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komen we tot de vaststel-
ling dat er alweer bijna een 

schooljaar voorbij is, en  
dat dit nummer de laatste 

uitgave van “’t Groen 
Kriekse” wordt...  

...toch voor dit lopende 
schooljaar. 

  
Natuurlijk zijn we er vol-

gend schooljaar terug, met 
nog meer info, nieuws, 

weetjes, verslagen, enz…  

want we hebben hier zeker 
nog niet alles vermeld wat 

er reilt en zeilt op onze 
school.  

 

W.D.P. 

Druk—drukker—drukst

OPenatelieravond

Doe aan sport beurs
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Vandaag gaan we terug in de tijd.  

We gaan naar de ‘School van toen’ en zien hoe 

het er vroeger aan toe ging in een school.    We 

krijgen eerst wat uitleg in de aankomsthal. Overal 

staan glazen kasten vol oud schoolmateriaal.  

  

 

 

Daar krijgen we een griffel en een lei en we 

schrijven er de woorden griffel, lei, stofjas en 

klompen op. We leren wat een telraam is en hoe 

de leerkrachten vroeger de leerlingen straften. 

Wat doet het pijn om op je knieën in klompen te 

zitten! De klas hangt vol met mooie prenten en 

platen. Deze werden vroeger gebruikt om verha-

len te vertellen en de kinderen te informeren over de wereld, godsdienst en geschiedenis.  

      
We leren dat de kinderen vroeger vaak eerst de hele dag moesten werken in de fabriek. Pas ’s 

avonds gingen ze naar de avondschool. Daar droegen ze een stofjas en klompen. De meisjes leer-

den op school ook naaien en strijken. Aangezien de mensen vroeger geen douche of bad hadden 

in huis, waren er op school ook stortbaden. Elke vrijdag moesten de leerlingen zich wassen op 

school. Op zaterdag konden de mensen uit de buurt dan gebruik maken van de buurtdouches. 

 

We vonden het alweer een leerrijke uitstap. 

 

Okan gaat op bezoek naar ‘De school van toen’ 

Van school naar … school 

Nadat we mooi in rijen van twee waren gaan staan, neemt de 

gids ons mee naar het oude klaslokaal 
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ATS 

Scholengroep Panta Rhei Bezoek 2e graad (TSO en BSO elektriciteit).  

Reeds voor de 3e keer komt de 2e graad van scholengroep Panta Rhei op 

bezoek bij ATS Groep. Het schooljaar 2014 – 2015 is dan ook het derde jaar 

van de samenwerking die ATS Groep en scholengroep Panta Rhei met elkaar 

zijn aangegaan. Eind 2012, werd door de directie van ATS Groep en scholen-

groep Panta Rhei een convenant ondertekend om deze samenwerking te of-

ficialiseren. Tijdens zo’n bezoekmoment worden de leerlingen letterlijk tot bij 

ATS gebracht om te hen te laten proeven van het vak elektrotechniek in een 

echte arbeidssituatie en hen zo warm te maken om te kiezen voor een job 

als elektrotechnieker.  

Het bezoekmoment dit schooljaar vond plaats op donderdag 29 januari, iets 

later dan normaal door de verhuis van ATS Bordenbouw naar Kruishoutem. 

Naast de ATS-film en een rondleiding wordt er vooral uitgekeken naar het 

“doe-moment” in het atelier bordenbouw. Dit doe-moment wordt door de 

leerlingen heel positief onthaald. Het geeft hen een idee van hoe hun latere 

beroepsleven er kan uitzien en dat zo’n technische profielen hard nodig zijn  
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Op 06/02/15 ging 7 Bejaardenzorg onder leiding van de dames Farida Mat-

thys en Sylvie Van Zeveren naar WZC De Liberteyt, Vroonstalledries 22, 9032 

Wondelgem. Op het programma stond een Sollicitatietraining o.l.v. de 3 

hoofdverpleegkundigen van het WZC De Liberteyt 

 
 

De sollicitatietraining startte met uitleg om-

trent een aantal concrete aandachtspunten 

die met solliciteren te maken hebben. Hierbij 

werden er tot ieders verbazing, en zelfs eer-

der ontsteltenis, enkele gegevens van wille-

keurige leerlingen opgenoemd die de hoofd-

verpleegkundigen hadden gevonden via Fa-

cebook. De leerlingen hadden onmiddellijk 

begrepen dat deze zich goed hadden voorbe-

reid en dat het menens was deze namiddag. Verder werden ook concrete tips 

gegeven i.v.m. attitudes die mee de eerste indruk van een sollicitant bepalen 

(bvb. op tijd komen, GSM op voorhand op stil zetten, je algemeen voorkomen 

verzorgen). 

