
Beste wensen voor 2014!
Er is iets in de dingen dat ontroert:
het is de schoonheid niet der bloemen, noch het glanzen van 
een blad, noch ’t roepen van de roerdomp in de nacht.
Het is daarin, maar ook daarachter en daarboven en 
daaronder, dieper in de grond, die warm en geurig is als 
vergebakken brood.

Het zijn de sappen die onzichtbaar blijven, 
diep in de wortels en het hart waarin het leven roert.
Het zijn de klanken en geluiden die een kind kan horen als het 
zijn oor te luisteren legt dicht aan de grond.

Het is het trillen van de wingerdrank wanneer uw hand 
haar aanraakt, en het beven van 
de kever op het blad, dat groeit en 

zwelt.

Beste wensen voor 2014.
Moge het een jaar vol vriendschap en 

begrip voor elkaar zijn! 

Van ganser harte vanwege 
het schoolkrant 
redactieteam.
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Creatief schrijven, poëzie - Sarah Deprez

Se-n-Se grafische vormgeving
Sinds dit schooljaar bestaat op onze 
school de mogelijkheid om een 7de 
KSO specialisatiejaar grafische vormge-
ving te volgen, het zogenaamde Se-n-
Se of secundair na secundair. 
De opdrichting van deze nieuwe stu-
dierichting speelt in op een regionale 
nood. Geen enkele school in Vlaanderen 
biedt deze studierichting aan. De sector 
vraagt technisch geschoold personeel 
dat creatief, stressbestendigheid, een 
zelfstandige werkhouding heeft en 
over voldoende flexibiliteit beschikt. 
Tijdens dit zevende jaar kan de leerling 
ook het attest bedrijfsbeheer behalen. 
Hartelijk dank aan Hélène en het Se-n-
Se grafische vormgeving team! 

Je ziet hier Hélène Galoppin aan het het werk. De afdeling 
Se-n-Se is ook verantwoordelijk voor de nieuwe vormgeving 
van deze schoolkrant.

… het Se-n-Se grafische vormgeving team 
hun studierichting graag wat meer willen 
bekendmaken en ze een facebook-pagina 
aangemaakt hebben. 
Willen jullie deze alstublieft liken? En vergeet 
vooral niet om je facebook-vrienden uit te 
nodigen om ons ook te liken :-)
Wij zijn te vinden onder: Se_n_Se-Grafi-
sche-Vormgeving-Webdesign. 
Er bestaat intussen ook een twitter, linkedIn, 
tumblr en delicious account maar deze zul-
len nog op facebook worden geplaatst.

Beste ouders, leerlingen, sympathisanten, vrienden, leerkrachten, collega’s. De schoolkrant is aan haar zevende jaargang toe. Tijd voor een beetje verandering…
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WITLOOF IN DE GENEN 
Interview door Aymeric Hennebel (in opdracht van mevr. P. Wouters, leerkracht Nederlands)

Tristan jij kweekt witloof in volle grond, kan je 
mij uitleggen wat dit juist inhoudt?
Het grote verschil tussen de grondteelt en 
hydrocultuur is dat wij de wortelen in de vol-
le grond intafelen. Boeren met witloof op hy-
drocultuur hebben hun wortelen in trekbak-
ken ingezet waar het water continu stroomt. 
De eerste fase, de wortelteelt, is voor beide 
teeltwijzen dezelfde: half mei worden de wit-
loofwortelen gezaaid en men begint te rooi-
en vanaf begin september tot soms het einde 
van november. Dan worden de wortelen be-
waard in koelcellen in houten bakken bij een 
temperatuur van 2°C. Voor de bewaring op 
langere termijn worden de wortelen bewaard 
op -1°C. Hierna worden de wortels ingetafeld 
in de grond in ‘lagen’ of ‘bedden’. Dan wordt 
er gestookt zodat het witloof rustig kan groei-
en. Normaal duurt deze fase 4 tot 6 weken in 
de grondteelt, maar in de hydroteelt maar 21 
dagen.

Met wie voer jij deze teelt uit?
Zelf heb ik dit jaar 50 are staan, maar mijn 
grootoom heeft wel wat meer .

Hoeveel tijd besteed je aan witloof per week om 
een goed resultaat te behalen?
Dit hangt er van af. Als we wortelen op het 
veld zijn er soms dagen dat we 20 uur werken 
om alles gedaan te krijgen, maar normaal in 
de winter bij het uithalen en intafelen een 25 
uur per week. Nu is het seizoen net achter de 
rug  waardoor we binnenkort terug aan het 
zaaien zijn. Het witloofseizoen duurt van eind 
september tot eind april. De zomer is dus een 
kalmere periode waardoor we meer tijd aan 
de akkerbouwtak kunnen besteden. Mijn oom 

teelt ook nog tarwe en maïs.  Dit komt mooi uit.  

Is het niet  zwaar  om de studies en de witloof-
kweek te combineren?
Soms is het moeilijk om dit te doen, aangezien 
het zware fysieke arbeid is die ik moet leveren. 
Regelmatig zijn het lange dagen omdat ik ook 
nog naar school moet gaan.  Maar stoppen zal 
ik niet doen. Daarvoor is mijn liefde voor het 
vak te groot.

Zou je niet beter tuinbouw  studeren dan biotech-
nische wetenschappen?
Eigenlijk wel. Maar  thuis zeggen ze dat ik deze 
richting ook aankan. Mijn vader vindt dit ook 
beter omdat ik nog altijd kan veranderen, maar 
ik denk dat dit niet zal gebeuren. (lacht)

Van waar komt deze passie voor witloof?
Als kleine jongen ben ik al altijd gepassioneerd 
geweest door de landbouw en alles wat ermee 
te maken heeft. Ik kwam toen ook al veel bij 
mijn oom. Hij was toen ook al witloofboer en 
hij had toen ook nog Belgisch-Witblauw koei-
en op stal (vetbeesten). Die heeft hij uiteinde-
lijk wel weg gedaan omdat er te veel papieren 
bij kwamen kijken zoals mestbankpapieren, ... 
Mijn oom heeft al altijd tegen mij gezegd: ‘Als 
je wil boeren, moet je grondwitloofboer wor-
den’. Eerst heb ik   veel meegeholpen om de 
stiel te leren en sinds vorig jaar ben ik zelf ook 
beginnen boeren. Ik had 10 are witloofworte-
len staan en dit jaar ga ik uitbreiden naar een 
50 are. Iedereen verklaart mij wel gek maar ik 
beschik al de machines die ik nodig heb en de 
kennis is ook aanwezig, dus komt het wel in 
orde. 

