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Elders in deze Schakel lees je meer over de
jarenlange pelgrimsreis van een Don Boscobeeld. Toen we zelf op het college op school
zaten werd er over Don Bosco verteld. Don
Bosco was een populair man, een pedagoog,
een stichter van congregaties, maar ook een
missionair man en vooral iemand met een hart
voor jongeren. Maar veel verder dan dat er een
jongens-Chiro op Sint-Anna en aan de
“overkant” van de fietsrekken ook de zusters
met (later)“Kinderland” bestond, reikte onze
kennis over Don Bosco echter niet. Er is
nochtans veel meer.

GENEGEN
TEN SLOTTE

CKG Kortrijk…
9

TONEEL: ONE
FLEW OVER THE
CUCKOO’S NEST

2013

Mosselfeest:
18, 19 en 20 januari
Toneel 3de graad:
2 februari
Don Bosco Quiz
22 februari
Openschooldag:
4 mei
Kaart– en spelavond:
15 november

Het duurde jaren voor ik zelf
het CKG op Kinderland leerde kennen, een Centrum voor
Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Het CKG is een
centrum voor crisisopvang en
gezinsbegeleiding, met een
60-tal kinderen , dat ook gezinnen thuis
begeleidt. Het Centrum telt een veertigtal
personeelsleden.
(www.ckgdonbosco.
be)

… Wijnegem, Vremde, Oostende…
Ondertussen hoorde ik ook van heel wat
initiatieven elders die het logo van Don Bosco
dragen, zoals in Wijnegem een lagere
internaatschool voor schipperskinderen, in
Vremde een Jongenstehuis voor gerechtskinderen of in Oostende een kleiner dag(opvang)-centrum, de Takel. Ook wel een
andere wereld… om eens over na te denken…
Voor allen een gelukkig 2013 … met een hart
voor jongeren.
Luk Van Beneden
Voorzitter oud-leerlingen
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Zaterdag 6 oktober 2012 : pasta-avond van de jongste afstudeerjaren met optreden van de Lumbers
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DON BOSCO KOMT NAAR ONS

“DON BOSCO komt
naar ons”
Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de
geboorte van Don Bosco in het jaar 1815, maakt een
beeld van Don Bosco een pelgrimstocht doorheen alle
regio’s waar de Salesiaanse congregatie aanwezig
is.

De ‘pelgrimstocht’ met dit beeld werd in juli 2009 aangevat en gaat door tot 15
augustus 2015. Het beeld komt op 26 en 27 januari naar Kortrijk, een goed moment
om eens stil te staan bij de persoon van Don Bosco, met zijn geschiedenis en zijn
pedagogisch-spiritueel erfgoed.

Het Don Boscobeeld gaat naar alle regio’s en provincies van de hele wereld en wordt, zoals bij een estafette, van plaats tot
plaats doorgegeven. Zo ontstaat een wereldomvattend en grensoverschrijdend geestelijk netwerk. Het motto van de wereldwijde pelgrimstocht is: ‘Don Bosco komt naar ons!’
Bij deze gelegenheid houden we op zondag 27 januari een symbolische tocht doorheen Don Bosco’s leven en zijn impact op
de wereld. We voorzien heel wat informatie over de verschillende werkingen die door hem geïnspireerd zijn, ook in Kortrijk.

Programma op zondag 27 januari

10.00 u. : Plechtige misviering voor het feest van Don Bosco
11.00 u. : Aansluitende Receptie en voor alle geïnteresseerden een (korte of langere)
wandeling op de site, waarbij een aantal aspecten van de werking en het leven van
Don Bosco toegelicht worden. De wandeling duurt een klein uurtje, maar je kan ook de
gemeenschap van de Salesianen en de zusters een bezoekje brengen. In dat geval
zal de wandeling wel wat langer duren.
Vanaf 15.00 u.: Herhaling van de wandeling.
Wie aan de wandeling wil deelnemen graag voor 13 januari inschrijven bij
Bekaert Tom:  bekaert4@hotmail.com of
Vroman Lien:  lienvroman@skynet.be
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UITNODIGING MOSSELFEEST VOOR NIET-FEESTJAREN

Inschrijving mosselfeest 2013

Naam: ___________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
Gemeente: _______________________ Tel: ______________________

Bestelling:

_________

x mosselen/friet— € 18

Nieuw !!