Vervolgens werden de leerlingen willekeurig in groepjes opgedeeld, waarbij er 

één iemand de sollicitant was en de anderen toekeken. D.m.v. een rollenspel 

werd er een kort sollicitatiegesprek gevoerd, op de manier waarop dit ook in 

de realiteit plaatsvindt. Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die werden ge-

steld:  

VERLOOP VAN DE SOLLICITATIETRAINING 

Sollicitatietraining in het WZC De Liberteyt 
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 Wat zijn jouw positieve en jouw negatieve eigenschappen? Wat kunnen 

mogelijke valkuilen zijn voor jou? Leg uit en geef enkele voorbeelden. 

 Wat vind je van fixatie? Wanneer zou je  dit zelf toepassen? Moet dit gere-

gistreerd worden? Wie moet er verwittigd worden? Zijn er volgens jou alterna-

tieven? 

 Stel: een demente bewoner is 

heel onrustig als hij/zij moet ge-

wassen worden. Zal je die toch 

wassen? Zal je die op zijn/haar ge-

mak stellen? Hoe ga je daar mee 

om? 

 Stel: een collega is ziek. Het 

werk moet herverdeeld worden en jij wordt gevraagd hiervoor initiatief te ne-

men en voorstellen te doen. Hoe zal je dit aanpakken? 

 Wat vind je van palliatieve zorg? Wat betekent dat voor jou? Hoe sta je er 

tegenover? 

Nadien kregen alle leerlingen van het groepje de kans om feedback te geven 

over hoe ze het gesprek hadden ervaren, wat ze er uit geleerd hadden, wat er 

goed liep en wat de aandachtspunten waren.  

Tot slot werd de totale groep opnieuw samen gezet, kregen de leerlingen nog 

enkele algemene vragen voorgeschoteld en hadden zowel de hoofdverpleeg-

kundigen, de leerlingen als de begeleidende leerkrachten de gelegenheid om 

feedback te geven over de namiddag. Leerkracht Sylvie Van Zeveren heeft 

een verslag gemaakt van alle tips, aandachtspunten en mogelijke vragen die 

gesteld kunnen worden en zal deze ook aan de leerlingen bezorgen. 

SVS 
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De Woonkamer 

Wekenlang hebben we gewerkt aan het 

realiseren van ons nieuw lokaal: “De 

woonkamer”.  
Het begon met het verzamelen van 

meubels en andere spulletjes die een 

woonkamer nodig heeft, het kiezen van 

de juiste kleuren, het rondkijken op 
freecycle en andere gratis sites. Een 

aantal leerkrachten had gelukkig nog iets op zolder staan 

voor ons. Zo hebben we heel veel dingen kunnen vinden. 

Een tafel met stoelen, zetels, een tv-kast, een tv, een mu-
ziekinstallatie, een klok, een lampje, een spiegel, een ta-

pijt, boeken, planten, een salontafel, verf, gordijnen, etc. 

 

Daarna begon het echte werk: schoonmaken, schuren van 
hout, grondverf aanbrengen, afwerken met een kleurtje... 

Ook de muren kregen een nieuw laagje verf. (eigenlijk 

twee lagen want de eerste was niet mooi genoeg ;) ) En 

daarna opnieuw schoonmaken, de meubels schikken en 

plaatsen en de ruimte gezellig maken. 
Het was soms heel druk maar het resultaat mag er zijn. We 

zijn heel trots en tevreden. Kijk maar naar de foto’s. 

 
De leerlingen van de tweede graad Verzorging  
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Wachtwoorden, om gek van te woorden… 
 

Vul een wachtwoord in:  

garnaal 

 

Sorry, het wachtwoord moet uit minimaal 8 tekens bestaan:  

gekookte garnaal  

 

Sorry, het wachtwoord moet minstens 1 cijfer bevatten:  

1 gekookte garnaal   

 

Sorry, het wachtwoord mag geen spaties bevatten:  

50gekooktegarnalen   

 

Sorry, het wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter bevatten:  

50DWAZEgekooktegarnalen 

 

Sorry, het wachtwoord mag geen achtereenvolgende hoofdletters bevatten:  

50DwazeGekookteGarnalen 

 

Sorry, het wachtwoord mag geen scheldwoorden bevatten:  

NuWordIkEchtKwaadAlsMijnWachtwoordNietGoedIsWerpJeDie50GekookteGarnalenMaarLekkerTerugInZee 

 

Sorry, dit wachtwoord is al in gebruik.                                                                     
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De Gentsche gruute kuis 

Ook wij deden (alweer) mee! 
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De laatste 100 in beeld 
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Open Atelier Avond 

Op vrijdag 24 april deed ik met vijf vrienden mee aan het 

voetbaltornooi op de Open Atelieravond van mijn school KTA 

Gito Groenkouter. We moesten een ploegje maken met min-

stens vier spelers en we kozen voor spelers die zich goed 

zouden inzetten. In mijn ploegje de KTA Boys speelden Mu-
harrem, Aleksandar, Elsaid, Enes, Oguz en ikzelf.  