Is er veel vraag naar grondwitloof?
Ja en nee. Oudere mensen die het grondwit-
loof van vroeger kennen, zijn gelukkig dat ze 
iemand zoals mij kennen omdat wij nog het 
echte Brussels grondwitloof kweken. Jongere 
mensen, die er niet veel mee inzitten wat ze 
op hun bord voorgeschoteld krijgen, zullen 
ook blij zijn met witloof op hydrocultuur. Het 
witloof op hydrocultuur is veel minder arbeids-
intensief waardoor het tot 4 keer minder kost. 
Dit verschil is wel te merken in de smaak en 
bewaartijd. Het witloof dat je bij ons koopt is 
zeer smaakvol en kan tot 3 à 4 weken bewaard 
worden. Witloof op hydrocultuur is veel min-
der smaakvol en kan maar een week bewaard 
worden.

Wat is het verschil tussen Brabants grondwitloof 
en Brussels grondwitloof?
Bij Brabants grondwitloof worden hybride ras-
sen  gezaaid en bij het intafelen is men niet 
verplicht om te werken met dekgrond. Brus-
sels grondwitloof mag alleen in Vlaams-Bra-
bant geteeld worden en is Europees erkend als 
streekproduct. Hierbij mogen alleen telerse-
lecties van de boer zelf uitgezaaid worden en 
moet men bij het intafelen gebruik maken van 
dekgrond.

Zijn er jaren die mis gaan met het witloof?
Zeker. Bij mij is er nog niks mis gegaan maar 
bij mijn oom al van alles. Mijn oom heeft ook 
aardappelen staan. Hij heeft ooit eens een 
herbicide van de aardappelteelt in de wit-
looflaag gesproeid. Normaal wordt de laag 
1 keer behandeld met een product tegen 
het rot, maar die bussen lijken nogal fel op 
elkaar en hij heeft zich toen vergist. We heb-

ben toen loonwerken Millon doen komen om 
de besmette grond af te voeren en nieuwe 
grond te brengen. Deze kwam uit een witloof-
schuur die besmet was met een ziekte. Mijn 
oom heeft toen de grond laten ontsmetten.  
We hebben ook ooit wortelen uitgereden in 
plakkerige modder. Het was toen zo nat dat 
het water boven op het veld stond. Er zaten 
ook veel rotte koppen in. 

Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
Uitbreiding. Mijn oom is ondertussen al 76 
jaar. Hij had 1 zoon maar die jongen was ge-

handicapt en is gestorven. Waarschijnlijk zal 
ik het bedrijf overnemen. Ik ga proberen van 
modernere technieken toe te passen zoals 
transportbanden. Ook zal ik een nieuwe wit-
loofschuur zetten om een hogere productie te 
bereiken. In totaal zou ik graag een 5 hectare 
witloof telen. In Vlaanderen zijn er nu nog 180 
grondwitloofboeren, maar de meesten van 
hen zijn bijna aan hun pensioen toe. Er zijn dus 
dringend nieuwe jonge boeren nodig om dit 
vak te doen. Dit komt vooral door het arbeids-
intensieve werk en de veel te strenge contro-
les. Mijn oom gaat nu zijn 62ste seizoen witloof 

tegemoet. Dit ga ik ook proberen te bereiken.

Vervolledig mijn zinnen; 

- Witloof eten…... is lekker en gezond

-  Een goede witloofboer is een boer…….die 
fier is op de kwaliteit van zijn witloof

Dank u wel Tristan 
Graag gedaan, Aymeric

Tristan  Joly, een 16- jarige   jongen woont  in Lubbeek, volgt biotechnische wetenschappen aan de Wijnpers te Leuven sinds 2010 en 
heeft een grote passie voor  witloof die hij met zijn oom in Winksele-Delle teelt.

English task: Short story door Freya Grauwels in opdracht van mevr. I. Thiry

Little Chloe
When her mom woke her up,  Chloe 
immediately grabbed her special hat 
and coat and raced past her. Today 
she was going to find the treasure. 
Suddenly a huge figure emerged from 
the bathroom. She tried to run past it, 
but she was too slow. The monster 
picked her up and twirled her around.
 “First breakfast, then exploring.” 
her dad said. Chloe laughed and ran 
to the kitchen. She grabbed three 
cookies from the cookies jar and ate 
them as fast as possible. She heard her 
parents laugh when she closed the 
door to the basement.
She grabbed the torch that was lying 
next to the door and started ex-
ploring. In the distance she saw so-
mething moving. On her guard she 
pushed herself against the temple 
walls and tried to breathe as quietly 
as possible. When it moved again she 
grabbed a nearby sword and moved 
closer. It saw her! There was no time 
or place to hide so she attacked. The 
green tail of the beast tried to knock 
her off her feet but she was too fast. 
With a slash of her sword she cut the 
great beast’s  paw. This only made 
him angrier. If Chloe had been a little 

bit slower she would have been redu-
ced to a tiny pile of ash. She turned 
around and sliced the dragon’s throat. 
Proudly she put her tiny foot on the 
beast’s belly. That would teach him to 
mess with the greatest explorer of all 
time! 
Tired of the fight she sat down only to 
see something glitter in the darkness. 
It couldn’t be, could it? She quick-
ly got up and ran to the mysterious 
item, dodging rocks and low hanging 
branches.  When she got there she 
dropped to her knees. In the green 
she found the treasure, mountains 
of gold and the biggest diamonds in 
the whole world. She tried to stuff as 
much of the treasure as she could into 
her hat and coat. This would make her 
parents proud!
She walked towards the temple gate, 
ready to show her parents just what 
she had found when a beautiful fairy 
picked her up.
“Time for dinner, Chloe”, the fairy said 
as they both left the basement.

