
[tussen de soep 
en de patatten] 
 

Of beter : tussen de crème d’asperges en de 
pommes duchesse. Want het is tijd om te 
feesten. Ondanks laatste smeekbeden 
wordt 2016 genadeloos onthoofd en steekt 
2017 de kop op. Met familie of vrienden 
vier je Kerst, vier je nieuwjaar. Op de 
achtergrond staat de TV aan. Jaaroverzicht 
2016. Een ontnuchterende cocktail van 
aanslagen. Een wansmakelijk  hoofdmenu 
van geweld en moord. Een overdadige 
portie ongelukken. Een dessertbuffet van 
haat en nijd. Maar het doet je niets. Het 
raakt je niet meer. Beelden van verminkte 
lijken, van door vliegen omgeven 
vermoorde of uitgehongerde kinderen. Het 
komt je huiskamer binnen als het 
weerbericht , de Keno-uitslagen of de 
5000ste herhaling van FC De Kampioenen, 
tussen de soep en de patatten. Gewenning 
treedt op. Je wordt immuun. Ook dit zal wel 
weer virtueel zijn zoals het meeste rondom 
ons. De aarde draait  dol, één grote Play-
Station vol Games of Throne of Calls of 
Duty. Presidenten beschouwen de planeet 
als een speelbord Stratego of Risk en 
negeren de globale meltdown ook al staat 
het water hen bijna tot de lippen en wordt 
Heist op den Berg weldra het nieuwe Heist 
aan Zee en Schilde het nieuwe Knokke 
(hiertegen is al protest van Hove). 
De wereld slaat tilt. Elk moment verwacht 
je de ultieme kerstboodschap van Onze-
Lieve-Heer : “Sorry mensen, jullie krediet is 
op, GAME OVER !” 
 
Je ziet de kinderen nog steeds voor de TV 
zitten. “Mannen, zou je niet beter wat gaan 
spelen, zet die televisie maar af, dat is toch 
alleen maar miserie...” 
Je hoort een klik. Eindelijk een beetje vrede 
en rust in huis. Met z’n allen trekken ze 
naar de speelzolder. Binnen de kortste 
keren zitten ze achter elkaar aan : PANG, 
PANG, PANG,… 
 
Toch volharden wij in de goedheid en 
wensen jullie allen een zalig kerstfeest en 
een gelukkig en vooral vredevol nieuw jaar. 
Als we samen, christen of moslim, 
protestant of jood, hindoe of boeddhist, 
atheïst of agnost, zwarte piet of roetpiet, 
Standardsupporter of Charleroisupporter, Si
-stemmer of No-stemmer, democraat of 
republikein, wereldvreemde rechter of 
minister, of wat dan ook, onze uiterste best 
doen, lukt het misschien ooit wel !!! Voor 
het Wereld Belang. (db) 

 [een school in beweging … ]  
In Don Bosco gaan we geen enkele uitdaging uit de weg, zeker geen technische ! 
De leerlingen van 6 TIW van vorig schooljaar bouwden een eigen ligfiets waar-
mee ze eind juni deelnamen aan de 24 uur van Shenington in Engeland. Ze haal-
den er een mooie negende plaats. Met hun ontwerp namen ze ook deel aan de 
wedstrijd “Focus aarde” van de Stichting Koningin Paola  en ze kaapten daarmee 
knap de tweede prijs weg ! Op 12 oktober mochten onze jongens en begeleiders 
Erik Marynissen en Sebastiaan Debroyer de prijs in ontvangst nemen van prinses 
Astrid en onze eerste Belgische astronaut Dirk Frimout ! Een dikke proficiat en 
andermaal het bewijs dat je met een goede technische kennis letterlijk en figuur-
lijk heel ver geraakt ! 
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[ en ... stilstand] 
In onze school staan we niet 
alleen stil bij heel wat sociale 
en maatschappelijke zaken. Op 
vrijdag 2 december stonden 
onze leerlingen en leerkrachten 
om 13u ook letterlijk stil tijdens 
het “wereldrecord” mannequin 
challenge. Op foto staat natuur-
lijk altijd iedereen stil, daarom 
verwijzen we graag naar de 
filmpjes op onze website. Om 
stil van te worden ! 



1 september 
Op 1 september trokken een kleine 1300 

leerlingen en ruim 180 leerkrachten onder 

het wakende oog van directeur Laurent 

Heyman opnieuw richting school. De zalige 

vakantie lag achter de rug, tijd voor nieuwe 

uitdagingen ! 