__________

x mosselen:brood— € 18

Betaling via

__________

x 1/2 kip— € 12

__________

x kindermenu mosselen (tot 12 jaar) - € 8

__________

x kindermenu vol-au-vent (tot 12 jaar) - € 8

overschrijving

Ik wens samen te zitten met de familie:_______________________________________________
Gelieve het totaalbedrag over te schrijven uiterlijk 12 januari 2013 op rekeningnummer BE21 7380 1400 4903.
Vermeld in elk geval duidelijk “Mosselfeest 2013” + naam van de inschrijver + dag
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HET DON BOSCOCOLLEGE DOORGELICHT
Eind mei kregen we de brief: tijdens schooljaar 20122013 zou het Don Boscocollege doorgelicht worden.
Een doorlichting is een team van inspecteurs dat in je
school landt, er een week lang van alles onderzoekt
en dat in een rapport giet, een soort audit.
Vanaf eind augustus was het afwachten wanneer het
inspectieteam in onze school zou landen. Begin
oktober kregen we dan het ‘verlossende’ bericht: het
vooronderzoek zou plaatsvinden op 22 oktober, de
week van het doorlichtingsbezoek was gepland de
eerste week na de herfstvakantie.
Het vooronderzoek viel al bij al mee: de hoofdverantwoordelijke van het team had zich heel grondig
voorbereid. Hij had alle vooraf bezorgde documenten
grondig bestudeerd en had ook de documenten op
ons intranet grondig gescreend. De vier verslaggevers hadden een verkennend gesprek met de vakhoofden, een aantal grote thema’s werden besproken
en er was een rondgang voor de veiligheid. ’s Avonds
wisten we waar de focus zou liggen van het doorlichtingsbezoek.
Het werd nog een weekje van druk papieren bijeenscharrelen, van informatie verzamelen en alles
samen in het lokaal klaar te leggen voor het
eigenlijke bezoek.
De herfstvakantie—hoeft het gezegd—was anders dan
anders. Er moest toch nog een en ander uit het
archief tevoorschijn gehaald worden dat zich niet zo
gemakkelijk liet terugvinden…
Toen kwamen ze. Elk in zijn of haar eigen stijl. Ze
gingen klassen binnen, babbelden met leerlingen en
vooral met de vakleerkrachten, overlegden,
bestudeerden papieren, vroegen extra informatie…
Sommigen lieten heel snel in hun kaarten kijken, anderen hielden de spanning erin tot op het allerlaatste,
tot de vrijdag...
En dan was het zover: vrijdag 9 november 2012. Half
elf. Met een bang hart stapten we binnen in het
lokaal waar het doorlichtingsteam van de inspectie
een week gewerkt had. De inspecteur-verslaggever
zou ons de besluiten van de doorlichting mededelen.

Even leek het of we op oudercontact waren om
het rapport van ons Don Boscocollege te
bespreken. Net als zoveel ouders hoopten we
op een mooi rapport. Net als zoveel ouders
hoopten we dat de het doorlichtingsteam onze
inspanningen beloond zou hebben. Net als
zoveel ouders hoopten we dat de inspecteurverslaggever vooral het goede zou beklemtonen
en niet voortdurend op de tekorten zou doorbomen.
“Het was een korte deliberatie geworden,” zei
de inspecteur, ”omdat we het met het team
meteen eens waren. De school krijgt de
evaluatie ‘gunstig’ en die is niet beperkt in de
tijd omdat we geloven in de werkkracht en het
beleidsvoerend vermogen van de school om de
tekorten die er zijn zelf weg te werken.” Daarna
volgde een lofzang op de school en het opvoedingsproject, werden de zaken beklemtoond
waar de school goed in is en werden ten slotte
ook kort de werkpunten overlopen.
Deze gedroomde rapportbespreking gaf ons als
school meteen vleugels om met de aanbevelingen van de inspectie op weg te gaan.
Inmiddels is ook het verslag op papier (het
‘echte’ rapport) binnen en kunnen we concreet
aan de slag. We willen er in 2013 ten volle voor
gaan. We willen de school nog beter maken.
Tuur Ottevaere—directeur.

U kan het volledige doorlichtingsverslag eerstdaags nalezen op www.onderwijsinspectie.be.
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KLASREÜNIE RETO ‘72

Op 13 oktober had in Vichte in feestzaal Rembrandt de klasreünie plaats van reto’72. Met zijn 39 waren ze: klasgenoten en ook een delegatie leraars van toen: Jozef Decock, Geert Lanssens en Lode Van Haute hadden er
hun werk van gemaakt. Twee jaar voorbereiding om adressen op te zoeken, niet alleen van zij die de humaniora
in ’72 beëindigden, maar ook van iedereen die in de loop der jaren ooit bij hen in de klas zat, zowel als medeleerling of als leraar. Ze verzamelden hierbij heel wat uniek fotomateriaal waarvan we hier graag enkele foto’s
publiceren. Verder wisselden ze elkaars curricula vitae uit, die ze met de foto’s samenbrachten op een compilatie-CD.