Patroonontwerp - Donna Lanciers - 5TBKB
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Naar jaarlijkse gewoonte vonden tijdens de maand september opnieuw de sportdagen plaats.

ma 16/9: 2de jaar | di 17/9: 1ste jaar | do 19/9: 6de jaar + 7VI | vr 20/9: 5de jaar + 7TA | di 24/9: 3de en 4de jaar 

Sportdag tweede graad te Hofstade

Verslag sportdag 3de graad
Meerdaalwoud St. Joris-Winge
Op donderdag 19 september ’13 was het 
eindelijk zo ver, de sportdag, een dag waar 
sommige mensen hun grenzen eens kon-
den verleggen. De sportdag bestond uit 6 
onderdelen: In de voormiddag deden we 
boomklimmen, de zip line en angry birts. 
In de namiddag hielden we ons bezig met 
de pamperpaal, bosgolf en boogschieten.
Voor onze klas 6BTGA was de pamper-
paal de grootste uitdaging. Niet alleen de 
hoogte vormde een moeilijkheidsgraad, 
maar ook het springen. Toch hebben en-
kele van onze klas deze pamperpaal over-
wonnen.
Voor wie de pamperpaal toch een tikkel-
tje te ver ging, kon zijn hoogte vrees ook 
overwinnen bij de zip line en het boom-

klimmen wat zeker ook een aanrader voor 
velen was.
Angry birds was voor ons ook een aanra-
der, iedereen kent het spel van een online 
game maar in het echte leven is het zeker 
zo leuk. Met een zelf gemaakte katapult en 
een balletje moesten we in dozen mikken. 
Wat zeker niet makkelijk was.
Bosgolf was voor ons een nieuwkomer. Het 
lijkt op gewone golf maar dan in het bos. 
Door ons onervaren werk hadden we op 
het einde van het spel een kaal grasland 
en weinig het balletje geraakt. Wie denkt 
dat bosgolf een saai spel is, heeft het flink 
mis.
En om onze dag af te sluiten hebben we 
nog een rustig partijtje boogschieten ge-
daan.

Groetjes, Natasha Vrancken 6BTGA

DE SPORTDAGEN De week van 
het verkeer
Dinsdag 28/05/2013 
‘s Morgens hebben we in Leuven de trein naar Ton-
geren genomen. Daar zijn we met zijn allen naar 
het Gallo-Romeins museum gestapt. De gids gaf 
ons een rondleiding en daarna hebben we met 
de hele klas een soort monopoly gespeeld. De 
winnaars kregen een kleine maquette. Nadat we 
lekker buiten hadden gegeten en van het zonne-
tje hadden genoten, gingen we met z’n allen terug 
naar de trein.

Woensdag 29/05/2013
’s Morgens stapten we naar het station, waar we 
iets verder Vélo gingen bezoeken. Een meneer leg-
de ons uit wat voor werk hij daar deed. Hij toonde 
ons de hele grote fietsenstalling. Een andere me-
neer maakte ons duidelijk, wat er belangrijk is aan 
een fiets, of welke onderdelen er zeker aanwezig 
moeten zijn zoals bijvoorbeeld remmen J.
Daarna zijn we naar het park De Bruul gestapt, 
waar we vrij mochten spelen. Maar omdat het veel 
te koud was, zijn we terug naar school gegaan 
waar we dan samen spelletjes gespeeld hebben.

Donderdag 30/05/2013
‘s Morgens vertrokken we met de fiets naar het 
politiekantoor. We kregen daar een rondleiding en 
heel wat uitleg van verschillende agenten in ver-
band met:
de gevaren van Facebook en internet.
de politiewagen, en wat er in de koffer zit zoals 
bijvoorbeeld een lamp, vickx potje (om geur van 
lijken tegen te houden), gereedschapskistje………
We mochten ook plaats nemen naast de chauf-
feur en dan de lichten en de sirene aansteken. Ze 
hebben onze fietsen gegraveerd. We kregen ook 
een rondleiding in de gevangenis, dit was best wel 
eng. Er was ook nog een show met drugshonden.
’s Middags hebben we dan pauze genomen op de 
Grote Marktwaar we iets konden gaan eten.
In de namiddag hadden we dan fietsexamen.

Vrijdag 31/05/2013
Op vrijdag is één groep met de fiets naar de Plas 
van Rotselaar gereden; een andere groep ging te 
voet. Volgens mij was het met de fiets leuker. De 
fietstocht ging langs leuke kleine smalle wegen. 
We mochten tot aan onze knieën in het water, su-
per!!! 

Het was echt een superleuke week. Zo mogen er 
meer komen in één schooljaar hi, hi. 

Cato Janssens, 2 ABB

sportdag 2de graad  
Voor meer foto’s, zie www.facebook.com/dewijnpers

sportdag 3de graad 
Voor meer foto’s, zie www.facebook.com/dewijnpers
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Dag van de leerkracht 4 oktober 2013
Ook dit jaar luiden honderden scholen in Vlaanderen op 4 oktober de schoolbel extra 
hard. Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ’s avonds de bel klinkt. 
Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit 
rinkelen. Daarom vraagt Studio Globo aan de scholen om naar aanleiding van de Inter-
nationale dag van de leerkracht (5 oktober) die dag niet alleen de eigen leerkrachten 
in de schijnwerpers te zetten. Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke 
omstandigheden, het beste van zichzelf.
Ook onze school sluit bij de actie aan. We willen aan de wereld tonen dat er dringend 
iets moet veranderen. De miljoenen kinderen en jongeren die geen toegang hebben 
tot basisonderwijs, verdienen onze aandacht.
De leerkrachten werden overladen met attenties: een fruitmand (van de directeur), de 
groepsfoto van de personeelsvergadering (van de vzw), een verrassingsontbijt (van 
de ouderraad) en een gastendoekje (van het schoolbestuur, de provincie Vlaams-Bra-
bant).

 Meer over Saved by the bell: www.savedbythebell.be
Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het aanwakkeren van een vuur!
Meer foto’s, zie Facebookpagina De Wijnpers

4 oktober

WERELDDIERENDAG
voor het behoud van onze dieren

Typografisch gedicht door Evert Herbots (5 TBK B) in opdracht van mevr. A. Lefever, leerkracht Nederlands

De Wijnpers stelt zich voor 
tijdens opendeur
Onze school opende zondag 22 september 2013 de 
deuren voor de nieuwe leerlingen en hun ouders. 
Op het programma stond een kennismakingsdag 
met ontbijt, workshops en rondleidingen. De ou-
ders kregen uiteraard informatie over de werking 
van de school terwijl de kinderen de kans kregen 
om deel te nemen aan workshops die aansloten 
bij hun studierichting. Op het menu stond onder 
andere een bezoek aan de ateliers en leerrijke ge-
sprekken met de vakleerkrachten. De leerlingen 
konden dan weer activiteiten doen in het dieren-
park, maar bijvoorbeeld ook in het computerlokaal. 
Het werd uiteindelijk een geslaagde dag voor de 
kinderen en hun ouders.

Over de 
klassen 
heen
Onze klas 6BTGA is tijdens de lessen 
tuinbouwmechanisatie een stapje 
gaan zetten in de lokalen van sanitair 
omdat we met het onderwerp elektri-
citeit bezig zijn Tijdens deze lessen be-
studeren we de hoeveelheid wattage 
en voltage op apparatuur, maken we 
zelf een kleine elektrische installatie 
maken en zo verder.
Dus kregen we meer info over de ver-
schillende soorten schakelingen en 
elektriciteitsverbindingen van een 
leerkracht sanitair.
Hij toonde ons verschillende soorten 
zekeringkasten en welke het veiligste 
zijn.

