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Benjamin Claeys Ewoud Degreef

Thibault Mathieu Vincent Piron

Alexander Roland Tom Vaes

Bram Vanhoutte

This class was LEGEN... 
wait for it...

Wat je ziet is wat je krijgt

Sometimes all you need 
is 20 seconds of insane 
courage. Just 20 seconds 

of embarrassing bravery

The fastest way to a girls 
heart is through her      

ribcage

Always follow your heart, 
but remember to bring 

your brain along

... DARY!

- Barney Stinson,
How I Met Your Mother



6BTGA





Robin De Cuyper Boran Denys

Jonas janssens Marnicq Peeters

Robin Publie Axel Schoofs

Tobias Terweduwe Robin Vanasbroeck

Never give up your 
dreams.

Stay always laughing.

Stray true to your 
convictions, make the 
best out of it even if it 
hurts a little till y(ou) 

gain your goals.



Christophe Vandeputte Yannick Vleminckx

Quinten Walraevens Dion Walschaerts

Doe dingen in het leven 
op de manier dat het 
goed voelt in je eigen hart 
en wees trots op wat je 

bereikt hebt.

Ik ben niet lui. 
Ik bespaar energie.



6BTGB





Matthias Didden

Den alcoholist

Ybe De Vroe

Den Yves

Wout Depré

Snotje

Aaron Pratt

De laatkomer

Ruben Craessaerts

Golden dick

Seppe Mesmans

De voorschieter

Alexander Aerts

De franke

Timo Lemmens

De fraise



Matthias Smets

Stille genieter

Tessa Steenhout

De klassecretaresse

Wannes Wuyts

Rambo

Simon Vranckx

De chauffeur

Timon Vanpée

Jempy



6tbk





Nienke Fransen

Sarah Depré

Charlotte Koelman

Sergi Cano Ruiz

Maaike Haverals

Nathalie Buttiens

Jasper Goris

June Adams

This wasn’t like High 
School Musical at all

Creativity is just the 
beginning of everything

Voor de laatste keer, mijn 
naam is niet Maaik

Foetushouding op het 
badkamer tapijtje

Cara is niet voor even 
maar voor de rest van je 

leven

Ja je hebt links je hebt 
rechts, maar je hebt ook 
kaas ,maar ja kaas is an-
ders als je een pet op 
hebt dus eigenlijk als je 
een poster plakt op een          
gebouw betekent het niet 
dat de pizza’s in 2002 over 

datum waren.

The reason I sin is              
because there’s a stairway 
to heaven and a highway 
to hell and I sure as shit 

ain’t climbing no stairs

There is somthing in my 
clauwset



Filip Peeters

Lisa VanweldenAmber Van Looy

Egon Struys

Julie VervloesemLuna Goiris

Emilie Poels

Hanne Verbiest

Die vurige kempense 
chicka nost mij es me er 

eentje

Da’s nogal een spaans-
west-vlomse furie nost 

mij

I draw my own worldLive life in the moment

HULLEMOAL VANT 
PADJU!

Toerist tot in de kistHanna Montonna said 
nobody’s perfect, but yet 

here I am

Water water? Bier bier!

Pedro Tavarez
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Maxime Dei Cont Robin De Lombaert

Matthias De Vos Arno Lemmens

Ralph Massant Joshua Pauwels

Nicky Pauwels Mohammad Rezai

Tell a girl she’s beautiful 
a million times and she’ll 

never notice.
call her fat once and she’ll 

never forget it.
Because elephants never 

forget.

Never give up on your 
dream

Or your dream will give 
up on you

Just have courage and 
persue your dream



Sander Swillen Brend Vanopslagh
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Emile Dumon Roel Geullaume

Willem Ingels Nele Otto

Yoeran Saenen Anton van den Hurk

Maxim Vanderseypen Jordi Verstraeten

The only good system is a 
sound system.

Special ability, can cook 
minute rice in 58 

seconds.

I am going to graduate 
and live with my mom 

forever. 