Vanaf 1 september zijn er ook enkele wijzi-

gingen. In 6 TSO wordt overgeschakeld naar 

34 lesuren per week. De twee uren bedrijfs-

beheer voor de technieken worden als keu-

zevak aangeboden. 

In 6 BEL wordt gestart met  duaal leren. 

Leerlingen leren niet alleen in school, maar 

ook op de werkplek worden heel wat leer-

doelen aangereikt. Volgend schooljaar star-

ten we in de school met duaal leren Elektro-

mechanische technieken. Meer nieuws hier-

over verder in dit nummer. 

Samen op stap 
Vrijdag 30 september.  Alle klassen trekken 

er die dag op uit voor de klassieke 

herfsttocht, ook al dekt de naam misschien 

niet langer perfect de lading. Een greep uit 

de activiteiten : fietsen, zwemmen, kajak-

ken, strandwandelingen, ... 

Op de laatste pagina vind je in de 

“Fotofinish” enkele impressies.  

Rijbewijs op school 
Een zestigtal leerlingen waren ingeschreven 

voor de lessen rijbewijs op school. Op 22 

november was er dan examen. 55 leerlingen 

legden examen af. 26 ervan slaagden, iets 

minder dan de helft. Jammer genoeg waren 

er heel veel leerlingen met 38,39 en 40 op 

50 terwijl 41 op 50 nodig is.  

Oud-leerlingenavond 

Elk jaar op 10 november gaat de oud-

leerlingavond van de school door. Dit jaar 

waren er ruim 200 aanwezigen, wat heel 

wat geanimeerde gesprekken en ophalen 

van herinneringen tot gevolg had. Noteer 

alvast de datum in je agenda voor volgend 

schooljaar : vrijdag 10 november 2017 ! 

Welkom. 

Fluo 

Samen met de ouderraad doet de school 

heel wat inspanningen rond veiligheid in het 

verkeer. Enkele keren per jaar is er een fiets-

controle. Een goed onderhouden fiets is al 

een eerste vereiste voor een veilige ver-

plaatsing, maar ook de zichtbaarheid is 

enorm belangrijk, zeker in deze donkere 

dagen van het jaar. Daarom heeft de ouder-

raad al enkele fluo-acties georganiseerd, 

waarbij leerlingen die een fluohesje aan 

hebben een filmticket kunnen winnen.  

SODA 

Ook dit jaar ontvangen onze leerlingen 4 

keer een SODA-rapport. Hierbij staat S voor 

Stiptheid, O voor Orde, D voor Discipline en 

A voor Attitude. Doel van het SODA-project 

is leerlingen positief stimuleren en zo meer 

kansen bieden naar werkgevers toe. Dit kan 

zowel voor vakantiejobs, weekendwerk, 

vaste jobs.  

Verloren voorwerpen 

Iedereen kan natuurlijk al eens iets verge-

ten, maar toch blijft het onvoorstelbaar 

hoeveel jassen, sweaters, sportschoenen,… 

in de klaslokalen vergeten worden en erger 

nog, niet terug worden opgehaald. Alle ach-

tergebleven zaken worden naar de media-

theek gebracht. Het loont zeker de moeite 

om daar eens te kijken als je iets kwijt bent. 

De overzichtslijst vind je bovendien op de 

website van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de oude doos 

In oktober was het precies 70 jaar geleden 

dat in 1946 de eerste steen werd gelegd  

van onze school. Ook vandaag wordt er 

volop  gebouwd. Meer nieuws hierover ver-

der in dit nummer. 

[update] 
Nieuwsberichten uit de school en onderwijs 

Pagina 2   [samen] 

Meer nieuws, foto’s, video’s ? www.donboscohoboken.be !!! 



[werfnieuws] 
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70 jaar geleden werd de eerste steen gelegd van de A-blok. Ondertussen zijn er 

heel wat blokken bijgekomen (B, C, E, F, P, S….) en aangezien het alfabet nog lang 

niet is opgebruikt, is er plaats voor nog nieuwe blokken !  

Door de noodzakelijk capaciteitsuitbreiding (binnen enkele jaren moeten er in het 

Antwerps middelbaar onderwijs ruim 6000 plaatsen extra voorzien worden !) en 

door plaatsgebrek in heel wat afdelingen werden enkele jaren geleden de plannen 

gemaakt voor een nieuwbouw naast de sporthal. In deze nieuwbouw kunnen de 

afdelingen bouw en elektriciteit terecht. De vrijgekomen plaatsen in de P-blok 

kunnen dan ingenomen worden door de andere afdelingen. Ondertussen zijn de 

werken daar in volle uitvoering en liggen de welfsels (een overspanning van ruim 

18 meter !) op de eerste verdieping. Momenteel wordt er gebouwd aan de twee-

de verdieping (zie foto rechtsonder). 