Ricky Indriets en Josse Goovaerts 
6BTGA

...we bijen hebben op onze school

...ze tijdens de zomer veel stuifmeel hebben verzameld

...we tijdens de vakantiepraktijk heel dikwijls in de pot 
hebben geroerd
...er tijdens dat roeren lekkere honing gevormd werd
...we deze in potjes van 500 ml hebben gedaan
...de honing nu klaar is voor verkoop
...de honig ondertussen uitverkocht is

55 Fiction: 

ESCHER
By Bertolt Struys (6 TBK A, English, I. Thiry)
As he rapidly went down the stairs, proceeding 
into the kitchen, instead of being surrounded 
by four bland walls, the welcoming smell of 
freshly-baked food and the familiar interior of 
his own dining room, he once again found him-
self at the top of the stairs. “How peculiar”, he 
spoke to himself, dooming all the others.

55 Fiction: 

MAYBE NEXT WEEK
By Jelle Van Wassenhove (6 TBK B, English, I. Thiry)
Hong Li made   it clear. This holiday he just had 
to dig through the earth to his lovely hometown 
in Shanghai, China. He made a list of all the sup-
plies he needed to dig through the earth, and 
went to the very first DIY shop. Unfortunately for 
him, all this week’s shovels were sold out.

Patroonontwerp - Bé De Koninck - 5TBKBRaadseltje
van een leerling die anoniem wenst te blijven

Hij zit in de wijnpers.
Zijn favoriete vak is dier.
Hij is heel sociaal , bijna iedereen kent hem.
Hij zit heel graag buiten en kijkt bijna de hele 
dag naar kunst.
Rarara wie is het?

antwoord : Macho de pony

“Saved by the bell”-Schoolbellen 
luiden voor recht op onderwijs
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Het begon al op maandag: Na een nachtje op 
de bus, gingen we te voet naar het centrum 
van Firenze. We bezochten eerst de dom en 
gingen dan naar San Miniato al Monte. Dit was 
echt doodgaan, maar het zicht was adembene-
mend, ja, dat moeten we wel toegeven. 

op weg naar San Miniato al monte

Gelukkig kregen we op Piazza della Repub-
blica een uurtje tijd om beelden te tekenen. ‘s 
Avonds genoten we van de ledermarkt op San 
Lorenzo. En smaken dan ons eten deed. O wee, 
dan nog te voet terug naar het hotel.

 
uitgeslapen jongens van 6 TBK…

Ooit keren we terug… il porcellino heeft het beloofd…

Studiereis naar Firenze en Rome 
met 5 TBK,      6 TBK en 7 Se-n-Se

Op zondag 20 oktober was het weer zover…De derde graad toegepaste beeldende kunsten stond om 15.30 klaar aan de school voor een lang-
verwachte studiereis naar Italië. De leerkrachten hadden voor een schitterend programma gezorgd. Dat onze voeten, knieën en kuiten nog 
stevig zouden afzien, dat konden we misschien wel vermoeden, maar dat het deze keer zo erg zou worden, neen…

Reisprogramma
zo 20/10: 
15.30: verzamelen aan school 
We vertrekken stipt om 15.45.

ma 21/10: 
11.00: aankomst/inchecken
14.00: stadswandeling door het 
historische Firenze (Sta. Maria, 
Novella, Piazza della Repubblica, 
Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, ….
16.00: bezoek aan de Sta. Maria 
del Fiore (interieur), Sta Croce, 
San Miniato al Monte
18.00: Mercato aan San Lorenzo 
en/of Mercato Nuovo
Avondeten in de buurt van de 
Sta. Maria del Fiore

di 22/10: 
8.30: vertrek naar Rome
12.30: lunch, stadswandeling door 
het historische Rome: Spaanse 
trappen, Trevifontein, Pantheon, 
Monument Victor Emanuel, Zuil 
van Trajanus tot Campodiglio, 
Campo dei fiori, Piazza Navona
met uitbreiding richting Bocca 
della Verità en tot aan Villa del 
Priorato di Malta …

woe 23/10:  
10.30: Bezoek aan de Vaticaanse 
Musea (inclusief Sixtijnse kapel)
15.00: Bezoek aan de St. Pieters-
kerk en beklimmen van de koe-
pel
18.00: wandeling langs de Enge-
lenburcht, avondeten in Traste-
vere

do 24/10  
10.00: Bezoek aan GNAM (Galleria 
nazionale d’arte moderna)
San Pietro in Vincoli (grafmonu-
ment Julius II van Michelangelo)
wandeling langs Piazza Campi-
doglio (ontwerp Michelangelo)
13.00: Bezoek Colosseum en Fo-
rum Romanum (met tekenop-
dracht)
17.30: avondeten en richting ho-
tel
19.00: vertrek richting België

vrij 25/10  
15.30: aankomst te Leuven

cover dagboek - Astrid Beelen 5TBKA De beloning: zicht op de dom vanop San Miniato al Monte

 

dagboek Kato Haverals - 5TBKA

dagboek Bram Rinkel - 6TBKA

 aan Palazzo Pitti  Sta Maria del Fiore   (il duomo in Firenze)
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Op dinsdagmiddag kwamen we aan te Rome. 
Alweer waren we genoodzaakt het historische 
centrum te voet te verkennen: Pantheon, Trevi-
fontein, Spaanse trappen, pleintjes, fonteinen, 
kerken… De zomerse temperaturen maakten 
veel goed. Ondertussen leerden we ook de 
straatverkopers kennen: De sjaals gingen vlot 
van de hand.

stralend weer aan de zuil van Trajanus

Op woensdag bezochten we de Vaticaanse 
musea en de Sint-Pieterskerk. Adembene-
mend mooi. Het beklimmen van de koepel was 
niet voor iedereen weggelegd. Toen we ook 
nog het gezelschap kregen van een first aid 
specialist, dachten de leerkrachten even dat ze 
zouden tafelen met zes. De avond in Trastevere 
was een voltreffer.

heerlijk bronwater

Sarah en Bram

Op donderdag, alweer onze laatste dag ter 
plaatse, liepen we het forum romanum plat en 
het Colosseum. In de namiddag genoten we 
van een minder bekende collectie in de Galle-
ria Nazionale dell‘Arte Moderna. Eindelijk wat 

minder volk en een welkome afwisseling na 
zoveel antieke oudheid. En de regen kon ons 
even niet schelen.
Jammer genoeg kwam aan deze mooie tijd een 
einde. We vertrokken op donderdagavond met 
de bus terug richting Leuven waar we op vrij-
dag met de schoolbel van 15.30 aankwamen. 

