit Parmentier, broertje van Oonagh, geboren op
27 juli 2010

Jozefien

dochtertje van oud-leerlingen Alexander Cornelus (uitg. 1993) en Hanne Vanraes (uitg. 2000) geboren op
3 augustus 2010
dochtertje van oud-leerlingen Sven Duthoo (uitg. 1995) en Soetkin Decaluwé (uitg. 1997), zusje voor Imke,
geboren op 7 augustus 2010

Lindl
Jesse

zoontje van oud-leerlinge Vicky Accou (uitg. 2001) en Bart Coene, geboren op 8 augustus 2010

Lara

dochtertje van oud-leerling Henk Ketels (uitg.‘91) en Ann Coucke, geboren op 13 augustus 2010

Jacob

zoontje van oud-leerling Tom Craeynest (uitg. 2006) en Joke Dejager, geboren op 23 augustus 2010

Jana

dochtertje van oud-leerlingen Lies Van Dierdonck (uitg.1999) en Tim Samain (uitg. 1999), geboren op
29 augustus 2010

Fran

dochtertje van oud-leerling Dries Vanthournout (uitg. 1998) en Jovanka Van Driessche, zusje voor Febe,
geboren op 15 september 2010
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dochtertje van oud-leerlinge en lerares Sarah Vergote (uitg. 2002) en oud-leerling Jelle Laverge (uitg. 2002),
geboren op 19 oktober 2010
dochtertje van oud-leerlinge Marie Vanderaspoilden (uitg. 2002) en Timothy Olszewskigeboren op 4 november 2010

Emma,

Dochtertje van oud-leerlinge Isabelle Claeys (uitg. 2001) en Koen Ovaere, kleindochter van lerares Colette De Neve,
geboren op 8 november 2010

Jasper

zoontje van oud-leerlingen Ward Byttebier (uitg. 1994) en Friede Vanhoutte (uitg. 1994), broertje voor Hanne, Sander
en Arthur , geboren op 8 november 2010

Femke

dochtertje van oud-leerlingen Kevin Van Meirhaeghe (uitg. 2003) en Ulrike De Wispelaere (1994-1997), geboren op
15 november 2010

Arnaud

zoontje van oud-leerling Tom D‘Haeyer (1991-1995° en oud-leerlinge Melina Demeyere (uitg. 1999), broertje van
Léonie, geboren op 29 november 2010

Thijs,

zoontje van oud-leerlinge (uitg. 1996) en lerares Sofie Couwet en Frederik Vandermeiren, broertje voor Helene en
Mats, geboren op 2 december 2010

Lieze

dochtertje van oud-leerlingen Stijn Loosveld (uitg. 2000) en Katrien Dendievel (1994-1997)

Sofie en Isa-Maria, dochtertjes van oud-leerling Ruben Depaepe (uitg. 1997) en Hanne Dierick, zusjes voor Seppe
Nora

dochtertje van oud-leerlingen Bert Cagnie (uitg. 1993) en Els Lapauw (uitg. 2001)

Beau

zoontje van oud-leerling Matthias Penez (uitg. 1999) en Chloë Dekiere

Flore en Marthe, dochtertjes van oud-leerling Ruben Delaere (uitg. 1991) en Evi Deghezelle
Aline

dochtertje van Andi Vertriest en oud-leerlinge Karen Vandekerckhove (uitg. 2001)

Elliot

zoontje van oud-leerlingen David Vandermeersch (uitg. 1993) en Valerie Vandeputte (uitg. 1993), broertje van Arthur
en Louis

Elena

dochtertje van Gauthier Brouckaert (‘95-‘97) en Annelies Segers

Sander

zoontje van Sofie Van De Putte (oll '92-'93) en Dominique Duboccage, broertje voor Jasper, geboren op
25 december 2010.
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OVERLIJDEN VAN
Jozef Vanneste
°1931 oudleerling, opa van Sofie (oll. ‘98 – ‘02) en Anneleen (oll. ‘96 – ‘02) Keppens, opa van Sander
(oll. ’99 – ’02), Lien (oll. ’00 – ’02) en Simon (oll. ’04 – ’06) Delmeire., Overleden op 8 januari 2010
Laurent Delobelle °1935 vader van oud-leerlingen Robby (‗81—‘84) en Stefaan (uitg. ‘89) Delobelle, peter van oud-leerlinge Heidi
Delobelle (uitg. ‗88), overleden op 11 januari 2010
Cecile Lecoutere °1928
1 februari 2010

grootmoeder van oud-leerlinge Eline Deklerck (uitg. 2009) en leerlinge Justine Deklerck , overleden op

