
Zomersproetjes 
Door de zomerzon bijeen gespaard 
Zomersproetjes 
Ieder sproetje is een kusje waard 
Zomersproetjes 
Duizend sterren in een zomernacht 
Zomersproetjes 
Op twee wangen als fluweel zo zacht 
 
Voor mijn prinsesje klein, 
wil ik een hofnar zijn 
Ook wel een prins als zij het wil, 
‘t is op mijn jachtterrein 
Want een mooi droomkasteel, 
met bloemen en prieel 
Zo’n pronkjuweel is origineel en heus, 
het kost niet veel 
Dan is de prins gelijk, 
die duizend sproetjes rijk 
Waar ik nu dag en nacht naar kijk.
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Leuven

7.3

ju
ni

 2
01

4

D E WIJNPRESS

• Op 1 september 2014 de eerste 
graad haar intrek zal nemen in het 
gloednieuwe schoolgebouw met 
de welluidende naam BELVEDERE. 

• onze Se-n-Se- richtingen hun  
eigen website hebben?
www.se-n-se-dewijnpers-leuven.be

We hebben heel wat geleerd en beleefd. We 
hebben nieuwe mensen leren kennen, we heb-
ben nieuwe vriendschappen gesmeed. We 
hebben gelachen, we hebben verdriet gehad. 

Er waren boeiende activiteiten en er waren 
misschien ook wel enkele verplichte 

nummers zoals examens maken. 
Het is onmogelijk om alle acti-

viteiten van onze gedreven 
leerlingen en leerkrachten in 
deze krant op te nemen. 
Is je lees- en beeldhonger 
nog niet gestild, surf dan 

naar onze facebookpagina 
waar je nog schitterende foto’s 

en sfeerbeelden van onvergetelijke 
reizen en uitstappen terugvindt .

Laten we nu met z’n allen de boeken van het schooljaar 
2013-2014 sluiten met dit vrolijke liedje van Rocco Gra-

nata (film Marina). 
De redactie van deze schoolkrant wenst ieder-
een niet alleen een warme, maar ook een hele 
lange zomervakantie toe. 

Het schooljaar zit er weer op!
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Sonnet
Het is bijna 12 uur.
Ik ben aan het wachten
op het avontuur
zoals al die andere nachten.

Zodra ik zie hoelang ik er al ben
stuur ik een bericht
dat ik hier niemand ken …
nog altijd niemand in mijn zicht.

Maar na een tijdje, hangend tegen de 
wand
zie ik ze komen.
Nog altijd sta ik aan de kant.

In mijn gedachten ontspringen er dro-
men
vanavond wordt het plezant
en zullen mijn verlangens uitkomen.

Door Kato Haverals (5 TBK A) o.l.v. A. Lefever

Dromen
Mijn ontsnapping aan de realiteit
een nacht vol dromen
en een zalig onderkomen
van dromen heb ik geen spijt

Na mij even te hebben uitgestrekt 
met zonnestralen door het raam
komt de volgende dag eraan 
het is de ochtend die mij wekt

Ik sluit mijn ogen en denk
aan de onweerstaanbare droom
die voor mij veel betekent 

Maar weg is in een oogwenk
een herinnering als stoom,
niet meer zo sprekend

Door Silke Bossier (5 TBK B) o.l.v. A. Lefever

Onze school over drie elektrische fietsen beschikt om op een milieuvriendelijke manier 
kleine verplaatsingen te doen van en naar de school. 
Die verfoeilijke Wijnpersberg toch….
 

Interview met Jelle Van Wassenhove
door Kato Haverals

Kato:  Dag Jelle, eindelijk is je 
GIP af. Ben je blij dat het voor-
bij is?
Jelle: Ja, toch wel. Ik ben voor-
al ook blij dat ik geslaagd ben. 
Het was natuurlijk wel even 
wennen. Na de GIP kom je in 
een soort van gat terecht waar 
je bijna niets meer voor school 
hoeft te doen. Heel het jaar 
door kom je thuis en maak je 
je huiswerk, maar daarna werk 
je ook nog verder aan je GIP. 
Ineens valt al dat werk weg 
en dan hoor je dat je geslaagd 
bent. Dat is echt een zalig ge-
voel!

Kato: Op voorhand wisten jul-
lie nog niet wat het thema was. 
Wat was je eerste 
De leerlingen van 6TBK uit De 
Wijnpers maakten dit jaar hun 
GIP. Heel het jaar door hebben 
ze aan de opdracht in  het the-
ma ‘clean’ gewerkt. De vijfde-
jaars kregen de kans om een 
leerling te interviewen. Na-
tuurlijk koos iedereen iemand 
waarvan ze het werk goed 
vonden. Ik koos voor het werk 
van Jelle Van Wassenhove. Op 
21 mei 2014 heb ik hem geïn-
terviewd in De Wijnpers. 

Jelle: Ik vind het een beter  the-
ma dan ‘On the road’ van  vorig 
jaar. Ik kwam meteen op veel 
goede ideeën omdat je met 
dit thema zoveel richtingen 
kunt uitgaan.  

Kato: Hoe ben je dan op je 
ideeën gekomen?
Jelle: In mijn dorp, Korten-
berg, is er een ontwennings-
kliniek, genaamd St. Jozefskli-
niek. Daar ben ik dan naartoe 
gegaan om inspiratie op te 
doen. Ze hebben me over de 

gevaren en verslavingen van 
drugs verteld. Ze vinden dat 
er te weinig aandacht wordt 
besteed aan de negatieve ge-
volgen van drugs. Zo kwam ik 
op het idee om een campagne 
tegen drugs te maken.

Kato: Zal je van deze campag-
ne ook gebruik  willen maken ?
Jelle: Ja, dat is normaal gezien 
mijn bedoeling. Hopelijk kan ik 
anderen hiermee doen inzien 
dat drugsgebruik gevaarlijk is. 

Kato: Waarom koos je voor 
deze techniek?
Jelle: Ik hou er van om te wer-
ken met Adobe illustrator. Vol-
gend jaar wil ik dus in Hasselt 
voor grafisch ontwerper ver-
der studeren.

Kato: Dan moet je proces goed 
verlopen zijn?
Jelle: In het begin ben ik niet 
zoveel naar mevrouw Graus 
gegaan. Zij was mijn co-men-
tor waarbij ik terecht kon met 
vragen en voor raad. De jury 
heeft me toen moeten aan-
sporen om door te werken en 
dat heb ik dan ook gedaan. Ik 
slaag ook liever de vooront-
werpfase over en wil altijd 
zo snel mogelijk met het uit-
voeren beginnen. Ik vind het 
moeilijker om mijn ideeën op 
papier te tekenen dan ze op de 
computer met illustrator uit te 
voeren.

Kato: Wat zou je aan je werk 
willen veranderen als het nu 
nog kon? Of ben je tevreden?
Jelle: Ik ben zeer tevreden 
over mijn eindresultaat. Ik zou 
graag nog één klein detail wil-
len veranderen, namelijk mijn 
illustraties centraler plaatsen. 

Kato: Als ik dat rechtuit mag 
vragen: Welke 3 werken vind je 
de beste? 
Er zijn een aantal werken die ik 
zeer goed vind, zoals het werk 
van Bram Rinkel. Hij wist heel 
goed welke techniek hij wou 
gebruiken en heeft zijn GIP 
met passie gemaakt. Het werk 
van Leen vond ik ook zeer 
mooi. Ze kan supergoed teke-
nen en schilderen, iets waar 
ik niet zo sterk in ben. Ik ben 
nooit goed geweest in schil-
deren. Het filmpje van Simon 
sprak me ook erg aan.

Kato: Als jij jury zou zijn, wat 
zou je dan  in een werk ver-
wachten?
Bron: Kato Haverals

Kato: Denk je dat jij al deze ele-
menten hebt toegepast? 
Jelle: Ik vind wel dat het thema 
‘clean’ in mijn werk aanwezig 
was. Het helpen afkicken van 
drugs verwijst naar het clean 
worden. Tijdens de jury was er 
uiteraard wat stress waardoor 
ik hier en daar dingen ben ver-
geten te vertellen ben. Maar de 
jury zelf had niet veel vragen 
en begreep mijn concept. Wat 
de techniek betreft: ik denk 
wel dat ik die goed beheerst 
heb. Als ik de kleine foutjes er 
nog kan uithalen hoop ik vol-
gend jaar ver te geraken. 

Kato: Bedankt voor je tijd, Jelle. 
Het was een aangenaam inter-
view waaruit ik veel heb ge-
leerd. Geniet nog van je laatste 
weken in De Wijnpers en nog 
veel succes met je verdere stu-
dies in Hasselt.