Maar een school van 70 jaar vertoont natuurlijk ook heel wat sleet. Naast de 

nieuwbouw wordt er dan ook de nodige aandacht besteed aan onderhoud en 

verfraaiing. Langs de kant van de kleine speelplaats worden de erkers van refter C 

vervangen. In de A-blok wordt de trap aan de grote vergaderzaal vernieuwd (foto 

rechtsboven), de omgeving van de nieuwe drukkerij is netjes aangelegd (daar is 

het enkel nog wachten op aanplanting). In de pingponghal en de bouwafdelingen 

werden alle deuren, ramen en poorten vervangen. 

En ja, ondertussen rijpen al nieuwe plannen. Meer hierover in onze volgende 

nieuwsbrief. 

 

 

 

[kalender] 
Maandag 20 februari : pedagogische studiedag (leerlingen vrij) 
Zaterdag 25 februari : start krokusvakantie 
Zaterdag 11 maart : infovoormiddag (10u) 
Zaterdag 25 maart : infovoormiddag (10u) 
Vrijdag 31 maart : vastenvoettocht 
Zaterdag 1 april : start paasvakantie 
Maandag 17 april : paasmaandag (vrijaf) 
Vrijdag 21 april : voorbereiding opendeur (namiddag) 
Zaterdag 22 april : opendeurdag van 10u tot 17u. Welkom ! 
Maandag 1 mei : dag van de arbeid (we werken niet) 
Maandag 22 mei : proclamatie SODA-attest 
Woensdag 24 mei : facultatieve verlofdag 
Donderdag 25 mei : Hemelvaart (vrijaf) 
Vrijdag 26 mei : brugdag (vrijaf) 
Maandag 5 juni : Pinkerstermaandag (vrijaf) 

 

We wensen 

jullie een fijn 

kerstfeest en 

een vredevol 

nieuw jaar ! 



[voetbal]  

De klascompetitie zaalvoetbal in het tweede 

jaar werd overtuigend gewonnen door BVLf. Zij 

haalden het van BVLe. Proficiat jongens ! 

De klascompetitie voetbal voor het eerste jaar 

werd vrijdag 9 december afgerond met de 

finale tussen 1AA en 1AD. Beide ploegen speel-

den een mooi partijtje voetbal. Dankzij  knappe 

reddingen van de doelman van 1AD bleef de 

score gelijk opgaan. Uiteindelijk was het toch 

1AD dat met 1 doelpunt verschil de finale af-

sloot :  5-4. Proficiat aan beide ploegen, maar 

zeker ook aan al de andere klassen die deelna-

men aan deze competitie.  (jogy) 
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[bosklassen] 
Midden oktober gingen de kerels van 1B op hun eerste bosklassen. De driedaagse begon met een verkenningswandeling en werd afgesloten met een 

nachtspel waarbij stoere cowboys het tegen elkaar opnamen. De volgende dag werden deze cowboys vroeg uit de veren gehaald. De voormiddag 

werd verdeeld in rustige activiteiten en wilde spelen. Tijdens de heftige spelen konden de leerlingen een krachtmeting aangaan met hun favoriete 

leerkrachten. In de namiddag kregen onze jongens een ruim aanbod aan allerlei ploegsporten. 's Avonds werden ze beloond met een groot kamp-

vuur. Op de laatste dag stond er nog een gigavoetbalmatch gepland, met drie klassen tegen de andere drie klassen. Daarna was het helaas tijd om 

alles netjes op te ruimen en terug huiswaarts te keren. (ME) 

[schoolsport] 
Provinciaal kampioenschap veldloop 
Op woensdag 19 oktober vond de jaarlijkse veldloop plaats te Mol. Liefst 400 deelnemers, 

waarvan een 10-tal moedige leerlingen van onze school, gingen deze uitdaging aan.  

Knapste prestatie was van JOVITA Eduardo Jovita uit 6 BW. Hij eindigde op een knappe 

tweede plaats bij de leerlingen geboren  in 1997.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salesiaanse spelen 

Ook dit jaar nemen onze leerlingen deel aan de internationale Salesiaanse Spelen. De 

voetballers en tafeltennissers trekken van 10 tot 14 mei naar het zonnige Sevilla in Spanje. 