Should have released 
some psychotic beavers 
with machetes at this 
place when I had the 

chance

I intend to live forever. So 
far, so good.

Hoe meer zielen, hoe 
minder bier.

Living life the fast lane. I don’t trust words. I trust 
actions.



6tp







Joris Battig Mathias Cauwenberghs

Stijn Dams Sven Gillekens

Louis Miserez

Sakuraaa! Soms rook ik tabak.

Ik em hier niks geleerd. Als ik pijn heb, neem ik 
een pijnstiller.

A bitch is a bitch, but a 
dog is man best friend. 

-Dre



NIELS VAES
Beste 6 TBK’ers, bedankt voor de zeer leuke lessen en de 
fantastische GIP. Jullie zijn stuk voor stuk mensen met enorm 
veel talent. Vergeet deze zeker niet te gebruiken in de toekomst. 
Ik wens jullie dan ook allemaal veel succes in jullie verdere 
leven na de Wijnpers. En moesten er ooit nog vragen zijn over 
perspectief of modelverhoudingen mogen jullie mij altijd 
contacteren.

GUIDO DEFLOOR
6BTGB,

Jullie waren de klas waarmee ik vorig jaar als ‘nieuwe’ leraar 
kennis maakte. Vele uren theorie en vooral praktijk hebben 
we samen gedeeld.  Tijdens de praktijk werd elk werk, groot 
of klein, door jullie met het nodige enthousiasme aangepakt 
MAAR er moesten dan wel liefst zoveel mogelijk machines 
aan te pas komen. Klinkers leggen, steunpalen voor de fruitbo-
men zetten, een weide inzaaien, fruitlijnen inzaaien, grasmatten 
leggen, houten afsluitingen plaatsen, hagen scheren, ploegen, 
mest spreiden, frezen, rotoreggen, ..., alles hebben we samen 
tot een goed einde gebracht.

De theorielessen waren dan misschien wat minder presta-
tiegericht maar verliepen altijd zeer rustig, vooral als jullie 
konden vertellen uit je eigen ervaring en de ervaringen die jullie 
tijdens de stage opgedaan hadden. Mijn stagecontroles kon 
ik gelukkig bijna steeds als positief ervaren omdat ik telkens 
goede commentaren over jullie te horen kreeg.

De GIP’s zijn na de vele seminarie-uren en het nodige mail-
verkeer al bij al voor de meesten dik in orde gekomen. Wees 
vooral trots over hetgeen je zelf bereikt hebt.

Blijf deze positieve ‘drive’ zeker en vast volhouden en geef 
elkaar ook volgend jaar de nodige steun zodat je als volwaar-
dige leerling in het 7e jaar kan afstuderen!

Ik zal jullie klas zeker niet vergeten, we zien elkaar volgend 
jaar nog wel terug tijdens de bosprojectweek!

Succes in de toekomst!!

SOFIE GRAUS
6TBK,

Een heavy jaar met als thema light, een hechte groep met 
divers pluimage, een GIP-week met topwerk en rotweer, een 
Barcelona-reis met veel cultuur en een nachtelijk avontuur 
(ja wij weten dat),

Er werd gezocht, gedacht, getekend, geschreven, geknipt, 
geplakt, gescand, geprint, gekozen, gevonden, gelachen, 
gevloekt,  en nog verder gezocht, gestudeerd, gezucht en ge-
juicht. Met vallen en opstaan, met omwegen en soms keihard 
rechtdoor. 

Het einde van het schooljaar is er. 
Jullie staan aan het einde maar ook aan het begin van een 
nieuwe levensfase. Groei uit tot gelukkige mensen, het leven 
zit vol verrassingen en uitdagingen. Geniet van elke dag en 
laat je niet ontmoedigen door tegenslagen die er onderweg 
onvermijdelijk zullen zijn.
Ga ervoor, grijp alle kansen die zich voordoen, geniet en proef 
van het leven, jullie zijn de toekomst, maak er wat van!