On the 25th of April we went on a school trip to a castle where the 
storytelling festival took place. The purpose of this festival is to listen 
to all kinds of stories. The stories were not only told in Dutch but also 
in French, English and German. We listened to three different persons 
who told their stories to us: one in English, one in French and one in 
Dutch. We started the day with an Irish storyteller. You could tell that 
he was a professional. He could make sure that you wouldn’t be able 
to think of something else while he was talking. For example he would 
scare you and make you laugh so that you wanted to listen. The story 
itself was about legends of an Irish soldier and a devil’s ghost in a bottle.  
The two stories lasted around 50 minutes and for me those were the 
best stories of the day. 
After the English stories we went to the Dutch storyteller who talked 
about WWI. I didn’t really like this story. It was kind of boring and my 
attention was gone before it even started. There were also some an-
noying people in the room. They were talking the whole time. They 
were just disturbing the performance of the person in front of us. I think 
it’s just a little bit disrespectful. 
After the Dutch stories we had some time to eat our lunches. Then it 
was time for the French stories. They were a little different than the 

other ones. This time we were not with people from other schools in a 
room. It was our school only. That was a good thing because then the 
storyteller could change his choice of words so we could understand 
him better. I was genuinely surprised that I understood the stories he 
was telling. I was surprised and proud at the same time. The story itself 
was kind of childish but that wasn’t a bad thing for the performance. 
French was our last language that we were listening to that day. After-
wards we took the bus back to school and that was the end of our day.
Report of the storytelling festival in Alden Biesen
Door Maureen Keyen (5 TBK A) o.l.v. I. Thiry

Friday, the 25th of April, we went to a so called storytelling festival. 
There would be three separate shows spread over the entire day, and 
we attended them one by one, the first one being an English story-
teller, the second a Dutch, and the third and last one, a French guy. 
The English guy had rather funny stories to tell, and he interacted with 
the audience really well, which wasn’t that unexpected though, as we 
were in quite a small room.
The second place we went to was pretty large, the-
re were lots of other people from different schools. The 
place I occupied was right underneath a light, one of many. 
At first I thought they were going to get dimmed, but they kept on 
shining above me and many others, which was annoying because you 
kept getting distracted by the ability of seeing the other people in 

the audience, you didn’t have the “cinema” or “theatre” atmosphere. 
The other attendees were really annoying and disrespectful, they kept 
on talking, and a lot of them were asleep. Because of the distractions 
I didn’t really get to follow the story, but you could see the storyteller 
told it really well.
The French storyteller was located in a tiny room, and we were 
just centimeters away from him, at least from where I was sitting. 
He took into account that we weren’t native French speakers, 
and adjusted his speed and tempo to our level. He also ex-
plained every sentence really well so we could understand it. 
I enjoyed his performance and pretty much the entire day.
Door Isabeau  Addisu, 5 TBK A

Report of the storytelling festival
in Alden Biesen

ENGLISH FOR DUMMIES
The English language is very rich when it comes to vocabulary. The students of the 5th year had to describe their favourite word, the fun-
niest word, a funny expression, a difficult word to pronounce and a word with a special origin.

To canoodle (to kiss and hug): There’s no expla-
nation in Dutch, a synonym is ‘to pet’. I like 
the sound of the word, it sounds cute. First 
I thought it would be a kind of pasta, maybe 
cannelloni or special noodles, but the real 
meaning is so much better. 
Astrid Beelen, 5TBKa
Cockamamie (absurd): I had never heard of this 
word. It’s so strange. I think no one uses it but 
from now on, I’m going to. I don’t know the 
right pronunciation, but I don’t care because 
no matter how you pronounce it, it will be ab-
surd, it will sound cockamamie! 
Astrid Beelen, 5TBKa
Blunderbuss (donderbus): I really like the word 
blunderbuss. The name on its own is great, 
with ‘blunder’ in it, you would instantly think it 

is not possible to aim with it… what might be 
true actually. What is even funnier,  is when you 
ask someone what the plural is. Blunderbuss-
es? Blunderbi? Blunder…? 
Nick Heylen, 5TBKa
My funny word in English is ‘hippopotomon-
strosesquipedaliophobia’ because of the irony 
since it means ‘fear of long words’. 
Aimy Cockx, 5TBka
The word ‘tintinnabulation’ (klokgelui) made me 
chuckle a bit. The word means the sound of 
bells and when you pronounce it, it sounds like 
a bell as well. 
Katarina Jovanovic, 5TBKa
‘It’s raining cats and dogs’ is a funny expression 
for me because it’s something that will never 
happen, obviously. Imagine that you’re on the 

beach and it starts raining cats and dogs? That 
would be hysterical! The meaning of the ex-
pression is that it is raining heavily.
A word with a special origin is ‘fuck’. There is a 
story going around that the word is actually an 
acronym from old England. Citizens couldn’t 
have sex without  the permission of the kind 
. Only if the intention was to make a child, you 
could obtain permission and you had a sign of 
the king hung on the door that stated: ‘Forni-
cation Under the Consent of the King’. 
Thuy Le Thi Thu, 5TBKa
Flapdoodle (‘foolish talk, nonsense): This word just 
sounds really funny when you say it out loud. 
It’s a strange word because it makes no sense 
at all, and that’s also the meaning of the word! 
Bé De Koninck, 5TBKb
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De vogeltelling 
op De Wijnpers
Door Michaël Abts

Op vrijdag 31 januari 2014 hebben 
ze tijdens de tweede vogeltelling 
weer leuke soorten kunnen sco-
ren. Het vogelen leverde geduren-
de het derde lesuur maar liefst 23 
soorten  op! Tegen alle verwach-
tingen in behaalden zij op vrijdag 
nog een beter resultaat dan op 
donderdag. Nieuwe dagsoorten 

waren onder andere goudhaantje, 
kleine mantelmeeuw, zanglijster, 
gaai,… Grotendeels hebben zij 
dezelfde soorten van de eerste 
observatie toch opnieuw kunnen 
waarnemen, alleen de graspie-
per, de  keep en de groene specht 
waren niet meer aanwezig. Het is 
zo dat het hoogste aantal soor-

ten telt, dus stranden wij op een 
fraai resultaat voor een Leuvense 
school. Nu is het afwachten hoe 
de tellingen in andere Vlaamse 
scholen verlopen zijn. Het Sint-Al-
bertuscollege in Haasrode en het 
Sint-Janscollege te Meldert heb-
ben bijvoorbeeld wel het voordeel 
om over een loofwoud te beschik-

ken. Spechten, boomkruipers, 
boomklevers en vinkachtigen zijn 
voor zulke scholen ietwat makke-
lijker. Toch ben ik vrijwel zeker dat 
De Wijnpers een topplaatsje zal 
bekleden in de uitslag. Een lijst van 
23 soorten is echt aanzienlijk bio-
diversiteitsrijk!

De vogeltelgegevens werden volledig afgesloten op 10 februari 2014. 
Door het uiterst zachte weer werden er in het algemeen minder ver-
schillende soorten waargenomen in de Belgische tuinen. 

Enkele cijfers:
- Zo’n 97 Vlaamse scholen waren actief!
- 1827 leerlingen hebben deelgenomen aan het vogelgebeuren.

De top drie van meest waargenomen soorten op de speelpleinen zijn: 

kauw houtduif merel

Deze top drie draait momenteel ietwat anders uit in de tuinen: 
RESULTAAT 2014

Meer dan 20.000 mensen in ruim 
14.063 tuinen hebben 372.411 
vogels geteld tijdens Het Grote 
Vogelweekend. Zoals uit de voor-
lopige resultaten al bleek, heeft de 
zachte winter voor verschuivingen 
gezorgd in de resultaten. Voor het 

eerst sinds 2011 is niet de vink, 
maar de huismus de meest ge-
telde vogel in de Vlaamse tui-
nen. Op twee staat de vink en 
de koolmees sluit de top 3. 
Groetjes, Michaël

De Grote markt kleurt eventjes ROOD!
Door M. Kicken
Project: Rookvrije klassen (Leer- en sociale activiteiten)

Dat ze zichzelf zo zouden verbazen, dat durf-
de niemand luidop te denken.
Wat vooraf ging…Onder vakkundige bege-
leiding van choreografe M. Vandervelpen 
en met enthousiaste ondersteuning door C. 
Massart werden 35 leerlingen van de eerste 
graad wekenlang gegidst door een wereld 
van dans, ritme, inleving, expressie en ande-
re flashmobs.

Middagpauzes werden opgeofferd om de 
choreografie zo snel mogelijk onder de dans-
schoenen te krijgen en verschillende mensen 
werden aangesproken om van het geheel 
een schouwspel te maken waar menig dans-
shows bij verbleken.
En of ze in hun opzet geslaagd zijn! Hopelijk 
denkt de jury er net hetzelfde over als wij en 
kapen we de hoofdprijs weg. Wat de uitslag 

ook mag zijn, fier op onze prestatie zijn we 
sowieso!
Bekijk even onderstaand filmpje en ontdek 
snel welk talent er op onze school zit!
Bedankt aan: M. Vandervelpen (choreograaf), 
M. Kicken (camera  en montage), N. Langen-
dries (begeleiding), B. De Decker (camera en  
geluid), L. Feys (ontwerp sigaret), C. Massart 
(organisator rookvrije klassen).