Op de groepsfoto vind je staand
vlnr: Michel Werbrouck, Jean-Pierre
Isebaert, Paul Busschaert, Joseph
Flament, Johan Mahieu, Jean-Marc
Jongbloet, Bernard Dewitte, André
Maeghe, Marc Nobels, Roland Bouckaert, Geert Lanssens, Luk Van
Beneden (namens olb), Daniël Boucquet, Bernard Verstraete, Thuur
Camerlinck en Jan Geysel.
Zittend vlnr: Fons Ceustermans,
Jozef Decock, Lode Van Haute, Patrick Van Den Heede, Guido Demeyer en Dirk Degrijze.
Jean-Pierre Soetaert, die later kwam
ontbreekt.
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DON BOSCO STICHTING: OMDAT WIJ IN JONGEREN GELOVEN
Don Bosco Stichting is een private stichting, opgericht ten voordele van Don Bosco activiteiten en projecten door en voor
jongeren in hun vrije tijd. Het accent ligt op vorming en vrijwilligerswerk maar vooral op geloof en zingeving.
Don Bosco Stichting wil dit niet in haar eentje doen, maar gaat in functie van de realisatie van haar doelstellingen een bijzondere relatie aan met Jeugddienst Don Bosco vzw. Deze jeugdorganisatie kent al een traditie van 50 jaar in het opzetten,
samen met jongeren, van projecten en activiteiten voor kinderen en jongeren.
Surf snel naar www.donboscostichting.be en krijg meteen een overzicht van wat Don Bosco Stichting omvat. Ook op Facebook vindt u Don Bosco Stichting!
Vind ons leuk! www.facebook.com/
donboscostichting
U kan Don Bosco Stichting een
steuntje in de rug geven via een gift,
een legaat, bekendmaking en
promotie, helpende handen of een
schenking van materiaal zoals
verzamelitems (postzegels, postkaarten, prenten, munten, porselein,
Kuifjes, stripverhalen, medailles),
kunstvoorwerpen, antiek, curiosa en
zoveel meer.

Don Bosco Stichting , Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee, stichting@donbosco.be, T +32 16 24 16 20 of 0475 29 83 73
www.donboscostichting.be, facebook.com/donboscostichting, KBC: BE27 7340 2315 06 73

GENEGEN
Tijdens de noveen van Don Bosco, negen dagen voor het feest van Don Bosco op 31 januari, geeft Don Bosco Vorming en
Animatie elke dag een creatieve en bezinnende impuls. Via kortfilmpjes,
treffende uitspraken en prikkelende vragen zet
de dienst negen boeiende thema’s in de kijker.
Door je dagelijks te laten inspireren door Don Bosco, kom je meer te weten over jezelf als opvoeder, over hoe je de dromen
van kinderen en jongeren kan helpen verwezenlijken, hoe belangrijk geloven is in opvoeding, hoe ‘vertrouwen geven’ samenhangt met ‘vertrouwen krijgen’... Dat, en nog veel meer over hoe Don Bosco mensen kan inspireren.
Benieuwd naar wat we allemaal in petto hebben? Volg ons dan vanaf 22 januari 2013 negen dagen lang via genegen.be.

Bezin je online met Don Bosco van dinsdag 22 januari tot en met donderdag 31 januari 2013.
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DE WEBSITE VAN DE OUD-LEERLINGENBOND: HTTP://OLBDBK

DON BOSCOCOLLEGE

Bezoek ons op

Don Boscolaan 30
8500 KORTRIJK

www.donboscokortrijk.be

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

ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST— 2 FEBRUARI
Op zaterdag 2 februari brengen onze leerlingen van de derde graad hun versie van de
klassieker ‘One flew over the cuckoo’s nest’. Dit stuk—oorspronkelijk een roman—is
waarschijnlijk het meest bekend van de filmversie met Jack Nicholsson.
Het stuk werd het door de toekomstige actrices en acteurs en hun regisseurs in een bruikbare versie herschreven. Zoals gebruikelijk is bij ons: een kunstige bende derdegraadsleerlingen die acteren, musiceren, dansen, decors bouwden...
Zo werd dit een deugdelijk toneelproject om te doen, en zeker de moeite waard om te komen kijken.
Zaterdag 2 februari om 20.00 u. in het OC van Aalbeke
Kaarten (in januari bij de acteurs en zeker aan de deur) volwassenen € 5 /
denten € 3

stu-