We wensen hen een fijne, leerrijke en succesvolle editie toe ! 

  

Op komst 

1 februari : Provinciaal kampioenschap zwemmen (25/50m) in Berchem, alle leeftijden  

8 februari : Basket 3-3 in, alle leeftijden, onze school 

22 maart : Tweede SKIP-tafeltennistornooi eerste graad in onze school 

19 april : Voetbaltornooi 5-5 , eerste graad in onze school (voetbalveld) 

Voor al deze competities kan je bij je leerkracht inschrijven en meer info vragen !   (jogy)               



Op donderdag 20 oktober was ook ‘s avonds 

de school open, niet voor nablijvers, maar 

voor de ouders van onze leerlingen. Meer 

dan 100 mama’s en papa’s hadden zich inge-

schreven voor de “Dag van de ouder”.  Die 

dag worden in heel wat Antwerpse scholen 

de ouders in de bloemetjes gezet voor hun 

vertrouwen in de school van hun kinderen.  

Don Bosco Hoboken nam voor de eerste 

keer deel en deed dat op een wel heel origi-

nele manier. Het bood de ouders verschil-

lende praktische workshops aan : herstellen 

van fietsen, depanneren bij autopech, bier 

brouwen, glas laseren, basis lastechnieken, 

een website maken, eenvoudige herstelling 

in huis aan sanitair en elektriciteit. Zo kon-

den de ouders op een heel realistische ma-

nier zien waarmee hun zoon of dochter elke 

dag bezig is en bovendien ook nog iets prak-

tisch bijleren. Antwerps schepen van onder-

wijs Claude Marinower was eveneens aan-

wezig en was zeer onder de indruk, niet 

alleen van de technische knowhow in de 

school, maar nog meer van het enthousias-

me waarmee leerkrachten én leerlingen de 

ouders wisten te begeesteren. Na afloop 

zagen we dan ook alleen maar blije gezich-

ten bij het drankje in de grote vergaderzaal.  

Door het grote succes bestaan er al wilde 

plannen voor een tweede editie volgend 

schooljaar ! 

Op de website van de school vind je een 

uitvoerig beeldverslag. Zeker kijken ! 

[ouders terug naar school !] 

Tijdens de startvergadering van het nieuwe schooljaar werd het nieuwe 

jaarthema voorgesteld, met dank aan studieleider Patrick Van Dyck. Dit 

jaar is het een korte slogan geworden, maar wel 1 met heel wat inhoud 

en mogelijkheden : SLAGKR8. De “8” in krACHT staat voor de 8 subthe-

ma’s die in de loop van het schooljaar worden gelanceerd.  

Het thema is goed zichtbaar in de school. De pr8ige affiches vind je op 

de meest diverse plaatsen en trekken zeker de aand8. Uiteraard blijft 

het niet bij een affiche, maar wordt met het thema op heel wat manie-

ren aan de slag gegaan in 4ingen, lessen en projecten, …  Hoe ga je om 

met tegenslagen, ver3t en hoe kom je er sterker uit ? Wat is de kracht 

van vriendschap en ge9heid ? …. 

Hiernaast en hieronder de eerste 3 affiches en zeg nu z11, ze hebben 

heel wat overtuigingskr8!  

[jaarthema] 
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22 oktober 2016 : 30 jaar en langer aan boord van Don Bosco 

De verrassing én meteen ook de goesting waren groot toen de uitnodiging voor het 

feest in onze bus viel. Hoboken, in de persoon van Pieter Schippers, had zich opgewor-

pen tot organisator van het evenement. Als Antwerpse school konden we al onze troe-

ven uitspelen: wij hebben immers  een prachtige stad met een iconisch museum en een 

wereldhaven binnen handbereik: feest-aan-de-stroom! 

Pieter trok alle registers open en het MAS, dat normaal gezien van A is, werd op 22 okto-

ber even van “ons”. De 300 gevierden van Don Bosco stroomden er toe vanuit alle hoe-

ken van Vlaanderen. Men splitste op in groepjes en de ontdekking van Antwerpen kon 

beginnen onder leiding van een twintigtal piepjonge gidsen: onze leerlingen van 5&6T. 