Nog even een samenvatting:
Volgende leerlingen namen deel:

1AA: Stef, Florian, Ine V., Julien 
1AB: Femke, Luka, Sterre, Lise 
Lotte, Berenice, Brecht 

1AC: Aurelie, Thomas, Yannick, 
Louka, Lana 
1BB: Nina, Sofie, Bo, Arnout 

2AVA: Elien, Myrte, Ann-Sophie, 
Ilisha, Morgan, Noutsjia 
2BA : Lucas, Roeland, Jonas 

2BB : Siebe, Yolas, Axel 
2BN : Williams, Ignace, Bram, 
Dylan

Marissa zorgde voor een knappe choreogra-
fie
Caroline deed een enthousiaste ondersteu-
ning en begeleiding
Niels hielp bij het inoefenen ’s middags

Lien ontwierp de sigaret
Nicky en Mario maakten een unieke Flash-
mobtune
Bilbo zorgde voor de technische installatie 
ter plekke en filmde mee en tot slot, 2,5 uur 

later in de montagekamer was het resultaat 
er!

Teamwork ten top!

Op maandag 20  
januari de Vlaamse 

Scholierenkoepel met een in-
formatiestand rond INSPRAAK OP SCHOOL op de 

speelplaats tijdens de middagpauze stond. De Vlaamse Scholie-
renkoepel organiseerde bovendien een workshop voor geïnteres-
seerden van de leerlingenraad van de eerste graad (11.10 u) en de 
tweede en derde graad (13.40 uur) in H 08.
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Een plant in groei

De natuur is in bloei

De mooie kleuren

De lekkere geuren

De blauwe lucht

Die maken de lente

Koen Adams

De groene planten zijn zo groen

Als een groen kikker

Ik plant planten in bruine grond

Met een bruine schup

Lucas Segers

Tuinbouw
Hier en daar snoeien

Overal grazende koeien

Alle planten water geven

Zodat ze gelukkig kunnen leven

Bloemen spreiden hun bladeren

Zodat ze kunnen zonnen
Audrey Dankelman

Stukje Natuur

Het is ochtend, mijn wekker loopt af

Ik ga aan het raam staan en kijk naar 

buiten.
Het regent!

De druppels van de regen glijden over

De bladeren van de bomen

En vallen op de grond. De bloemen

lachen. Ze hadden dorst. Mooi toch,

zo’n stukje natuur.

Thomas Neesen

Werken in de tuin
Wie zit te spitten moet niet aan een ijs-

je likken, metGritsel en riek heeft men niet gewied
Onkruid zal niet tieren, maan hark zal 

eens zwierenMijn zaad zwier in het rond
De planten komen uit de grond.Matthias Riedel

Stekken

Een stek neem je op de juiste plek

pot met grond voor deze stek

Winter of zomer 

Het is riskant

Maar pak het van de moederplant

Jasper Van der Borght

Stekjes

Heel de serre staat vol met stek-
jes
Samen verdeeld in bakjes gevuld 
met aardeVoedzaam voor de stekjes

Elk stekje is klein en fijnEn zeer gevoelig voor de kou
Jonas Smets

Met plantgoedEn grond komt er een tomaat 
uit de grondMet de regel en de wetIs elke grond goed bedekt

In een serre warm en groot 
Is er altijd een kleine gootFrederick Donckers

Lente
Groen moet je doenMijn buurman is KoenDe lente komt eraanIk zit onder de volle maanHier staat de bloem te staan

Met mijn handen in de aarde
Dat is mijn waarde

Yaro Ray

Weg met de dichters 
    door 3 TP onder leiding van J. Cochet

n de wereld van de

Planten heb je vele 

Emigranten

Groene groeiers en bloeiers

Geënt of gestekt zaad wel

Of niet bedekt

Maar allen hebben ze waterige

Wortels en een grote nood aan 

Aarde of anders de dood

Yannick Verleyen

Gedicht
Bij het gebruik van pesticiden
Moet je minder onkruid wieden
Thuis tuiniert men biologisch
Daar is niks mee mis!
In de zomer gezonde groeten op het 
bord
In de lente betekent dit spitten in de 
tuin als sport.
Liefst in rechte lijnen, niet te doen,
Daarin ben ik zeker geen kampioen.
Hoe hard ik ook probeer
Mijn schop heeft precies een eigen wil
Daarom dat ik er vanaf nu geen tijd 
meer aan verspil!

Ruth Spiessens

Rozen zijn rood

Tulpen zijn blauw

Ik dacht dat ik mooi was

Maar toen zag ik jou

Rhyno Verbiest

Groeien
Als je inpot steek je planten in een pot
Je laat het groeien
Wat bloeien
En snoeien
De koeien beginnen te loeien
Zonder water kan het gras niet groeien

Gus Van Horenbeek

Tuinbouw en landbouw

Hier en daar laten groeien

Daarna maar snoeien

Laat de planten leven

Anders gaan ze bleken

Laat de planten groenen

Anders moet je ze boenen

Stijn Weckx

Een plant is galantKenmerkend aan het landGroen moet je doenMet veel fatsoen
Een blad is gladZo plat als een lat

Zo word je nooit zat…
Adriaan Oosthuyse

Werken met DROPBOX
En wat hebben we geleerd vandaag, meester Mario? 
Juist ja, we delen voortaan onze documenten via DROPBOX!
De Dropboxbijscholingen zijn achter de rug. 26 geïnteresseerden 
volgden één van de vier nascholingen. M. Kicken kreeg van heel 
wat collega’s fijne en positieve feedback. Dat deed hem plezier. 
Hopelijk heeft iedereen er iets van op gestoken en kan iedereen 
het nu toepassen in het dagelijkse leven.
Voor de afwezigen (die ondertussen al heel veel spijt heb-
ben... )  nog even:
Handouts: iPads -> Documenten -> Bijscholingen ->
Meer opslag?  Maak je account aan via deze link  https://
db.tt/vNnrr6b  en krijg 2,5  GB opslag gratis. (500 MB extra) 
Dropboxexperts: wil je meer doen met Dropbox? Ik som 13 din-
gen op om meer uit je Dropbox te halen! iPads -> Documenten -> 
Bijscholingen -> Dropbox Experttips
@ Facebook:  https://www.facebook.com/media/set/?set
=a.695635180458398.1073741921.170308656324389&t y-
pe=3&uploaded=1

Still questions? 
Zwier het maar in de Dropbox van M. Kicken!

Op zaterdag 10 mei enkele collega’s deelgeno-
men hebben aan een voetbaltornooi in Rotse-
laar. Dit tornooi was in een WK-jasje gestopt: elk 
ingeschreven team koos een land dat deelnam 
aan het WK en speelde in de kleuren van dat 
land. Onze collega’s kozen voor Chili!
Ze konden elke steun gebruiken…
Het programma:
16.20u Chili-België
17u Chili-Duitsland
17.40u Chili-Ivoorkust
18.20u Chili-Spanje

De wedstrijden vonden plaats op   
Sportoase De Toren (Torenstraat 115 - 
3110 Rotselaar). Voor de kinderen was er 
een speeltuin en een zandbak...

Tuin
Men ziet het gras en bloemen groeien

Soms moet je wel even sproeien

Maar het is goed

Om je er tussen te blijven

Het is fijn om er te zijn

Met mijn handen in de aarde

Dat is een grote waarde

Cedric Maffei

@ Facebook
http://goo.gl/dEcnsm

http://goo.gl/dEcnsm
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Leerlingen van 5 TBK spuiten graffiti op brug
19-21 maart 2014
De leerlingen toegepaste beeldende kunst hebben een graffitikunstwerk aangebracht onder de brug op de Leuvense 
ring (vlakbij onze school). 

Twee jaar geleden pakten hun 
voorgangers de ringbrug aan de 
Wijnpersstraat al eens aan met 
hun spuitbussen. Maar de muur 
aan de overkant bleef totnogtoe 
kaal. Het is een strook van 31 meter 
lang en 3 meter hoog. Hier konden 
onze leerlingen zich creatief uitle-
ven. Elke leerling van 5 TBK maakte 
een ontwerp voor de brug. Daaruit 
werden vijf ontwerpen gekozen 
die dan samen verwerkt werden 
tot een groot geheel. Daarin pas-
ten ze het logo en de kleuren van 
de school. Eerst brachten ze een 
raster aan als houvast voor de te-
keningen, nadien werd het werk 
laag per laag op de muur gespo-
ten. Voor de leerlingen van het 
vijfde jaar was het zeker één van 
de hoogtepunten van dit school-
jaar. N. Vaes en Y. Van Nuffelen wa-
ren de bezielers van het project. 
Proficiat!
Meer foto’s en een filmpje op onze 
facebookpagina De Wijnpers!

Naar Amsterdam 
met 4 BAK A en B
Eindelijk was het zover. Op woensdag 26 maart 2014 vertrokken 4 BAK A en B voor een driedaagse studiereis naar Amsterdam.

Ons programma zag er als volgt uit:

woensdag 26/3: 
Verzamelen aan het station te Leuven om 
8.45u. Vertrek met de trein van 9.34u.
14.00: stadsspel in Amsterdam
16.30: bezoek aan het Van Gogh museum
20.30: toneelvoorstelling Cyrano

donderdag 27/3: 
09.30: bezoek aan het vernieuwde Rijks-
museum (Rembrandt, ...)
13.00-17.00: fietstocht langs hedendaagse 
architectuur op het Ij
19.00-19.30: bezoek aan het Stedelijk Museum 

vrijdag 28/3:  
09.00: bezoek aan het Anne Frank huis
14.00: bezoek aan De Appel arts centre en de 
openbare bibliotheek 
van Amsterdam
20.30: aankomst te Leuven aan het station

Fietstocht op het IJ 
Verslag Amsterdam door Jasper Goris (4 BAK B)

We hadden juist gegeten en moesten terug 
zijn aan het koninklijk paleis om 13:00 uur. Ik 
had juist een lekkere uiensoep op. Op het afge-
sproken uur vertrokken we met z’n allen naar 
het centraal station van Amsterdam om de ge-
huurde fietsen te gaan halen. Eerst moesten de 
meisjes hun fietsen nemen en daarna mochten 
de jongens de fietsen gaan halen. 