Ik wens jullie allemaal heel veel succes, liefde en passie toe 
in al wat jullie gaan doen! Het was fijn jullie te begeleiden en 
jullie te zien groeien. Een memorabele klas die ik niet snel zal 
vergeten, vooral niet als ik in de K13 naar de vloer kijk. Ik 
hoop jullie zeker nog terug te zien en kijk al uit naar al jullie 
verder levensverhalen! Het ga jullie goed! x

AN LEFEVER
Ongeveer zes jaar geleden begonnen jullie als onwetende en 
‘onschuldige’ groene blaadjes aan jullie eerste jaar in ‘de grote 
school’. Sommigen hebben hun hele schoolcarrière vanaf het 
eerste jaar in De Wijnpers vertoefd, anderen vonden hier later 
hun plaatsje ...

Intussen hebben jullie allemaal op eigen benen leren staan, 
zijn jullie geworden wie jullie nu zijn: leergierige, ‘klaarge-
stoomde’ jongens en meisjes, benieuwd naar wat er na De 
Wijnpers komt.

Jullie hebben enorm veel bijgeleerd, vooral dit laatste school-
jaar. Het was een heel uniek jaar waarin veel grenzen verlegd 
zijn. Zowel voor jullie als voor de leerkrachten was het niet 
altijd even evident om ‘bij de les’ te blijven.

Ik wens jullie dan ook het allerbeste toe en ben er vast van 
overtuigd dat jullie de volgende jaren met veel mooie herin-
neringen en toffe ervaringen naar jullie tijd in De Wijnpers 
terug zullen kijken ...



HILDE ELEN
En zo waren ze nog met zeven (Doc, Stoetel, Bloosje, Grumpie, 
...) Toch niet. Wel plots leerlingen van 6Bio. Eén voor een eigen 
karakters met allemaal eigen talenten. Met deze groep is het 
gelukt. Karakters werden bijgestuurd, talenten werden verder 
ontplooitd. De leerstof werd gezien als stof bij het afvegen van 
het bord. En veel ‘stof’ werd er gezien.
Met trots en een zekere weemoed wens ik julle veel succes in 
alles wat jullie ondernemen.
En denk er aan: ‘geen doel is te ver, als je plezier en vertrouwen 
hebt in wat je doet’ .Dat jullie dromen mogen uitkomen.

KEVIN THEYS
Met veel goede moed en inzet hebben we samen het schooljaar 
ingezet. Er stond een heleboel werk op de plank; de leerstof, 
de geïntegreerde proef, ... het was niet altijd een gemakkelijk 
proces maar jullie hebben het tot een goed einde gebracht.
Jullie hebben gedurende dit schooljaar als klasgroep een grote 
stap richting volwassenheid. Spontaan denk ik aan de Wei-
mar-Buchenwald week en de scholingen georganiseerd door 
het bedrijfsleven. Op deze momenten leerde ik jullie kennen 
als een zeer diverse, leuke groep jongeren die rasse schreden 
zet richting de arbeidsmarkt.
Het was een schooljaar met vallen en opstaan maar kijk nu, 
het schooljaar is gedaan. 
Uiteraard hoop ik jullie alle 10 terug te zien in het 7de speciali-
satiejaar “verwarmingsinstallaties”waar jullie je verder kunnen 
ontplooien tot verwarmingstechniekers voor de 21ste eeuw. 
Indien er sommigen van jullie voor kiezen om meteen de 
stap te zetten richting de arbeidsmarkt wens ik jullie alvast 
veel succes toe in jullie verdere leven. Ik hoop samen met 
mijn collega’s van de afeling jullie tegen te komen binnen de 
verwarlingssector.
 Jullie blijven ook steeds welkom op DWP voor een bezoekje, 
een babbel,wat goede raad,... Noteer alvast de opendeur 2017 
in jullie agenda. tot ziens!