Die vrijdag was een gewone lesdag. Om 17u begon dan de 

Open Atelieravond en dan moesten wij zeker op school zijn. 

Het voetbaltornooi begon en we speelden in totaal 5 matchen, 

telkens tegen een ander ploegje.  

 

We wonnen elke match en zo kwamen we in 'de finale'. We 

kwamen uit tegen de jongens van het zesde leerjaar van De 

Wijze Boom en we werden kampioen.  

Maar onze tegenstanders speelden zo goed en we vonden het 

super dat zij in de finale stonden en daarom gaven wij alle-

maal onze prijs (een cinematicket) aan onze tegenstanders. 
Meneer Mertens en vele anderen mensen vonden dit een 

schoon gebaar. En zo was iedereen blij. 

 

Het was echt een leuk tornooi. 

Voetbaltornooi 

De sportieve winnaars: de KTA-Boys 

De ‘verliezende’ ploeg ging dan toch met cinematic-

ket naar huis…  

Verliezen is dus zo erg nog niet!!! 
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Dat het leuk was, konden we al zien op de ‘internetfilmpjes’, maar hoe de leerlingen er écht 

over dachten, lezen we hier: een greep(je) uit de bevindingen: 

 

 We mochten ook in de stad Ieper vrij wandelen en iets kopen. 

 In de stad kon je leuke dingen kopen en ik heb heel heel veel snoep gekocht, maar als ge daar met veel 

vrienden zijt, is het mega leuk. 

 Je leerde je vrienden beter kennen en mensen die je niet kende, kennen. 

 In Flanders Fields was echt tof en leuk om de geschiedenis van dicht te kennen, en ik heb iets bijgeleerd. 

 In Flanders Fields was ik geïnteresseerd in de oorlog en wat de soldaten hebben meegemaakt 

 Ik voelde mij als Tom Boonen bij het fietsen 

 Ik heb het hoogste klimparcours 5 keer gedaan en de piste 3 keer 

 De death ride: ik had hoogtevrees, maar ik heb het overwonnen met de death ride 

 … het fietsen was ook leuk, maar het was aan het regenen en aan het hagelen, dat gaf je ook wel een kik…  

 Er was een leuke sfeer op de kamer… 

 ‘t Was leuk om af en toe eens naar een film te kijken. 

 Bellewaerde was echt super tof 

 Ik vond het leukste in Bellewaerde die trein die over zijn kop gaat, omdat ik geen gevaarlijke dingen mag 

doen van mijn moeder, maar mijn moeder was daar niet…   

 Bellewaerde was top met vrienden lachen, ijsje eten, spookhuis. Dat was gewoon keileuk. 

 Bij paintball mochten we op elkaar schieten. 

 Paintball was leuk omdat het een schietspel is en met wapens... 

 Ik vond paintball het leukst omdat ik dat al lang eens wou doen…  ik zat in een goed team en teamwork is 

belangrijk. 

 De partyavond was super; met vrienden dansen met coole muziek. 

 De partyavond was echt BOM. 

 Supere tijden gehad 

 TOFF  

 

 En om af te sluiten: 

 ‘k Was beter mee geweest op GWP, dan had ik tenminste iets leuks gedaan.. 

 

Men zegge het voort…  

 

Ons kan je zien op  

http://atheneum-groenkouter.be/KTA2/?page_id=2630 

 

GWP Eerstejaars: Wat? Hoe?  
Neen: WATOU!!! 
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WERKPLEK-LEREN IN ISTANBUL 

 
Zondag 3 mei 
 
Iedereen had er zin! De afspraak was om 12u in Charleroi: Hülya was er al om 9u en Ra-
bia en Derya om 10u. Beyza was, zoals vaak, te laat . 

 

Hier en daar was er toch 
een spoortje van vliegangst: 
onze dramaqueen moest zo 
nodig haar mamaatje bellen 
om haar te komen halen. 
Ons vliegtuig had een uur 
vertraging, maar we zijn 
goed aangekomen en de 
chauffeur van het busje 
heeft op ons gewacht. Hij 
heeft zelfs een omweg ge-
maakt om ons een rondlei-
ding te geven en TE TE TE 
veel uitleg gegeven. 
 