Frans Declercq

grootvader van leerling Diederik Declercq, overleden op 3 februari 2010

°1934

Francine Verhaeghe °1951 zus van salesiaan van Don Bosco Paul Verhaeghe, overleden op10 februari 2010
Leona Vandenbulcke °1930 oma van Ine D‘haene (oll. ‘09), overleden op 16 februari 2010
Francis Coopman °1963

vader van leerlingen Loulou en Louis Coopman, overleden op 19 februari 2010

Mariette Boucquet °1932 grootmoeder van oud-leerlinge Elcke Callewaert (2008), overleden op 20 februari 2010
Madeleine Vanwijnsberghe grootmoeder van leerling Jens Van Craeynest, overleden op 20 februari 2010
Valeer Deceuninck °1923 schoonvader van leerkracht Marleen Aerden, overleden op 22 februari 2010
Anna Forrez

°1922

grootmoeder van leerkracht Soon-Hee Debruyne, overleden op 3 maart 2010

Maurits-André Dierick°1924 grootvader van leerlingen Frederiek en Hendriek Van Luchene en van oud-leerlingen Ruben
Depaepe (‘97), Steven (‘98), Sarah (‘99) en Julie (‘05) Dierick en Sam (‘00), Simon (‘04) en Eva (‘06) Van de Maele,
overleden op 11 maart 2010
Pierre De Spiegeleir °1934 grootvader van leerling Jari De Spiegeleir, overleden op 16 maart 2010
Rosa Vercruysse °1924

moeder van oud-leerling en huidig directeur Tuur Ottevaere, overleden op 22 maart 2010

Roger Wille

grootvader van leerling Alexander Vulsteke (4B), overleden op 15 april 2010

Germaine Vandeputte °1917, grootmoeder van leraar Ignace Lapere, overleden op 23 april 2010
André Decabooter °1928

grootvader van leerling Pieter Decabooter (6E), overleden op 26 april 2010

Norbert Vanfleteren °1920 overgrootvader van leerling Thomas Christiaens (4D), overleden op 11 mei 2010
Patrick Deknudt °1942
12 mei 2010

salesiaan van Don Bosco, verantwoordelijke priester in de Sint-Michielsbeweging te Waregem, overleden op

René Aelbrecht °1927 salesiaan-priester van Don Bosco, Leraar-assistent te Kortrijk (1968-1987), kapelaan en econoom te
Kortrijk(1993-1999), overleden op 23 mei 2010
Maurice Gryson °1923

grootvader van leerling Jelle De Bruyckere (5D), overleden op 23 mei 2010

Elisabeth Camelbeke °1910 overgrootmoeder van leerling Tom Tertooy (5A), overleden op 26 mei 2010
Julien Parmentier °1937

grootvader van leerling Robin Parmentier (1E), overleden op 30 mei 2010

Griet Samyn,

grootmoeder van leerlingen Korneel Destrebecq (4F) en Pepijn Destrebecq (1H), Overleden op 9 juni 2010

°1945

Claudinette Dinnecourt °1942 grootmoeder van leerlinge Adeline Herpoel (6B), overleden op 15 juni 2010
Gabriël Verkruysse °1929 oom van leerlinge Jolien Verkruysse (3B), overleden op 19 juni 2010
Griet Samyn,

echtgenote van oud-leerling Luc Kindt (uitg. 1962), overleden in juni 2010

Marie-Henriette Maelfait °1914 grootmoeder van oud-leerlinge en leerkracht Sarah Vergote (uitg.2002) en oud-leerling Jelle Laverge
(uitg. 2002), overleden op 29 juni 2010
Dries Vanwijnsberghe °1933 oud-leraar DBK 1957, broer van Roger (sdb †), overleden op 3 juli 2010
Maurits Reynaert °1933

grootvader van oud-leerlinge Julie en leerling Thibault (6D) Cherton, overleden op 7 juli 2010