Toen iedereen een fiets in de hand had, gin-
gen we terug naar het plein voor het station 
om de gidsen op te wachten want we waren 
een kwartier te vroeg. “Dat is goed”, zei me-
vrouw Thiry mijn leerkracht Nederlands en te-
vens één van de drie begeleiders van de 
groep. Toen de twee gidsen aankwamen zei-
den ze dat het met zo’n grote groep te moeilijk 

was, dus splitsten we ons op in twee groepen: 
4BAKb en 4BAKa. Daarna vertrokken we. 

Al snel maakten we onze eerste stop. Daar leg-
de de gids ons uit wat we zoal zouden zien tij-
dens de fietstoer. Het ging voornamelijk over 
de architectuur op het Ij, een eiland dat zich 
ongeveer in het noordoosten van Amsterdam 
bevindt. 
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We stopten veel in het begin maar naar het ein-
de niet meer. De gids vertelde ons dat er veel 
pakhuizen waren verbouwd door architecten 
vanuit de hele wereld.

Mevrouw Thiry wilde weten hoe de schepen 
nu naar de Noordzee varen. De gids legde uit 
dat er een nieuw kanaal werd gegraven dat 
via de polders verbonden was met een ander 
kanaal dat richting Noordzee ging. Wat verder 
op onze route toonde de gids ons drie grote 
gebouwen waarvan wij moesten zeggen wel-
ke wij het mooiste vonden. We kozen allemaal 
voor hetzelfde gebouw dat – zonder het voor-
af te weten – een Belgisch architectuuront-
werp bleek te zijn.

Een tijdje later fietsten we over verschillende 
bruggen die ook allemaal Belgische architec-
tuur waren. De gids gaf ons bij de volgende 
stopplaats meer informatie over de bruggen. 
Hij zei dat elke brug ontworpen was door de 
Belgische architecten volgens een zelfontwor-
pen alfabet dat bestaat uit vormen. Elke brug 
had steeds dezelfde naam maar in verschil-
lende talen. Hun naam was “IDEE”. Ik vond die 
bruggen zeer mooi, hoewel ze wel een beetje 
smalletjes waren, maar ik vond het concept wel 
goed bedacht. Dit was nog maar het begin van 
de rondleiding. En met nog 3 uur fietsen voor 
de boeg, was ik alvast erg benieuwd naar de 
andere originele architecturale creaties die ik 
nog te zien zou krijgen op het Ij. 

We fietsten wat verder door en kwamen zo aan 
een rode gekronkelde brug die enkel bestemd 
was voor voetgangers. De brug kreeg door de 

kronkel de naam “Pythonbrug”. 

Daarna besloot de gids om meer het centrum 
van het Ij op te zoeken. Zo kwamen we terecht 
in een straatje met verschillende woonblok-
ken en een raar bouwwerk in het midden. Het 
was precies een binnenplaats waarrond zowel 
gerenoveerde woonblokken als nieuwe woon-
blokken lagen. In het midden was een soort 
van monument. De gids legde uit dat het een 
koe zou moeten voorstellen, maar ik was er 
ronduit zeker van dat niemand van de groep 
er een koe in zag. Errond was een grasveldje 
waar de kinderen konden spelen. Dit was zo 
gedaan – niet alleen hier maar over het hele Ij 
overigens – omdat de huizen er gewoon geen 
tuin hebben. 

 

Vanaf dan zijn we niet meer zo snel gestopt. Na 
lange tijd gewoon doorfietsen kwamen we bij 
een hangbrug die een enorme bocht maakte 
en uitgaf op een eilandje dat kunstmatig was 
aangelegd bovenop een hoop chemisch afval, 
dat volgens de gids diep en veilig ingepakt 

was in een box van zeer dikke lagen beton, be-
dekt met grond en daarboven een asfaltweg. 
Aan de metalen buizen langs weerzijden van 
de brug te zien, leek de brug tevens veel weg 
te hebben van een touwbrug. De gids legde 
echter uit dat je in en rond Amsterdam geen 
touwbrug kunt vinden omdat de grond er veel 
te nat is om de steunpalen voor de touwen erin 
te verankeren. Hij vertelde ons ook dat de ar-
chitect eigenlijk de brug wilde laten uitkomen 
in een andere buurt dan het Ij dichtbij Amster-
dam, maar de buurtbewoners daar waren te-
gen. Dus werd het traject verlegd richting het 
Ij.

Na de hangbrug fietsten we verder over weer 
een andere brug waarvan het onderstel pre-
cies leek op dat van de “Millenniumbridge” 
die zich in London dicht bij het “TATE Modern” 
museum bevindt. Deze brug kwam uit op een 
plaats waar de bewoners zelf mochten kiezen 
hoe ze hun huis wilden bouwen mits ze zich 
enkel aan de opgelegde lengte, breedte en 
hoogte zouden houden.

Iets verderop reden we door een groot ge-
bouw en kwamen in een straat die letterlijk 
net boven het water lag. De huizen die de weg 
omzoomden, dreven op het water. Aan de kant 
waar wij ons bevonden, lagen de goedkopere 
huizen en aan de andere kant van het meer la-
gen de duurdere drijvende woningen.

Zodra we de duurdere drijvende huizen voorbij 
gefietst waren, reden we weer over een andere 
brug die eveneens leidde naar een kunstmatig, 
dit keer met baggergrond in plaats van che-
misch afval, opgehoopt eiland. Dit eiland was 
volgebouwd met woonblokken die elk op hun 
beurt waren ingedeeld in verschillende recht-
hoekige volumes die een specifieke functie 
vervulden zoals een winkelcentrum, kantoren, 
gewone woonblokken, parkjes, pleinen, … 
Hierna hielden we even een korte fietspauze 
aan de rand van het water. Uiteindelijk fietsten 
we verder in de omliggende wijken en verlie-
ten langs een andere brug dit kunstmatig aan-
gelegde eiland.

Over de kunstmatige poldervlakte reden 
we terug via het eiland dat was aangelegd 
op chemisch afval. De hangbrug lieten 
we deze keer links liggen waarna we met 
onze fietsen trappen moesten beklimmen 
om een hoger gelegen weg te bereiken. 
Boven wachtte ons een fantastisch ver-
gezicht. Terwijl we verder fietsten kon je 
van daarboven uit meteen alle bouwwer-
ken en knooppunten zien waarlangs we 
eerder gefietst waren. Daarna staken we 
over bij verkeerslichten die zeer onduide-
lijk aangaven of het licht nu rood dan wel 
groen was. 

Ondertussen vertoefden we al een hele 
tijd op het Ij. In het laatste deel van de fiet-
stoer verkenden we vooral de achterste 
woonwijken en kantoorgebouwen. Heel 

even reden we verkeerd maar uiteinde-
lijk bereikten we toch onze laatste halte, 
een gigantische woonwijk waar de kin-
deren volop konden spelen zonder enig 
gevaar van auto’s omdat de garages er 
zich, net zoals in de meeste buurten op 
het Ij, ondergronds bevinden.
.  

plattegrond van de woonwijk
Ten slotte fietsten we nog over de 
voorlaatste brug, vanwaar uit we het 
scheepsvaartmuseum konden zien aan 
de overkant van het kanaal waar onder 
andere ook nog het Bimhuis en de bi-
bliotheek lagen.

Na de zoveelste, en uiteindelijk laatste 
brug, reden we terug de Amsterdam-
se stadsmuren binnen waarna we onze 
fietsten inleverden en de gids bedank-
ten voor deze boeiende rondleiding. 

Jasper Goris 

En VONDEL zag dat het goed was….
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Het leven zoals het is … de eerste graad 
Sprokkels van M. Meeus 

• Onze school voor de eerste keer voor het vak Frans een 
taaluitwisseling organiseerde met de tweedejaars met 
een Waalse school?
De Franstalige leerlingen kwamen bij ons op bezoek 
op 19 maart. We verwelkomden hen met een ontbijt en 
hadden een fijne dag samen.
We trokken de stad in voor een zoektocht langs de Leu-
vense bezienswaardigheden. Ze waren onder de indruk 
van onze mooie Leuvense binnenstad!
Op 9 mei was het onze beurt om bij hen langs te gaan in 
Couvin, vlakbij de Franse grens. Ook wij vonden het fijn 
hun school en stad te verkennen.

• De eerstejaars maandag 12 mei met de trein naar  
Mechelen gingen?
Voor de middag bezochten we de kazerne Dossin waar 
we een interessante en indrukwekkende uitleg kregen 
over de Jodenvervolging tijdens de tweede wereldoor-

log. We luisterden 
2 uur lang ge-
boeid en onder de 
indruk naar de uit-
leg van de gidsen.
Na de middag kre-
gen we een rond-
leiding in het his-
torisch centrum 
van Mechelen. 
We bezochten het 

stadhuis en zagen daar de zaal waar de Mechelse bur-
gemeester Bart Somers met zijn schepenen vergadert. 
Die zaal is nog steeds identiek hetzelfde gebleven als 
500 (!!) jaar geleden!
We luisterden ook naar het grappige verhaal van de Me-
chelse maneblussers!