LIEVE ANNEREL
6 TBK, KG en KI

Liefste kunstenaars

Het is mij een waar genoegen geweest jullie in te wijden in de 
geheimen van de kunstgeschiedenis van het 4de tot het 6de jaar! 
Jullie waren een schitterend publiek. Ik heb genoten van onze 
reizen naar Amsterdam, Parijs en Barcelona. In Parijs zaten jullie 
netjes te wachten tot we eindelijk sliepen. In Barcelona waren 
jullie al wat slimmer… Vorig schooljaar hebben jullie mij verrast 
met de gepersonaliseerde MERCI-chocolaatjes. De foto hangt 
nog steeds boven mijn bureau.

June, je kon heel gevat uit de hoek komen, maar vergeet niet dat 
je mijn mond niet mag openbreken. Nathalie en Jasper, jullie 
waren steeds de stille werkers. Na het verbeteren van je toets, 
Nathalie, wist ik, oef, ik heb het wel degelijk uitgelegd of verteld 
in de klas. Jasper, je had steeds een stille vraag na de les, maar 
zo te zien aan je eindwerk, ben je op weg om een geëngageerd 
kunstenaar te worden. Hanne en Julie, allebei zo lief. En Hanne, 
wat een stem op het podium. Kom maar wat meer op voor jezelf. 
En Julie, wat een lef, met een performance als GIP! Sarah, we 
kennen elkaar al heel lang, veel te lang, maar chapeau dat je het 
volgehouden hebt. Je verdient de prijs voor de grootste uithou-
ding. Dit jaar nogal veel Spaans temperament in de klas. Sergi, 
je was het kakkenestje van de klas, je zal met je Spaanse charmes 
nog menig vrouwenhart breken. Pedro, je was onze gaststudent 
die van alle teachers hield. Ik wens je een behouden terugkeer en 
hopelijk heb je genoten van je Belgische avontuur. Wat een pech 
dat je niet naar Barcelona meekon. Charlotte, Filip en Emilie, 
jullie zijn pas halverwege het vijfde binnengewaaid. Charlotte, je 
vond snel je plaats in de klas en je was zeer gretig om de nieuwe 
vakken en aanpak je eigen te maken. Filip, veel succes met je 
studies archeologie en Emilie, je hebt een beetje een eigenwijze 
manier om met het schoolse leven om te gaan. Je hebt je ouders 
meer dan genoeg stress bezorgd. Trek volgend schooljaar voluit 
de kaart van STUDEREN. Egon, je was een echte toerist, pech 
dat ik het eerste lesuur les aan je gaf. Gelukkig was je wel een 
goede schrijver en wierp je een kritische blik op de kunstge-
schiedenis. Hou de vinger aan de pols. Lisa, gaandeweg heb je je 
draai gevonden in de kunstafdeling. Je hebt een heel schooljaar 
lang de focus op studeren gelegd. Geniet van de zomer en veel 
succes in het 7de jaar Grafische vormgeving met een buitenlands 
avontuur. Vergeet de prachtige stagecommentaar niet! Nienke, 
met je gulle lach, speelse blik en altijd enthousiast, kon je steeds 
je zin doordrijven. Please, kunnen we de toets niet uitstellen??? 
Luna, je had of hebt nog steeds (?) een haat-liefde verhouding 
met schrijftaken, maar de KRACHT van het BEELD maakt alles 
goed. En voor jou was het uiteraard een speciaal schooljaar met 
een Afrikaans avontuur. Maaike, je bent een geval apart met zeer 
aparte humor. Misschien moet je toch maar eens overwegen om 
het roken te laten. Weet je nog in Amsterdam: Met hoofdpijn de 
fiets op, ja, zo hardvochtig waren we wel na een nachtje sterven 
op je kamer. Amber, je bent in de derde graad enorm gegroeid en 
je hebt Charlotte met open armen ontvangen. Het ga jullie goed! 
Denk zo nu en dan nog eens terug aan jullie jaren op De Wijnpers 
en aan jullie klasgenoten. Don’t forget: I <3 KG!