Simonne Vanhalst °1914 grootmoeder van leraar Bernard Verstraete en oud-leerlinge Elsie Craeynest, overgrootmoeder van
leerlingen Aäron en Birgit Leman, overleden op 9 augustus 2010
Anny De Smedt °1962
schoonzus van leerkracht Pieter Hanssens, tante van oud-leerlingen Heidi, Saskia en Jolien Hanssens,
overleden op 16 augustus 2010
Theophile De Groote °1915 grootvader van leerkracht Sammy De Groote, overleden op 19 augustus 2010

Maria Bossaert °1916

grootmoeder van leerkracht Ilse Debrabander, overleden op 31 augustus 2010

Robert Pinnoo °1958
vader van oud-leerlingen Bruno (uitg. 2001) en Eveline (uitg. 2004) Pinnoo, overleden op
10 september 2010
Jacques Vermeersch °1929 grootvader van oud-leerlinge en personeelslid Annelien en oud-leerlingen Marjolein en Willemien
Vermeersch, overleden op 23 september 2010
Marcel Dekervel °1933

schoonvader van Luc Vandevijver (uitg. 1977), overleden op 25 september 2010

Martine Poissonnier °1954 oud-leerkracht en moeder van oud-leerlingen Nele Breyne (uitg. 1995) en van Hannes (uitg.2004)
en Eline (uitg. 2008) Pieters, overleden op 30 september 2010
Gilbert Vanneste °1928
grootvader van leerlinge Julie Decock (6C), van oud-leerlingen Thomas Decock (uitg. 2008) en van
oud-leerlingen Frederic Vandeputte (uitg. 2004), Simon Vandeputte (uitg. 2009), Bieke Vanwynsberghe (uitg. 2000) en
Tim Vanwynsberghe (uitg. 2008), overleden op 3 oktober 2010
Albert Tanghe °1945
grootvader van oud-leerlinge Epifanie (uitg. 2009) en leerlinge Balou Vandepitte (5B), overleden
op 8 oktober 2010
Bernard Louwagie °1942 vader van oud-leerling Alain Dupont (1982-1983),
op 8 oktober 2010
Martha Ameye °1930

grootvader van Sam Dupont (2A), overleden

grootmoeder van Hanne Kesteloot (3D), overleden op 12 oktober 2010

Jeanne Depaemelaere °1919 tante van leerkracht Carlos Depaemelaere, overleden op 21 oktober 2010
Thomas Fack °1985

broer van Bruno Fack (‘99-‘00), overleden op 27 oktober 2010

Francina Staelgraeve °1926 grootmoeder van Lisa Vanwolleghem (6D), overleden op 28 oktober 2010
Norbert Van Rijckeghem °1938 grootvader van Aäron Oosthuyse (4C), overleden op 30 oktober 2010
Albert De Clercq °1934
vader van oud-leerlingen Luc (uitg.1982), Koen (uitg.1991) en Sylvia (uitg.1992) De Clercq,
overleden op 7 november 2010
Georgette Coucke °1928

grootmoeder van leerling Loic Laoureux (5D), overleden op 22 november 2010

Godelieve Huyghebaert °1935 zus van Gerard Huyghebaert, oud-leerling en salesiaan DBK, overleden op 25 november 2010
Lili Bossuyt °1934

oma van leerlinge Célestine Vandevelde (3B), overleden op 26 november 2010

Daniël Verhulst °1944

schoonbroer van poetsvrouw Marie-Jeanne Labie, overleden op 26 november 2010

Raphaël Delobelle °1928

schoonvader van leraar Luc De Vlieger, overleden op 28 november 2010

Antoine Grimonprez °1929 grootvader van oud-leerling Hannes (uitg. 2007) en leerling Matthijs (4B) Grimonprez, overleden op 11
december 2010
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