op piazza di Campidoglio
Meer foto’s op de Facebookpagina van De Wijnpers

Travel report Rome
by Anouk Dierckx in opdracht van mevr. I. Thiry

The sky was grey at times, a light breeze play-
ed in the air but the temperature created a 
perfect feeling that remained when it tou-
ched my skin, when I first saw the Colosseum. 
Never had I experienced such feelings, I felt 
small, really tiny and insignificant. 
I cannot imagine that not every single per-
son, who sees the Colosseum for the first 
time,  doesn’t feel the same way.
Those thick stones are still standing after 
years of sun, rain, snow and wars. How many 
lives have been spilled in between those 
walls, how much blood has been absor-
bed by those stones? I imagine what such a 

battle looked like, with the sound of iron to 
iron, screams of victory and pain. Dust rising 
up from underneath the horses’ thundering 
hooves. I believe we could be able to hear the 
screams and cheers of all those men when 
the wind blows in this ruin. I am amazed how 
men could build such a wonder with their 
bare hands in a time so long ago. It must have 
been even more intimidating back then.
This building with its many secrets and tales 
captures me more with every breath I take 
and when I dare to glance away, I am lost 
again. 
It would be easy to dare to believe we know 

every little detail of what happened here, un-
derneath the bloody sand that has disappea-
red or between these walls which are crum-
bling down.
When I stood there in the shadow of a fallen 
piece of brick I wondered how such a place, 
such a world, can be built and has almost 
been forgotten again, years lter. These walls,  
till standing so bravely after so many years. 
For how long will they stay? I truly hope fo-
rever. My feet hurt and my mind is weary but 
I have to keep moving because I have to see 
more of this place.

de mooie schildpaddenfontein

dagboek Bertolt Struys - 6TBKA

Trevifontein - dagboek Kato Haverals - 5TBKA 

… het logo van Witse Verbeeck 
uit 6 TBK B door de kunstleer-
krachten uitgekozen werd als 
het GIP-logo van de editie 
CLEAN 2013-2014.
We kozen voor het “cleane” 
ontwerp. De pijl is op een 
goede manier geïntegreerd 
en het logo biedt veel toepas-
singsmogelijkheden.
Proficiat Witse!!! F A S T  F O R ( W ) A R T  1 3

E I N D W E R K E N  K S O  D E  W I J N P E R S

druk druk druk in de buurt van het St. Pietersplein
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Groene helden op stage
Verslag Projectweek ‘De kluis’ voor schoolkrant door Norbert Verbeke 5TNG

Dijleland, het pareltje van Vlaams Brabant, is gelegen tussen de twee 
stedelijke kernen Brussel en Leuven. Of je het nu wilt of niet, er valt 
veel meer te definiëren dan gewoon het gebied gelegen rondom de 
Dijle en zijn zijtakken. Het is namelijk ook de groene zone die kansen 
creëert voor de uiterst unieke biodiversiteit in ons klein Belgenlandje. 
Het prachtige natuurgebied wordt onderhouden door vele vrijwilligers 
en bewonderd door vele wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers die 
hun hartje hebben verloren aan deze prachtige streek. Het was nu aan 
de leerlingen van 5 TNG om in het verloop van de projectweek kennis 
te maken met één van de mooiste gebieden van de Groene Gordel. 

We verbleven in ‘de Kluis’ te Sint-Joris-Weert, een jeugdverblijf dat zich 
heeft gevestigd in het Meerdaalwoud, het grootste gemengde woud 
van Vlaanderen (1900 ha!). Van hieruit vertrokken we op talloze ex-
cursies en woonden we de nuttige natuurbeheerwerken in de Doode 
Bemde bij. 
De Doode Bemde, zoals ik citeer uit de informatiebrochure, is veruit 
het belangrijkste en meest waardevolle natuurgebied in dit deel van 
het Dijleland. Het is in 1980 door Natuurpunt en door de Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud omgetoverd tot een prachtige brok na-
tuur.

Op maandag 21 oktober om 9u45 
kwam onze bende aan de Kluis 
samen. We zouden overnachten 
in residentie ‘Berkenhof’, die over 
3 grote slaapkamers beschikt. We 
hadden dus zeker geen last van 
plaatstekort. Nadat we ons geïn-
stalleerd hadden in ons verblijf, 
kregen we een korte introductie 
over het Dijleland en werd er ge-
sproken over wat er van ons ver-
wacht werd. De dagen bestonden 
uit een combinatie van excur-
sies, natuurbeheerwerken 
en het nuttigen van 
onze zelfgemaakte 
vo e d s e l p a k ke t-
ten. Elke dag 
moesten we 
het opgesta-
pelde ma-
teriaal ver-
werken in 
een mooi 
v e r s l a g . 
Wat ook 
typerend 
was voor 
deze pro-
jectweek is 
dat de for-
mule die er 
werd gehan-
teerd zelfkook 
is! Om dit alle-
maal tot een mooi 
einde te brengen wer-
den wij, de leerlingen, in 
groepjes verdeeld. Met deze 
samenstelling zaten we voor de 
rest van de week “opgescheept”.

In de namiddag ging onze eerste 
activiteit van start. We werden 
hierbij rondgeleid door Jo Symons, 
de voorzitter van de Vrienden van 
Heverleebos en Meerdaalwoud. 

Hij heeft ons de enige echte intro-
ductie gegeven over het Dijleland 
op een wel zeer recreatieve wijze, 
wat het voor iedereen een aange-
name luisterervaring maakte. 
Na het welgeslaagde avondeten 
(worst met wortelpuree) werd er 
nog verder gewerkt aan het dag-
verslag en konden we onze bed-
den gaan verkennen. Op dinsdag 
stond onze een zware 

dag te wachten. 

Dinsdag 22oktober: Nadat de leer-
krachten er in geslaagd waren ons 
na veel moeite wakker te krijgen, 

konden we gezamenlijk ontbijten. 
Het mocht wel een stevig ontbijt 
zijn als je weet wat die dag op het 
programma stond. Zo begonnen 
we met een wandeling met de pas 
gepensioneerde boswachter van 
Herverleebos en Meerdaalwoud, 
Luc Dekeyzer. Hij heeft ons meer 
over het natuurbeheer van de bos-
sen verteld. Maar dat wilde niet 
zeggen dat we de vele bessen-
struiken en paddenstoelen die we 

op ons pad tegenkwamen koud 
lieten. Het werd eindelijk 

toch een redelijk zware 
wandeling. Dames 

en heren, Luc is in 
prima conditie 

voor een prille 
zestiger!