• De eerstejaars dinsdag 13 mei Technopolis bezoch-
ten en daar Vlaams minister-president Kris Peeters ont-
moetten ?
Het was een heel speciale dag in Technopolis: ze ver-
wachtten de 4.000.000ste bezoeker en die moest na-
tuurlijk in de bloemetjes gezet worden! Kris Peeters was 
daar om de prijs uit te reiken. Onze school deed mee 
aan een wedstrijd om de prijs die daar aan vast hing in 
de wacht te slepen. We hebben spijtig genoeg niet ge-
wonnen maar waren toch blij Kris Peeters in levenden 
lijve te ontmoeten! Verder hadden we een heel leuke en 

leerrijke dag daar!

• De eerstejaars op 
woensdag 14/5 naar 
het U.Z. Gasthuis-
berg gingen en 
daar een blik achter 
de schermen van 
dit grote ziekenhuis 
mochten werpen?
We kregen een hele uitleg over de werking van de keu-
ken, de ziekenhuisbakkerij (jaja, ze bakken daar brood 
voor alle patiënten, personeel en bezoekers), de ambu-
lancedienst …
Een tweede groep leerlingen bezocht de Leuvense po-
litie. Ook dat was een heel leerrijke ervaring.

• De eerstejaars donderdag een dagtocht maakten met 
de fiets en zelf de route moesten zoeken met behulp 
van fietsknooppunten? 
De tocht bracht ons langs Wijgmaal, Rotselaar, Wakker-
zeel, Werchter, Haacht, Keerbergen, Tildonk … Aan het 
eind hadden we er een rit van ongeveer 45km opzitten. 
De weergoden waren ons in ieder geval goed gezind 
want we kregen een mooie, droge en zonnige dag!
Moe maar voldaan kwamen we rond 15.30u terug aan 
op De Wijnpers.

De projectweek werd afgesloten met een fietstocht 
naar “het meer” van Rotselaar. Het weer was schitte-
rend en sommigen namen zelfs een duik in het ijskou-
de water. Kortom, een prachtige afsluiter van een fijne 
week!

• Alle leerlingen en leerkrachten van de eerste graad 
ontzettend blij zijn dat ze volgend schooljaar kunnen 
verhuizen naar de nieuwbouw Belvédère Walraevens 
en dat de containerklassen weggehaald 
zullen worden?

VERVOLGVERHAAL LABORATORY
In aflevering 7.1 en 7.2 kon je al meegenieten van het Laboratory verhaal. Hier vind je hoofdstukken 5 en 6 van de spannende avonturen 
van Juliet Nox. Ze verlaat haar saaie plaats in Zwitserland en bezoekt nu een schitterende Wellness.

Hoofdstuk 5 
Mijn wonden waren uiteindelijk sneller gene-
zen dan verwacht. Ik had de raad van de dok-
ter voor de eerste keer opgevolgd. Ik moet 
zeggen, die Witte Jassen doen het prima. 
Mijn organisatie had alles netjes opgeruimd 
wat dat andere wezen vuil achtergelaten had. 
Het was nu al twee weken geleden en ik werd 
Zwitserland nu al moe. Er was geen klus die 
ooit zo lang duurde. Of die gekke geleerde kon 
zich verdomd goed verstoppen, of hij was al 
dood en was ik mijn tijd hier aan het verspil-
len. Nu zat ik hier, ik was niet in de mood voor 
een gedwongen vakantie. Ik wou die gekke 
geleerde de nek omwringen maar hoe moest 
ik dat nu doen als die ergens op zijn luie kont 
zat? Ik zuchtte en Nikki merkte dat op. ‘Juliet, 
is er iets?’ vroeg ze me. Ik knikte. ‘Ik verveel 
me dood en mijn spieren doen verdomd veel 
pijn!’ Ik strekte mijn benen en dat deed pijn. 
Nikki lachte en zei: ‘Ik weet het perfecte me-
dicijn voor die spiertjes van jou!’ Ze pakte haar 
gsm en toetste een nummer in. Ik hoorde het 
‘piepen’ van de toetsen en herkende het num-
mer door de beweging die haar duim maakte. 
Ze ging Ky bellen. Ik zuchtte opnieuw en ik 
deed alsof ik het praatprogramma volgde op 
de tv, maar eigenlijk volgde ik de conversatie. 
Ze praatte niet met Ky, maar met Amy. Ik keek 
zuur naar de tv. Dat mens zou nog eens in één 
of ander kanaal eindigen. Een prachtig kanaal 
met een mooie zak rond haar hoofd. Toen ver-
anderde Nikki’s stem, van vergif vermengd met 
bedreigingen naar een stem die blij klonk. Zo 
te horen had Ky het aan de andere kant over-
genomen. Ik keek haar aan. Ze keek naar mij, 
met een schittering in haar ogen hing ze op 
en zei: ‘Pak je koffers. Je gaat met Ky naar een 
kuuroord!’ Ze glimlachte bij dat laatste. Ik zakte 
onderuit en begon te zeuren als een klein kind. 
Ik had geen nood aan een massage. Ik werd uit 
de zetel getrokken door Nikki. Ze sleurde me 
naar mijn kamer. Ze trok mijn koffer onder het 
bed vandaan en pakte wat kleren uit de kast. 

De bomen flitsten voorbij, terwijl Ky zo goed als 
tien regels brak van het verkeer. Het kalmeerde 
me om de dennenbomen te zien voorbij flit-
sen. Het herinnerde me aan de vele boeken 
waarin dennenbomen werden beschreven. Ik 
keek naar de bomen. Mijn gedachten richten 
zich tot het terrein dat ‘fantasie’ heette in mijn 
hoofd. We waren al even onderweg en de zon 
ging onder. Misschien was het kuuroord geen 
goed idee geweest. Ik wou Ky niet lastig vallen 
met mijn gezeur en mijn werk. Ik moest mijn 
organisatie nog op de hoogte stellen. Mijn 
baas ging niet blij zijn als ik zou zeggen dat ik 
op vakantie was. De mensen die voor Infinite 
werkten waren stoer en meestal toonden ze 
geen schrijntje emotie. De naam klonk mis-
schien niet echt stoer maar dat kwam door 
onze dekmantel. Infinite was een bedrijf dat 
apparaten ontwikkelde voor mensen met ge-
hoor- en praatproblemen en voor muziekbe-
drijven. Meestal waren het muziekapparaten, 
zoals stem hervormers. Dit waren een soort 
plakkers met een chip die op je nek werden ge-
plakt. In de keel huisden de stembanden en de 
hervormers deden de rest. Je hoefde gewoon 
te zingen. Ik viel in slaap en zonder dat ik het 
zag, glimlachte Ky naar me. Het ging nog wel 
een uur of twee duren misschien wel meer 
voordat we aankwamen aan het Spa Hotel. 
Hoofdstuk 6 
De auto stopte op een grote parking en Ky aai-
de me zachtjes over mijn hoofd. Ik keek naar 
buiten. Er stonden nog enkele auto’s buiten de 
onze. Ik keek recht voor me en ik zag een groot 
modern hightech gebouw. Binnen was het 
thema nogal strak zwart-wit. Ky stapte voor me 
uit naar een balie waar een jonge vrouw met 
een staart en een naamkaartje hem vriendelijk 
begroette. Hij zei iets terug en nam een sleutel 
van haar aan. Ky pakte mijn hand en ik bloos-
de. Hij drukte op een knop en de lift ging open. 
We pakten onze koffers en een stem vroeg 
‘verdieping alstublieft.’ Ky keek naar de camera 
en zei: ‘Het penthouse’. Ik keek hem aan. ‘Het 

penthouse?’ Ky glimlachte. ‘Ja, ik ben eigenaar 
van het penthouse.’ Hij was de eigenaar? Hij 
moest wel erg rijk zijn als hij een penthouse 
kon betalen. Ky liet mijn hand niet los toen hij 
verder ging. ‘Mijn ouders zijn eigenaar van dit 
hotel samen met een paar andere. Dit is het 
eerste hotel dat ze zelf gebouwd hebben. Die 
jonge vrouw achter de balie is een vriendin 
van onze familie.’ Ik keek naar de deuren van 
de lift en vroeg me af of zijn ouders in gear-
rangeerde huwelijken deden. De lift stopte 
en we wandelden naar de deur van het pen-
thouse. Ky deed de deur open en mijn mond 
zakte open van verbazing. Zwart en wit was, 
zoals in de lobby, het thema van het interieur, 
maar het was mooi. Het zwart-witte interieur 
overheerste niet. Ky zette zijn koffers neer en 
stopte de sleutel in de zak van zijn jas. Hij stap-
te de slaapkamer in en ik hoorde hem lachen. 
Ik wandelde naar de slaapkamer en zag een 
tweepersoonsbed staan. Ik was dus echt niet 
van plan om naast hem in bed te kruipen! Ky 
keek me aan en hij moest de schok van de ont-
dekking op mijn gezicht gezien hebben want 
hij zei: ‘Sorry, volgens mij hebben ze de logeer-
kamer niet klaar gemaakt.’ Ik stapte naar de 
logeerkamer en zag dat hij gelijk had. Het zag 
ernaar uit dat ik dan toch het tweepersoons-
bed zou gebruiken met Ky. We zetten onze kof-
fers in de slaapkamer en pakten ze uit. Hij was 
sneller klaar dan ik en hij belde de lobby om 
zich ervan te vergewissen dat ze de koelkast en 
keukenkastjes voorzien hadden van voedsel.
Die nacht sliep ik op de sofa, wat Ky niet echt 
leuk scheen te vinden. De volgende ochtend 
werd ik wakker door de geur van spek, eieren 
en toast. Ik rook ook vers gezette koffie. Ik stond 
op en zag Ky naar mijn pyjama staren terwijl hij 
een pan met roerei vasthield. Ik grijnsde. ‘Zie je 
iets wat je bevalt?’ vroeg ik zoetjes. Hij bloosde 
en zette de pan op tafel. Ik lachte zachtjes en 
ging zitten. Ik nam wat roerei en spek terwijl Ky 
geen woord zei. Hem plagen was toch zo tof.