Na een spoedcursus gidsen-te-Antwerpen, stonden onze mannen klaar om “hun” 

stroom, “hun” haven en “hun” stad te showen aan het doorgaans meest gevreesde pu-

bliek aller tijden: leerkrachten . Jeugdig enthousiast, welbespraakt en trots op hun Me-

tropool, pakten ze hun publiek in. Zij waren de sterren van de dag en hun leermeesters 

verlieten het MAS met gerust gemoed… het komt goed met de jeugd van A! 

Het tweede deel van de dag was even spectaculair. In het Kattendijkdok lagen twee 

Flandriaboten op ons te wachten. Hoboken, met de grootste groep gevierden, ging aan 

boord van de legendarische Pérouse. Speciaal hierbij: het was de laatste rondvaart van 

de boot in de Antwerpse haven (de Flandriaboten varen niet meer uit en het is wachten 

op een nieuw initiatief). Er werd fijntjes opgemerkt door een collega dat sommige sche-

pen vergaan bij hun eerste vaart… anderen tijdens hun laatste vaart? De inzet was in alle 

geval hoog: de Pérouse verscheepte deze keer tonnen aan onderwijservaring. Marc 

Ryckbosch gidste ons door de haven. Het buffet werd geopend, de wijn vloeide, de deci-

bels stegen en buiten gleed de Antwerpse haven aan ons voorbij. Het was een memora-

bele tocht, net zoals onze lange carrière op Don Bosco, met voor deze éne keer, de bes-

te stuurlui aan boord! (cd) 

[’t Stad is van A/’t MAS was van ons] 
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Boven : de mannequinchallenge van Hilde en Rita 

tijdens het buffet. 

Onder : goedgemutste gidsen Billy en Rik verove-

ren hun publiek. 

[k
n

o
b

b
e

l]
 



Net die avond toen we met de ‘Creatieve Cel’ 

hadden besproken hoe onze eerste Bottle Flip 

Challenge er ongeveer zou uitzien, was een 

school uit Hasselt ons voor.  

VRT vond dit “hot news” en maakte een repor-

tage. De Redactie kopte “Hasseltse school 

houdt Bottle Flip Kampioenschap - De Bottle 

Flip is de hype van het moment. In de midden-

school Kindsheid Jesu in Hasselt werd zelfs een 

BFK (Bottle Flip Kampioenschap) gehouden. En 

"Karrewiet" was er bij.” 

Toen we de beelden zagen, konden we enkel 

concluderen dat de challenge op Don Bosco 

Hoboken euh, op z’n minst uitdagender was… 

Op een mooie herfstdag, barstte “de hel” los. 

De flesjes gingen alle kanten op.  

Vier toestellen werden gemaakt om onze leer-

lingen hun Bottle Flip vaardigheden uit te tes-

ten en streepjes te scoren. 

Mede dankzij Steven Hofmans & 3BH, die zorg-

den voor een wervelend parcours! 

Hans Cops vereeuwigde deze middag en maak-

te er een reportage van (by DON BOSCO STU-

DIOS), te bewonderen op onze TV-schermen in 

de gangen en op de schoolwebsite. (jm)  

[bottle flip challenge]  

heeft ondertussen heel wat 

tijd gestoken in de zoge-

naamde matrix waarin de 

vaardigheden en competenties 

die leerlingen moeten verwerven worden 

geïnventariseerd en waarin wordt nagegaan 

of de leerlingen die einddoelen in het bedrijf 

of op de scholen moeten halen. Dit zijn over-

koepelende werkgroepen waarin de scholen 

en de bedrijven vertegenwoordigd zijn. 

Maar zeker zo belangrijk zijn de lokale sa-

menwerkingsverbanden. Elk van de 6 piloot-

scholen werkt plaatselijk samen met enkele 

bedrijven. Voor Don Bosco zijn dat in eerste 

instantie toch wel twee toonaangevende en 

wereldvermaarde bedrijven : Umicore en 

Atlas Copco. Momenteel wordt gewerkt 

rond het nodige lesmateriaal.  

Uiteraard heeft al die voorbereiding maar 

zin als er volgend schooljaar ook effectief 

leerlingen de keuze maken voor dit duaal 

traject. In de loop van dit schooljaar volgen 

daarom een aantal infosessies naar de leer-

lingen en ouders van 4 TSO toe. De leer-

lingen zullen met de klas een voorstelling 

krijgen rond duaal leren. Tijdens de open-

deur zullen er speciale infomomenten zijn 

voor ouders en leerlingen met de aanwezig-

heid van de deelnemende bedrijven. Daar 

kom je (bijna) alles te weten over de les-

sentabellen, de uurverdeling school-bedrijf, 

de evaluatie,….. Mogelijk volgt in mei of 

juni een bezoek aan de bedrijven voor de 

geïnteresseerde leerlingen en hun ouders.   