Nadat we 
van ons 
s e l f m a d e 
lunchpak-
ket geno-
ten had-
den, zijn 
we naar 
K i j k ve r r e 

gefietst dat 
nog altijd 

tot het do-
mein van de 

Kluis behoor-
de. Ondanks de 

naam kon men he-
lemaal niet ver kijken 

door de overvloedige 
pseudo-acacia’s en de Ame-

rikaanse vogelkers die de jonge 
berkjes in de weg stonden. Daar 
moesten we verandering in bren-
gen, dus we pakten ons materiaal 
en konden aan het afbuigen be-
ginnen. De exoten zouden niet 
weten wat er hen zou overkomen. 
Na de beheerzinvolle slachting  

werden we getrakteerd op een 
goedgevuld bord bestaande uit 
spinazie, spirelli’s , boontjes en 
spekblokjes. ‘Masterchef’ zou er 
niets op tegen hebben om de 
zweethoofdige kandidaten met 
deze ingrediënten te confronte-
ren. Maar het kooklustig groepje 
heeft de uitdaging aangegaan en 
er iets wonderbaarlijks uit geto-
verd. Misschien wel het beste wat 
er is geserveerd deze week. 
Nadat we deze zware dag achter 
de rug hadden mochten we met 
veel overtuiging aan ons verslag 
werken zodat we hierna op ons 
gemakje konden ontspannen en 
slapen.

Woensdag 23 oktober beloofde een 
spetterend wateravontuur te wor-
den. Eerst zadelden we ons op de 
fiets op weg naar de Doode Bemde 
om in De Dijle en in een nabijgele-
gen slootje op wateronderzoek te 
gaan. We trokken het water in met 
een paar modieuze lieslaarzen en 
een netje om alle waterdiertjes die 
onze weg kruisten op te vissen. 
Een leuke vangst waren de water-
schorpioen en de kleine watersala-
manderlarve. Het natte gebeuren 
was geëindigd en nog waren we 
water niet beu, dus trokken we er 
op uit naar Het Grootbroek te Sint-
Agatha-Rode om vogels te spot-
ten met onze vogelaar Mr. Abts. 
We zijn met veel verwachtings-
hoop vertrokken omdat er sinds 
een paar weken een majestueuze 
zeearend over het land vliegt. De 
dag zou wel meer dan geslaagd ge-
weest zijn moesten we de ‘vliegen-
de deur’ tegen het lijf komen, maar 
“spijtig” we moesten het doen met 
de explosieve tsjilielietjes en tulu-
tjes van de cetti’s zanger, die alleen 

op twee plaatsen in België te ho-
ren is en ja, Grootbroek is er dus 
een van. Ook was het leuk om de 
watersnip en de pijlstaart terug 
te zien door de lens. 
Het avondeten was weer ge-
slaagd! Hoe doen ze het toch?! 
Misschien met een paar leer-
krachten die een heel klein bé-
tje te hulp schoten? Ik weet het 
niet, maar in ieder geval het was 
toch heel voedzaam. De leer-
lingen zaten met nostalgische 
oogjes weg te dromen wanneer 
er terug zo’n gerecht op het 
bord kwam als de dag er voor. 

Donderdag 24 oktober: Er heers-
te toch een beetje paniek in 
de hoofden van de leerlingen. 
Donderdag is de laatste volle ac-
tieve dag van het projectweek. 
Dus hebben we er met ons vol-
le harte van geprofiteerd! Zoals 
gewoonlijk begonnen we de 
dag met een ontbijt en het ma-
ken van ons lunchpakket. Met 
volle buikjes konden we dan 
weer op de fiets kruipen om 
in ons geliefde Doode Bemde 
wegstruiken en tredplanten te 
determineren. Nadat we weer 
10 soorten slimmer geworden 
waren, zijn we een transect 
gaan uitvoeren op een veld. We 
zijn wel minstens 1 meter diep 
in de grond kunnen gaan met 
de nodige professionele attri-
buten. Er is zelfs een groepje dat 
het in zijn hoofd heeft gehaald 
om een recorddiepte van 1m20 
te boren! Een puike prestatie. 
Nadat de leerlingen bekomen 
waren van de zware inspanning 
konden ze er nog een reliëfme-
ting bij krijgen die sporadisch 
werd uitgevoerd met behulp 
van een lint- en plooimeter. 

Een transect en een reliëfme-
ting, is dat wel niet te veel voor 
de jongens en meisje van 5TNG? 
Wel neen hoor, want ze konden 
er wel een bosbeheerwerkje bo-
venop krijgen. Het beheerswerk 
van die dag bestond uit het bij 
elkaar rakelen van het afgemaai-
de gras dat langs de kant van de 
wegen ooit voltallig groeide. Als 
je op basis van ons werk beoor-
deelde was het duidelijk dat de 
werkgevers ons qua leeftijds-
groep (lagere schoolklas!) fout 
ingeschat had ook al waren ze 
er misschien niet ver naast. Maar 
ter compensatie kregen we een 
spectaculaire voorstelling van 
het vellen van de Amerikaanse 
eik met behulp van maar één 

kettingzaag. Hij liet ons zien wat 
een knikpunt allemaal wel niet 
regelt. Er zit namelijk meer in 
dan het coördineren van de val 
van de boom. Er zat een vlam-
menzee van koelbloedige pas-
sie en ambacht van generatie 
op generatie in verwerkt. 
Na het uitzweten van de laatste 
suikertjes in ons lichaam, keer-
den we met lege maagjes terug 
om het avondeten tot een suc-
cesverhaal te laten verlopen. We 
vroegen ons spannend af of het 
eten van vandaag het avond-
eten van dinsdag zou overtref-
fen. Maar ja, ook al was het een 
soort van spaghetti bolognaise 
(wat iedereen wel lust), geluk-
kig was het bijna even lekker als 
dinsdag.
De routinematige verslagen en 
PowerPoint die we de volgende 
morgen moesten gaan presen-
teren waren afgehandeld. Het 
feest kon beginnen! De wafels 
en koekjes mochten de kast uit 
en het hout mocht gesprokkeld 
worden voor een groot kamp-
vuur. Om de stiltes te doden was 
er een leerling die een gitaar en 
djembé op een of andere ma-
nier meegenomen heeft en zo 
werd de sfeer optimaler dan het 
daarvoor al was.