Dit was het voor dit schooljaar. Demi Stevens laat je voor het vervolg van het verhaal in spanning afwachten tot aflevering 8.1 (december 
2014). Als je niet te houden bent, kan je ook altijd de Engelse versie lezen. Hiervoor kan je haar contacteren via smartschool. 
Mocht je vragen hebben in verband met ‘Laboratory’ kan je haar eveneens een berichtje sturen via smartschool en dan zal ze een link 
doorsturen.. Zij hoopt dat jullie genoten hebben.  Tot volgend schooljaar.
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met 5 TNG 
12-16 mei 2014
Door M. Abts
Vlieland  is vanuit het westen gerekend het tweede bewoonde 
Nederlandse  Waddeneiland, gelegen in de provincie  Friesland. 
In vroegere tijden maakte het deel uit van het gewest Texla. Het 
eiland is onderdeel van de gelijknamige gemeente Vlieland. Ten 
zuiden van het eiland ligt Texel, ten oosten van Vlieland ligt Ter-
schelling.

Dag 1
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat onze 
eerste dag op Vlieland vlekkeloos verlopen 
is. Het was meteen een groot succes vandaag 
met een uiteenlopende soortenrijkdom!
- 51 vogelsoorten: fluiter, nachtegaal, boom-
pieper, bonte vliegenvanger, grauwe vliegen-
vanger, fitis, kanoet, rotgans, lepelaar, rosse 
grutto, drieteenstrandloper, ...
- 70 plantensoorten: heidekartelblad, duinap-
pel, gewone ossentong, kleine ratelaar, brede 
orchis, harlekijn, vogelmelk, zandwolfsmelk, 
Engels gras, ...
- 5 mossen: vals rendiermos, gebogen rendier-
mos, veenmos,...
- enkele weekdieren, kevers, paddenstoelen, 
amfibieën, nachtvlinders en overige ongewer-
velden: oliekever, heideringelrups, reuzenbo-
vist, blauwe haarkwal, oorkwal, kleine watersa-
lamander, alikruik, ...
Kortweg een vlot en soortenrijk verloop met 
een fraai weertje. Hopelijk mogen wij de ko-
mende dagen nog vele organismen bewonde-
ren én onvergetelijke momenten beleven op 
dit pittoreske en groene Waddeneiland.
Dag 2
Hier ben ik weer. Gedurende onze tweede dag 
hebben wij tijdens de voormiddag een uitge-
breid bezoek gebracht aan Midden-Vlieland en 
de schitterende Kroonspolders (dé groene pa-
rel van het eiland!). Het leverde vele zeldzame 
fauna en flora op!!!
Vandaag 26 nieuwe vogelsoorten waaronder 
beflijster, noordse stern, braamsluiper, paap-

je, zwarte ruiter, 
groenpootruiter, bontbekplevier, kruisbek, 
rouwkwikstaart, kleine karekiet, rietzanger, ... 
en zelfs eidereenden met jongen alsook balt-
sende  woerden van deze soort  op het open 
water. Prachtige waarneming!
Tevens vele nieuwe plantensoorten zoals de 
zeldzame rietorchis, stijve ogentroost, wilde 
judaspenning, lamsoor,  lepelblad, alsem, zee-
kool, ronde ooievaarsbek, kruidvlier, veelbloe-
mige veldbies, ...
Bovendien nog enkele zeldzame dagvlinders 
zoals het groentje en de argusvlinder. Ook ech-
te toppers!
In de namiddag had ik een wadexcursie ge-

pland onder leiding van een plaatselijke gids. 
Hij kon onze lijst verlengen met verscheidene 
weekdieren, geleedpotigen en vissen. Van de 
asgrauwe keverslak tot de zandkokerworm, 
van de gestippelde dieseltreinworm (goddelij-

ke naam) tot de strandkrab, ... Ze 
waren allen van de partij.
Dag 3
Deze morgen stond er een at-
tractieve activiteit op het pro-
gramma, namelijk korren op het 
wad. De leerlingen mochten hier-
bij zelf een kornet door de bran-
ding slepen langs het Noord-
zeestrand. De vangst leverde 
heel wat nieuwe soorten week-
dieren en geleedpotigen  op 
waaronder sprot, schol, zeedruif 
of Amerikaanse ribkwal, garnaal, 

groene strandkrab, stompe alikruik, ... Boven-
dien was er een massa zeesla aanwezig op het 
noordwestelijke deel van het eiland.
Tijdens het korren en de intense duinwande-
ling hebben wij tevens enkele nieuwe vogel-
soorten mogen bewonderen zoals de grote 
stern, paarse strandloper, roodborsttapuit, 
gekraagde roodstaart en zelfs de zeldzame 
zang van de snor. Het was ook fascinerend om 
koekoeken waar te nemen tijdens hun zeetrek. 
Heel vreemd om deze broedparasiet te spot-
ten over het grote open water.
Na een stevig middagmaal brachten wij gedu-

rende de namiddag een langdurig bezoek aan 
het museum van De Noordwester. Het is een 
levend alsook een niet levend museum om-
trent de biodiversiteit op Vlieland. Het bevat 
een grote schelpencollectie, de geschiedenis 
van het eiland in geur en kleur, vele aquaria, 
opgezette fauna, het volledige skelet van een 
aangespoelde potvis, ruwe haai en bruinvis, 
een filmzaal, ...    Wij kregen hier zelfs de kans 
om hondshaaien en roggen te aaien. Oooh, de 
hondshaai... al jarenlang mijn favoriet onder de 
kraakbeenvissen! Kortweg een leuke ervaring 
voor iedereen.
De overige tijd hebben de leerlingen hun 
energie gestoken in het voorbereiden van hun 
gidsbeurt die ze morgen aan elkaar zullen ge-
ven. Ze hebben allemaal bij aanvang van onze 
trip een gebied mogen uitkiezen waarin ze 
zich zelf willen verdiepen. Met de nodige the-
orie over de methodiek van het gidsen hopen 

wij op een fraai product. Frieda en ik zijn dus 
heel nieuwsgierig naar het resultaat!
Naast de gidsbeurt staan er voor morgen nog 
andere leerrijke ervaringen op ons lijstje, waar-
onder een zeehondentocht met een zodiac 
langs de oostelijke zandplaten op de Wadden-
zee. Nu ga ik onze dag stilaan weer afronden 
en jullie horen morgen weer iets meer over 
onze natuurbelevingen. 
Dag 4
Bij deze mijn voorlaatste verslag omtrent het 
Vlielandverhaal. Gedurende de voormiddag 
hebben de leerlingen hun gidsbeurt gegeven 
op het eiland. Van inzet en gedrevenheid ge-
sproken zeg! De leerlingen hebben het  schit-
terend doorstaan. Er waren onderling wel 
verschillen, maar ik benadruk dat de meeste 
leerlingen een attractieve natuurbeleving heb-
ben aangeboden in hun uitgekozen gebied.
Na het middagmaal waren wij allemaal in volle 
spanning voor de zeehondentocht. Deze toffe 
surprise heb ik eigenlijk nog op het laatste mo-
ment kunnen regelen. Op Vlieland organiseren 

ze eigenlijk  weinig boottochten om de zand-
platen af te speuren naar zeehonden vanwege 
hun zeer groene en respectvolle omgang met 
de natuur. Ze willen kortweg massatoerisme 
vermijden uit een eindeloos respect voor de 
zeezoogdieren. Toch 
heb ik ‘via via’ nog iets 
kunnen vastleggen en 
het werd uiteindelijk 
een groot succes!
Concreet waren er 
twee grote  groepen 
aanwezig nabij de 
zandplaten van Ri-
chel. Het waren ge-
mengde groepen van 
de gewone en de grij-
ze zeehond. In totaal 
konden wij genieten 
van zo’n 115 exempla-
ren! De massa’s grote 
sternen kleurden te-
vens het landschap. 
Een zoveelste topervaring.