Enkele argumenten om de keuze voor du-

aal leren te overwegen ?  

- De opleiding biedt alle kansen op verder 

studeren, het is een studierichting en geen 

doe– of werkstage.  

- De bedrijfscontext biedt extra hoogtech-

nologische mogelijkheden die in de school-

context moeilijker aan te bieden zijn. 

- De samenwerking tussen bedrijf en on-

derwijs verhoogt de competenties van 

leerkrachten en mentoren wat een positie-

ve invloed heeft op de leerlingen. 

- De leerlingen leren sneller omgaan met 

reële bedrijfssituaties en het belang van 

attitudes zoals bijvoorbeeld op tijd komen. 

- Door de samenwerking met bedrijven 

kunnen leerlingen al sneller een netwerk 

uitbouwen : vakantiewerk, latere tewerk-

stelling,….. 
 

Heb je nu al interesse ? Aarzel niet contact 

op te nemen met Dirk Boschmans, adjunct-

directeur derde graad en coördinator van 

het project duaal leren EMT in onze school. 

Een tweetal jaar geleden maakten Hilde 

Crevits (minister van onderwijs) en Philippe 

Muyters (minister van werk, economie, in-

novatie en sport) de eerste proefprojecten 

bekend voor duaal leren en dit onder de 

noemer “Schoolbank op de werkplek”. De 

leerlingen leren vaardigheden niet alleen in 

school aan, maar ook op de werkplek. In 

Duitsland en Zwitserland zijn duale trajecten 

de norm voor technische opleidingen. Ook in 

Vlaanderen wil men graag de kloof tussen 

onderwijs en bedrijf verkleinen. Voor het 

proefproject werden in totaal werden 7 

studierichtingen geselecteerd. 34 scholen en 

5 Syntra-opleidingen werken mee. Onze 

school werd geselecteerd voor twee richtin-

gen : elektrische installaties in de derde 

graad BSO en een nieuwe richting elektro-

mechanische technieken in de derde graad 

TSO. 6 van de 7 studierichtingen zijn op 1 

september 2016 gestart met het proefpro-

ject. Voor elektromechanische technieken 

werd de startdatum verplaatst naar 1 sep-

tember en dit op uitdrukkelijke vraag van 

alle partners : de deelnemende scholen en 

de Agoria (de federatie van de Belgische 

technologische industrie). EMT (afkorting 

voor elektromechanische technieken) is 

immers de enige TSO afdeling en zowel de 

scholen als de bedrijven vonden de voorbe-

reidingstijd te kort om dit nieuwe concept 

succesvol op te starten. Ook al is het een 

proefproject, het is essentieel dat leerlingen 

die hiervoor kiezen een volwaardig en kwali-

tatief traject volgen met evenveel verdere 

studiemogelijkheden. Om dit te garanderen 

zijn er heel wat werkgroepen actief en dit op 

allerhande niveaus en met verschillende 

actiedomeinen. Eén van de werkgroepen 

[duaal leren] 
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[het spreekwoord] 
In elk nummer zetten we een 
spreekwoord letterlijk in de 
kijker. Deze keer : “Voor niets 
gaat de zon op”. Betekenis : 
niks in het leven is gratis, 
alleen de opkomst van de zon 
krijg je elke dag cadeau. En 
het moet gezegd : recent 
waren er enkele bloedmooie 
zonsopgangen boven onze 

school. Gratis, voor niks. 

(dank aan Dries voor de foto) 

nieuw vanaf 1/9/2017 



[ 

Tot dan! 

SO  

Dit  

 

 

 

 

[tv seizoen 2017] 
Via een gunstige wind kwamen we heel wat te weten over het nieuwe tv-

seizoen 2017. Klassieke formats en vervolgreeksen worden volop voorbereid. 

Op vrijdag 30 september waren er opnames voor heel wat van deze program-

ma’s. We stuurden onze fotograaf langs. (1) “Het goeie leven” met 1Ac - aflevering : zelf graan malen met een waterma-

len en heerlijk brood maken. (2) Nieuw seizoen van “Sterren op het ijs” - 2Aa. (3) “Met man en macht” -3 BEL. (4) “Als 

de dijken breken” -  4 TMT. (5) “Te land, ter zee en in de lucht” - 5 TEIT. (6) “Expeditie Robinson” - 6TEIT.  

  
[fotofinish] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