Vrijdag 25 oktober: We begon-
nen met traantjes in de ogen 
aan het inpakken van onze wan-
orde. De langverwachte Power-
Pointpresentaties konden van 
start gaan. De groepjes hadden 
mooi werk geleverd en dit had-
den ze bewezen door hun op en 
top fotomateriaal te verzamelen 
tot een collage van herinnerin-
gen van vreugde en leergierig-
heid. Zo kon ook de grote kuis 
van start gaan. Er werd gesme-
ten met kuisproducten en taak-
verdelingen. 

De laatste minuten waren ge-
teld, de projectweek is gedaan 
maar er is een vloed van kennis 
bijgebleven. De ene kent meer 
over planten en de andere kent 
al bijna alle courante vogels van 
België. 

Maar het belangrijkste dat mij is 
bijgebleven is de teambuilding 
die in onze klas gegroeid is. En 
dit bewijst dat je helemaal niet 
naar de andere kant van de we-
reld moet zijn om dit soort erva-
ring op te doen. Het kan dus ook 
gewoon achter de hoek, in de 
Doode Bemde.

Meer afbeeldingen op de Facebookpagina De Wijnpers.
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Vervolgverhaal Laboratory
Liefde is onsterfelijk. Vertrouwen is een eeuwigheid waard.
Het is het jaar 2030, Juliet Nox is een normale tiener van 17 jaar oud. Tenminste dat is wat de mensen rondom haar denken. Wanneer Juliet 
een missie krijgt, is ze geschokt dat haar jeugdvriend, op wie ze verliefd was, verwikkeld is in een schandaal, een schandaal dat zij moet 
oplossen. Wat zou er gebeuren als zij dat ene doet dat strikt verboden is? Verliefd worden.

Proloog
Rennen. Het enige wat ik kon doen was ren-
nen. Wegrennen van de man waar ik van hield. 
Rennen, weg van hem, weg van het monster 
dat ik had gezien. Weg van de waarheid, weg 
van de leugens, weg van mijn grote liefde. 
Waarom had hij toch gelogen? Waarom? Ik had 
al die tijd gehoopt dat hij niet voor dat bedrijf 
zou werken… Ik rende de hoek van de straat 
om en probeerde door mijn tranen heen te kij-
ken…Had ik maar geweten wat er in zijn hoofd 
rondspookte en wat hij voelde. Dan was dit 
nooit gebeurd. En dan was ik nooit gespron-
gen…

Hoofdstuk 1
Ik wandelde door de gang om mijn nieuwe 
slaapkamer te inspecteren. Alles was netjes 
en leek te licht en te braaf naar mijn mening. 
Ik hoorde stemmen buiten en keek in de gang. 
Twee mannen kwamen mijn sofa binnen dra-
gen. Ik ging hen voor naar de woonkamer en 
wees naar de plek waar ze de sofa neer moes-
ten zetten. Daarna ging ik terug naar de slaap-
kamer om een beeld te krijgen van hoe mijn 
kamer er uiteindelijk uit ging zien. Eens de 
meubelen geplaatst waren en de dozen geen 
doorgang meer versperden, pakte ik mijn jas. 
Ik stopte de oortjes van mijn iPod in mijn oren 
en speelde een liedje van Combichrist. Door 
de beat en het ritme van de muziek moest ik 
sneller stappen, kordater. Ik probeerde dit 
niet te doen en botste tegen iemand op. Het 
meisje belandde op haar achterwerk en ze 
vloekte. Ik keek naar beneden en herkende de 
donkerblonde haren met zwarte lokken. “Nik-
ki. oh mijn god! Het spijt me zo, Nikki!” Ik hielp 
Nikki overeind “Jezus Juliet! Je zou minder naar 
die muziek moeten luisteren! Je bent net een 
straaljager!” Ik moest lachen en Nikki volgde 
mijn voorbeeld. Ik zette mijn iPod af en we gin-
gen op weg naar een plaatselijk eetcafé. Daar 
bestelden we een warme choco. We waren 
zo goed als volwassen jonge vrouwen, maar 
koesterden nog altijd de verslaving voor cho-
colade, in welke vorm dan ook. We nipten van 
de warme choco en ik voelde hoe het ijs rond 
mijn botten smolt. Ik moest ook een missie krij-
gen in hartje winter! Ik genoot van de warmte 
die van de warme choco af kwam. Nadat we 
onze kop leeg hadden gedronken, wandelden 
we naar het huis dat ik gehuurd had voor de 
duur van mijn missie in Zwitserland. Ik kon niet 
anders dan van Amerika naar Zwitserland 
verhuizen. Ik kon gebruik maken van de 
huizen die mijn organisatie over de hele 
wereld had verspreid. Zo konden 
we ons werk doen. Mijn werk was 

simpel: Vermoord de idioot die de mensheid 
vernietigt en vertrek naar de volgende... zon-
der een spoor na te laten. Eén ding was echter 
volledig uit den boze: verliefd worden. Nie-
mand van ons mocht verliefd worden op een 
zogenaamde buitenstaander. Nikki wuifde met 
haar hand voor mijn gezicht. “Juliet?” Ik schoot 
terug naar de realiteit door de wuivende hand 
“Ja?” Nikki haar gezicht maakte me ongerust 
“Je weet toch dat Ky mee in dat schandaal zit?” 
Verbaasd keek ik haar aan “Ja, hij is betrokken 
bij een schandaal, een schandaal in verband 
met zijn bedrijf...Ook al wist hij niet wat hij 
deed.” Ik zuchtte. “Juliet weet jij meer?” vroeg 
Nikki me. Natuurlijk wist ik meer! Ky muteerde 
mensen, omdat zijn baas een crimineel was en 
een connectie had met de vorige zaak die ik 
opgelost had. Het was een zaak over een bio-
logisch laboratorium dat moeder natuur be-
studeerde en haar vele manieren van omgaan 
met het klimaat, met extreme koude of hitte. 
Ky was betrokken bij dat schandaal, ik werd stil-
aan bang dat hij degene was die ik koud moest 
maken...