Nadien kregen de leerlin-
gen een vrij moment om 
dan ‘s avonds nog een in-
tensief bezoek te brengen 
aan het duinlandschap 
van West-Vlieland. Wat 
een soortenrijkdom heb-
ben wij daar nog kunnen 
scoren?! Slechtvalk, wit-
gatje, sprinkhaanzanger, 
waterral,... en ongeveer 
25 000 steltlopers (drie-
teenstrandlopers, bonte 
strandlopers, rosse grut-
to’s, zilverplevieren, goud-

plevieren,...). Echt buitengewone aantallen!
Het blijft hier ontdekkingen regenen. Jammer 
genoeg moeten wij morgenmiddag afscheid 
nemen van Vlieland. Voor tijdens de regen-
maand af te reizen naar de Wadden, hebben 
wij mogen genieten van zonnig en vrij warm 
weer. De weergoden waren ons erg gunstig.
Dag 5
Wij hebben in de voormiddag jammer genoeg 
afscheid moeten nemen van ons vakantiehuis 
Lindeval te Duinkersoord. Omstreeks 12:00 
u gingen wij te water met de Vlielandboot om 
vervolgens anderhalf uur te varen en tevens te 
genieten van het zonnige bovendek.
Nadien met het busje/auto richting De Wijn-
pers, maar door de verschillende verkeerson-
gevallen in Antwerpen zijn wij toch ietwat later 
aangekomen op school. Wij namen concreet 
afscheid van elkaar omstreeks 18:40 u.
Wij kunnen terugblikken op een afwisselend, 
leerrijk, zonnig, gezellig en biodiversiteits-
rijk avontuur. De vele excursies en belevin-
gen langs de stranden, de duinen, de heide, 
de Wadden- en de Noordzee brachten onder 
andere  het volgende op: 104 vogelsoorten, 
217 plantensoorten, 10 vlindersoorten, 28 
weekdieren en overige ongewervelden, 6 vis-

soorten, 3 amfibieën en één reptielensoort. 
Praktisch alle soorten hebben wij zelf weten te 
ontdekken op enkele weekdieren en vissen na. 
Deze laatste kwamen namelijk vooral aan bod 
tijdens de excursies onder leiding van een gids 
van De Noordwester (Informatiecentrum van 
Vlieland).
En uiteraard niet te vergeten... Eveneens enkele 
zoogdieren waaronder de grijze en de gewone 
zeehond, alsook een aangespoelde bruinvis!

Groetjes en tot maandag! 
Michaël, Frieda en de leerlingen van 5TNG.

Voor meer FOTO’s zie onze FB pagina De Wijnpers!

Dagboek van een studiereis naar Vlieland
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De vijfdejaars op stage
Nieuw dit schooljaar was het inrichten van een blokstage van twee weken voor alle zesdes en van een blokstage van één week voor alle 
vijfdes. Hun eerste opdracht bestond eruit een stageplaats te zoeken. Vervolgens dienden ze een hele administratieve boterham te kau-
wen om vervolgens, verlost van alle papieren, op stage te kunnen vertrekken. Het was een zeer verrijkende ervaring. Volgend schooljaar 
zullen er volgens hetzelfde stramien opnieuw stages plaatsvinden.

5 TBK op stage
De leerlingen van 5 Toegepaste beeldende 
kunst liepen stage in de socio-culturele sec-
tor. Dit is heel gevarieerd. Sommige leerlingen 
deden een observatiestage in het deeltijds 
kunstonderwijs te Tienen, Overijse of Leu-
ven, anderen liepen stage bij een fotograaf, 
een zelfstandig kunstenaar, een schilder, een 
striptekenaar, een beeldhouwer, ontwerpers 
van keramiek en textiel. Enkelingen kwamen 
terecht in de reclamewereld of in de wereld 
van grafisch design. Eén leerling kon zelfs een 
stage op de VRT versieren. Zij heeft meege-
werkt aan het decor van Het beloofde land, het 
programma in de aanloop naar de verkiezin-
gen van 25 mei 2014. Kortom, iedereen had de 
tijd van zijn leven op zijn/haar stageplaats die 
aansloot bij zijn/haar interesses. Ook de stage-
gevers konden de inzet van onze leerlingen 
hard waarderen. Wij vonden niets dan loven-
de commentaar op de evaluatieformulieren. 
Goed gedaan, 5 TBK A en B.

Lisa Vanwelden bij Union Max

Nick Heylen bij Charel Cambre.

Kato Haverals bij Bart Luykx

Jérémy Grooten bij Mojuice

Nora De Visscher op de VRT

 
Ben Sevenants in ’t Rood Huys, een keramiekatelier

5 BIO op stage
De leerlingen van 5 BIO gingen net zoals alle andere vijfdejaars dit jaar ook voor de eerste keer op stage. Zij vonden boeiende stageplaat-
sen bij de Bodemkundige Dienst van België, bij een Dierenartsencentrum, de Nationale Proeftuin voor witlof, Biopharm NV, Wijnkelders 
Soniën, apothekers, bij Gemplant bvba, KUL Bio-ingenieurswetenschappen, …

Arnaut De Backer uit 5 BIO leerde tijdens zijn 
stageweek bij Biercentrum Delvaux te Neerijse 
alles over bier! Het werd voor hem een boeien-
de week. Je kan hier zijn verslag lezen.

Onderzoek naar de stabiliteit van de schuim-
kraag

De Inpack 2000 sampler (links)

De Nibem T-meter in werking

De sampler perforeert de kroonkurk en dan 
duwen we het bier uit de fles door CO₂ in de 
fles te pompen, het bier wordt dan in een glas 
gespoten en er vormt zich een schuimkraag.
We zetten het glas onder de T-meter tegen 2 
metalen pinnen dan duwen we op START. Er 
gaat een arm met 4 elektroden naar beneden. 
Als elke elektrode de schuimkraag raakt, be-
gint de meter te tellen, naarmate het schuim 
oplost zakt de arm zodat de elektroden de 

schuimkraag blijven raken.
Als de schuimkraag 30mm is gezakt stopt de 
meter met tellen. Dan duwt men op de knop-
pen: 10, 20 en 30 dan wordt de tijd aangegeven 
die nodig was om 10,20 en 30mm schuim op 
te lossen.
Dit zijn de resultaten van een proef met een 
bier met caramel als suiker.
KARAMEL B

10mm 59s 61s 63s

20mm 115s 118s 121s

30mm 171s 175s 179s

gemiddelde 115s 177s 121s
Er zijn geen resultaten voor Karamel A omdat 
de proeven mislukt zijn. 
We hebben ook de schuimtest op een bier dat 
brewsweetner bevat als suiker.
BREWSWEETNER B

10mm 68s 64s 65s

20mm 131s 124s 128s

30mm 194s 181s 191s

gemiddelde 131s 123s 128s

BREWSWEETNER  A

10mm 67s 59s 71s

20mm 130s 117s 140s

30mm 194s 178s 204s

gemiddelde 130s 118s 138s

Het afvullen van flessen met wort en gist voor 
gisting op fles

Tall tubes

We halen 250 ml uit de Tall Tubes (zie foto) en 
pipeteren dit in een flesje, dan voegen we hier 
1.5ml glucose oplossing aan toe (40%) en 1.5ml 
opgeloste gist. We doen dit 3x voor elk wort-
staal ter controle, als er 1 staal mislukt zijn er 
nog de 2 andere.  Dan stoppen we de flessen 
met een strip autoclaveringstape* in de auto-
claaf. Achteraf worden de flessen op 25°C gezet 
om te hergisten. 

De tape VOOR autoclavering
*De autoclaveringstape wordt gebruikt ter 
controle. De tape is wit maar als hij verhit 
wordt tot +100°C zullen er zwarte strepen ver-
schijnen. Zo kan men zien dat de autoclaaf een 
temperatuur van +100°C bereikt heeft.

 
De tape NA autoclavering

Arnaut De Backer, 5BIO, stage

... de leerlingenraad het  
afgelopen jaar meer dan 
acht keer is samengekomen? 
Dankzij de leerlingenraad heeft nu iedere 
leerling een eigen locker, mag je gezellig 
rond de vijver zitten op de bankjes en kan je 
af en toe snoepen van oxfam-producten. Er 
werden tijdens de appelverkoop ook meer 
dan 1150 appels verkocht met dank aan Os-
wald Poppe van 6TP. Ook de workshop met 
de Vlaamse ScholierenKoepel en de actie 
‘Steek je hand op voor meisjes’! was een 
groot succes.

Zuid-Afrikaanse roots 
Sophia Mc Lachlan uit 3 BAK A 
schoot in haar pen toen ze afle-
vering 7.2 aan het lezen was. Haar 
aandacht viel op de opdracht cre-
atief schrijven. Zij heeft Zuid-Afri-
kaanse roots en wou de lezer van 
de schoolkrant er even attent op 
maken dat de Zuid-Afrikaanse 
taal heel mooi en poëtisch is. 
-maaidorser=koringstroper
-hegschaar=snoeiskêr

-tv=televisie kas
-douche=stort
-shampoo=haarwasmiddel
-laptop=skoot rekenaar
-digital alarm=alarm klok
-toast=roosterbrood
-toaster=roosterbrood masjien
-bus=bus
-rugzak=rugsak
-zonnebloemen=sonneblomme
-smile=glimlag

PS :ouder: Ek is baie 
trots op afrikaans as 
my moedertaal.  Dit is 
‘n taal wat in prentjies 
praat - soos byvoor-
beeld hysbak vir ‘n 
“lift” wat julle byvoor-
beeld as leenwoord 
gebruik uit die engel-
se taal.  Ons het ‘n taal geskep wat 
baie beskrywend en mooi is.  

Volgend jaar meer Zuid-Afri-
kaans in de schoolkrant
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tografie. Wimjan probeerde de 
religieuze sfeer van weleer op te 
roepen. Hij bezocht enkele kerken 
en zocht naar stille getuigen van 
een sereen verleden. Anouk ver-
wees met haar fotoboek CLEANI-
CAL naar ziekenhuizen. Zij toonde 
een cleane ziekenhuiswereld. Lou-
ise liet een ander aspect van de 
medische wereld zien: gehavende 
lichamen die opgelapt zijn. De lit-
tekens aan de buitenkant tonen in-
wendige pijn. Ook Gitte bleef met 

haar filmpje in de medische wereld 
en speelde met bewustzijn en on-
derbewustzijn. Valentine experi-
menteerde met haar zelfportret. 
En Marie koos ervoor om alles te 
spoelen met water. 
Met zijn grafische ontwerpen wou 
Jelle ons op een speelse manier 
op de gevaren van drugs wijzen. 
Demi en Abigail maakten hun gra-
fische ontwerpen op maat van een 
fantasievol kinderboekje. Proper 
werk! 

Amber speelde in haar strip met 
de idee van een cleane wereld. Een 
actueel en beangstigend thema 
voor wie het boek Inferno van Dan 
Brown gelezen heeft. 
En Eli toonde in zijn computer-
spelletje de weg naar het terug-
vinden van een verloren geliefde.  
Zal dit lukken of niet? Speel het 
zelf via www.facebook.be/cleanre-
covery.gip. De vijfdejaars zorgden 
voor een fijne receptie en zoals 

ieder jaar konden onze leerlingen 
op zeer veel belangstelling reke-
nen van ouders, vrienden, sympa-
thisanten, leerkrachten, oud-leer-
lingen en oud-leerkrachten. 

Proficiat aan alle leerlingen van 
6 TBK!
Meer foto’s op de facebookpagina 
van De Wijnpers.

VERNISSAGE 6 TBK
GIP “CLEAN”
25 april 2014
Het maken van een eindwerk of 
geïntegreerde proef is het hoog-
tepunt van een opleiding Toege-
paste beeldende kunst. 
In het vijfdejaar wordt er over ge-
babbeld en gespeculeerd, wor-
den er vragen gesteld, wordt er 

meegeleefd, … Maar in het zesde 
jaar is het dan eindelijk zover. In 
september wordt het thema mee-
gedeeld en de zoektocht kan be-
ginnen. Jajaj, het mag geschreven 
worden, het leven van een leerling 
van 6 TBK verloopt niet over een 

leien dakje. Het zesdejaar is een 
jaar met vallen en opstaan, met 
veel denken en praten, met veel 
experimenteren, met schetsen 
overal, met dummy’s vol inspira-
tiebronnen, met schrijfsels in alle 
talen, met kopzorgen en tranen, 
met frustraties, met grote en klei-

ne succeservaringen, … En toch, 
niemand onder hen zou het mo-
ment de gloire van een echte ten-
toonstelling willen missen. Ook dit 
schooljaar niet. 
Op vrijdag 25 april vond dan ook 
voor de dertiende keer de vernis-

sage van de GIP van 
de leerlingen van 6 
Toegepaste beelden-
de kunsten plaats. Ze 
stelden hun kunst-
werken tentoon in de 
academie van Leuven. 
Het thema CLEAN 
werd op zeer uiteen-
lopende wijze geïn-
terpreteerd door onze 
leerlingen. Sommigen 
namen het zeer letter-
lijk, zoals Bram die met 
zijn beeld De poetser 

veel indruk maakte. De milieu-
problematiek met aandacht voor 
onze planeet in nood kwam in 
meerdere eindwerken naar boven. 
Fien realiseerde het cleane kantoor 
van de toekomst waar zelfs verse 
lucht in de aanbieding is. Bertolt 
toonde in zijn animatiefilmpje hoe 
de vervuiling de voedselketting 
binnendringt. Onze Amerikaanse 
uitwisselingsstudente schilderde 
het continent Amerika in nood. 
Nina op haar beurt werkte met 
natuurlijke materialen. Het kineti-
sche werk van Seppe toonde hoe 
recyclage in zijn werk zou kunnen 
gaan. Buiten het water geven van 
planten, het recupereren van wa-
ter, zorgde hij ook voor het nodige 
licht voor zijn planten. 
Witse bewandelde het pad van 
less is more. Zijn eindresultaat in 
paraffine kwam er na een lang pro-

ces van uitpuren en vereenvoudi-
gen van vormen. 
Andere leerlingen kozen voor fo-

Witse Verbeeck

K. Vandenbergh schildert het continent Amerika in de gedaante van een vrouw.

Fier toont Aiko haar GIP On the Road. Omdat zij een jaartje in Japan verbleef, was haar GIP geïnspireerd op het 
thema van vorig schooljaar On the Road.

Amber Roose, strip Clean

Freya Grauwels

Louise toont haar onderzoek naar littekens.

Bram  Rinkel, De Poetser

Leen Kempeneers

Eli Bastiaans



D E WIJNPRESS

De werkgroep schoolkrant kreeg medewerking van volgende leerlingen en leerkrachten: 
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), A. Lefever (leerkracht Nederlands), Kato Haverals (5 TBK A), Silke Bossier (5 TBK B), I. Thiry (leerkracht Engels en Nederlands), M. Abts (leerkracht aardrijkskunde 
en natuurwetenschappen), M. Kicken (leerkracht informatica), J. Cochet (leerkracht Nederlands), de leerlingen van 3 TP (Koen Adams, Audrey Dankelman, Frederick Donckers, Cedric Maffei, Thomas Neesen, Adriaan Oosthuyse, 
Yaro Ray, Matthias Riedel, Lucas Segers, Jonas Smets, Ruth Spiessens, Jasper Van der Borght, Gus Van Horenbeek, Rhyno Verbiest, Yannick Verleyen, Stijn Weckx); Jasper Goiris (4 BAK B), Maureen Keyen (5 TBK A), Isabeau 
Addisu (5 TBK A), Leerlingen van 5 TBK A en B); Demi Stevens (5TBK), M. Meeus (leerkracht geschiedenis en Frans eerste graad), H. Elen (leerkracht biotechnieken), Arnaut De Backer (5 BIO), Sophia McLachlan (3 BAK A), Thomas 
Massie en Norbert Verbeke (5 TNG).
Vormgeving: S. Graus (leerkracht grafische vormgeving 3de graad toegepaste beeldende kunst)

Dit kan! 
Stuur je bijdrage (weetje, tekening, foto of verhaal) via Smartschool naar Lieve Annerel. 

De Wijnpers
Mechelsevest 72

3000 Leuven
(016) 236951

dewijnpers@vlaamsbrabant.be
www.dewijnpers.be

ARTEFACT
DE PREHISTORIE VAN HET BEELD
met 5 en 6 TBK op 17-18 februari 2014
Artefact is een kunstenfestival waar (beeld)cultuur, actualiteit en wetenschap centraal staan. Met het thema De Prehistorie van het 
Beeld ging het festival op zoek naar de oorsprong van het beeld en van kunst. De Artefact expo toonde actuele kunstwerken en instal-
laties. 

Zoals ieder jaar gaan we in op de uitnodiging 
om de tentoonstelling in het STUK te Leuven 
te bezoeken. Voor de leerlingen van Toege-
paste beeldende kunst is het altijd een heel 
boeiende ervaring om te ontdekken waar he-
dendaagse kunstenaars mee bezig zijn en op 
welke manier ze nog steeds vernieuwend en 
actueel werk kunnen maken. Een onuitputte-
lijke bron van inspiratie dus!

Opera met gereconstrueerde geluiden van prehistorische mammoeten, 
walvissen en varkens
Marguerite Humeau heeft meer dan een jaar 
lang gesprekken gevoerd met paleontolo-
gen, zoölogen, radiologen en andere weten-
schappers om die moeilijke opdracht met 
zoveel mogelijk wetenschappelijke kennis te 
realiseren. Een reconstructie bleek proble-
matisch, aangezien stembanden enkel zacht 

weefsel bevatten en dus niet bewaard blijven. 
Het enige wat de tijd overleeft, is het skelet.

Onze leerlingen kijken naar het werk van een 
Spaanse kunstenares. Haar werk doet denken 
aan een ritueel of een begrafenis. De botten 
zijn niet echt. Ze heeft ze heel precies en 
nauwgezet uit keramiek gemaakt.

The Photophon Principle is gebaseerd op het 
foto-akoestische principe dat aan het einde 
van de negentiende eeuw ontdekt werd door 
Alexander Graham Bell. Volgens dat principe 
kan een sterke lichtbron omgezet worden in 
geluid. Een lichtstraal valt op een materiaal, 
dat daardoor uitzet en opwarmt.

 