Hoofdstuk 2: Bio Tech.
Het raam opende gemakkelijk. Zodra ik binnen 
was, drogeerde ik de bewaker en de poets-
vrouw van dienst. Ik liet de man op de grond 
vallen en legde de vrouw zachtjes neer. Ik keek 
naar beide en zag hen rustig ademen. Ik drukte 
op een knopje op mijn laarzen en mijn voet-
stappen stierven weg, niet langer hoorbaar 
door wat dan ook. Ik keek achterom en glim-
lachte., Geen voetsporen. De laarzen waren 
zo ontworpen dat we geen sporen achterlie-
ten, geen geluid maakten alsof we op water 
of lucht liepen. De handschoenen die pasten 
bij mijn outfit hadden hetzelfde effect als de 
handen van Spider-Man. Ze konden je volle-
dige gewicht dragen als je via je handen een 
plafond of een muur beklom. Dit was handig 
als je geen andere uitweg zag dan een raam 
dat een paar meter boven je hoofd zat of wan-
neer je ergens binnen wou komen zonder een 
deur te forceren. Ik liep naar een kamer die 
fel op een kantoor leek en opende 
de deur met een instrument 
dat een universele sleutel 
had. Ik had zo al v a k e r 

deuren openge-
maakt, 

een badkamerdeur en zelfs een voordeur wan-
neer ik mijn sleutels kwijt was. Tot zover ging 
alles goed. Ik keek in de documenten op het 
bureau van het bedrijf en stal er een aantal. Ik 
kopieerde een paar bestanden en de lijst met 
werknemers op mijn USB schijf. Ik groette de 
bewaker met een groet vanuit het leger en ver-
liet het gebouw onopgemerkt en stil. Niemand 
wist dat ik binnen was geweest. Dit dacht ik al-
thans. Ik voelde me net Cat Woman.
De volgende ochtend werd ik wakker door 
een vreemd geluid. Ik liep de woonkamer in 
en hoorde twee stemmen lachen. Ik zag Nikki 
slapen voor het televisietoestel. Ik vroeg me 
af hoe uitgeput ik wel niet was gisteravond 
om haar niet gezien te hebben. De serie werd 
onderbroken voor een belangrijk nieuwsbe-
richt. Mijn nachtelijk avontuurtje was toch niet 
onopgemerkt voorbij gegaan. Er was sprake 
van een inbraak bij BioTech. Ik zette het geluid 
van de TV luider en duwde zachtjes met mijn 
voet tegen Nikki. Ze kreunde in haar slaap en 
ik rolde met mijn ogen. Ik schopte haar en ze 
sprong meteen recht “What The Fuck!” Ik lach-
te en ze gaf me haar beroemde blik. Ze noem-
de het ‘de blik des doods’. Ze moest maar niet 
naar die Japanse flut tekenfilmpjes kijken die 
alleen maar in het duister tasten over het leven 
van nu en de mythische wereld of de wereld 
van de mutanten verborgen in de wereld die 
gewone stervelingen kennen. Nikki’s death 
glare deed me niet veel “JULIET! Bitch! Ik was 
aan het slapen!” Ik lachte en ze tackelde me, 
ze begon me te kietelen. Ik lachte zo hard dat 
wij de bel niet hoorden. Nikki opende de deur 
en zodra ik zag wie het was ging mijn hart een 
beetje sneller slaan. Het was Ky, de liefde van 
mijn leven. Dat was hij tot hij naar Zwitserland 
verhuisde en verliefd werd op een meisje ge-
naamd Amy. Het had nog geen week geduurd 
of beide hadden door dat ze niet voor elkaar 
geschapen waren, maar dat veranderde mijn 
gevoelens voor hem niet. Nog niet een klein 
beetje. Ik had nooit gedacht dat ik hem terug 
zou zien en ging dus verder met mijn leven. 
Maar hem zien op mijn drempel bracht alles 
terug zoals een elastiekje dat terugkwam na-
dat je het had uitgerekt en losgelaten. Ik keek 
nogal geschokt en dat moest Ky gezien heb-
ben want hij zei “Hey Juliet”. Ik wist niet wat 
zeggen en mijn mond zakte open van verba-
zing. Ik had nooit gedacht dat hij ooit op mijn 
drempel zou staan. Ik knikte kort bij wijze van 

een groet. Hij zou de gestoorde wetenschap-
per kunnen zijn die ik moet vermoorden 
om de wereld te redden… “Ik hoop dat je 

niet voor BioTech werkt” mompelde ik. 
Het vervolg kan je lezen in Wijnpress, aflevering 7.2.

Julie Vervloesem - 4BAKB

Gina Uhrmacher - 4BAKB
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... onze lekkere Wijnpersappels er nog steeds 
zijn! Kom ze snel proeven tijdens de speeltijden. 
Slechts €0,10 per appel = sappige Wijnpersprijs!

… er dit schooljaar opnieuw 
KRANTEN IN DE KLAS zijn:
28/11-29/11: 
2 pakketten 
papieren en 
digitale kranten 
(2 x 15)
27/1-7/2: 
2 pakketten 
papieren en 
digitale kranten 
(2 x 15)
10/3-21/3: 
1 pakket papieren 
en digitale kranten 
(1 x 15)

… er op dinsdag 8 oktober een INFOSESSIE over het ge-
bruik van de bordboeken plaatsgevonden heeft door 
de vertegenwoordiger van de uitgeverij PELCKMANS.  

…we een facebook pagina hebben. Alle foto’s van 
activiteiten en alles wat het schoolleven zo boeiend 
maakt, kan je daar terugvinden. Als de bliksem naar 
www.facebook.com/dewijnpers. 

De werkgroep schoolkrant kreeg medewerking van volgende leerlingen en leerkrachten: 
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), P. Wouters (leerkracht Engels en Nederlands), I. Thiry (leerkracht Nederlands-Engels), A. Lefever (leerkracht Nederlands), Mario Kicken (leerkracht informatica), 
Aymeric Hennebel (6 Bio), Demi Stevens (5 TBK A), Cato Janssens (2 ABB), Freya Grauwels (6 TBK B), Donna Lanciers (5 TBK B), Natasha Vrancken (6 BTGA), Ricky Indriets en Josse Goovaerts (6 BTG A), S. Govers (leerkracht 
tuinbouw), Witse Verbeeck (6 TBK B), Evert Herbots (5 TBK B), Jelle Van Wassenhove (6 TBK B), Sarah Deprez (5 TBK A), Anouk Dierckx (6 TBK), S. Thys (leerkracht biotechnieken), Norbert Verbeke (5 TNG), Bertholt Struys (6 TBK 
A), Bé De Koninck (5 TBK B), Astrid Beelen (5 TBK A), Bram Rinkel (6 TBK A), Kato Haverals (5 TBK A), Julie Vervloersem (4 BAK B), Gina Uhrmacher (4 BAK B)
Vormgeving: Hélène Galoppin (7 Se-n-Se) onder leiding van haar praktijkleerkrachten S. Graus en C. Vandenberghe

Dit kan! 
Stuur je bijdrage (weetje, tekening, foto of verhaal) via smartschool naar Lieve Annerel.  
De tweede aflevering van het schooljaar 2013-2014 verschijnt met Pasen.
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