 
In het hotel was de kamerverdeling vlug gemaakt. Ondertussen was het 23u en hadden 
we grote honger, dus snel iets gaan eten in de buurt. Daarna genoten we nog op het dak-

terras van het hotel en als laatste: lekker gaan slapen. 
(foto hotel) 
 
Maandag 4 mei 
 
Om 9u vertrokken we naar de kleuteropvang. Het was ver en moeilijk te vinden, maar we 

zijn er toch geraakt met de hulp van Turkse mensen. 
We werden vriendelijk onthaald en rondgeleid door de verantwoordelijke. 
Het was een klein gebouw, met kleine kamers. 
 
Wat is er anders dan de kinderop-
vang in België? 
-opvang van kinderen van 0 tot 3 
jaar is verboden 
-kleuteronderwijs bestaat niet, wel 
privé-opvang 
-de kinderen dragen een uniform 
-er is weinig buitenruimte 
-de opvang is ver buiten het centrum 
omdat de huurprijzen in het centrum 
veel te hoog zijn 
-de kinderen krijgen Engels les 
-ze krijgen een “diploma”: vb. van 
toneelspelen, zingen, … 
 

Wat is er zoals in België? 
-de ouders betalen volgens hun inko-
men 
-er is controle van de overheid: op sociaal en hygiënisch vlak 
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Na het bezoek hebben we nog wat rondgewandeld in de stad. We bezochten het Topkapi 
paleis: een zeer aantrekkelijk museum met zeer mooie juwelen, servies, bestek, een grote 

keuken,… We kregen echt het gevoel in het Ottomaanse rijk te zijn. Jammer genoeg mag 
je er geen foto’s maken.  
 
Nog net op tijd om de Sultanahmet moskee te bezoeken: prachtig, met de geur van 
zweetvoeten. 
 

Het was een leerrijke, maar vermoeiende dag: we legden 20 km te voet af! 
 

Dinsdag 5 mei 
 
Al weer vroeg op weg naar het woonzorgcentrum (WZC): vandaag met een busje, want 

ook het WZC ligt zeer ver buiten het centrum en is niet bereikbaar met het openbaar ver-
voer. 
Het WZC is een privé-initiatief en bestaat uit 12 huizen op een afgesloten terrein. Elk huis 
heeft plaats voor 12 bewoners. Het WZC bestaat 2 jaar, maar nog niet alle plaatsen zijn 
ingenomen, dus er is geen wachtlijst: in Turkije worden de meeste ouderen door de fami-
lie opgevangen. 

Elk huis heeft een gebedsruimte en eigen verzorgend personeel. Er is een huiselijke sfeer. 
Iedereen was zeer vriendelijk. Er is een buitenzwembad (nu nog niet gevuld): er zijn uren 
voor de vrouwen en 
uren voor de man-
nen. 
Elke kamer heeft 
camerabewaking. De 

kinderen van de be-
woners komen soms 
’s avonds laat langs 
en kunnen zo naar 
hun ouder(s) kijken. 
Dit zou bij ons niet 

kunnen i.v.m. priva-
cy. We mochten zelf 
geen foto’s nemen 
van bewoners. 
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De bewoners waar we mee spraken zegden er zeer gelukkig te zijn. Een vrouw mocht ook 
haar hond meebrengen.  
De prijs wordt berekend op basis van het inkomen, maar is toch hoog. 

 
Na de lange rit terug bezochten we het Taksimplein en de 
bijhorende winkelstraat. Maar daar was het echt lastig als 
vrouw: iedereen bekeek ons en dat was niet leuk meer 
en veel geshopt hebben we niet.  
 
‘s Avonds hadden we zin om naar de zee te gaan. We 

kwamen midden in HIDIRELLEZ terecht: een jaarlijks zi-
geunerfeest. De smalle straatjes krioelden van het volk, 
overal kleine muziekgroepjes en dansende mensen. Zo’n 
muziekgroepje kwam bij ons spelen en we gaven 
(vrijblijvend) geld. 
 
Alweer laat en honger: dus op weg naar de buurt van het 
hotel om iets te eten. In Istanbul leven veel zwerfhonden. 
Iemand van ons aaide zo’n hond en lap, we geraakten er 
niet meer van af. Op een bepaald moment werden we 
door drie honden “begeleid”. De uitbaters van het restau-
rantje hebben de hond uiteindelijk kunnen wegjagen. 
 
 
 

Woensdag 6 mei 
 
Vandaag stond een bezoek aan het armen-
huis op het programma. Net als de voorbije 
dagen weer een hele onderneming om er 
te geraken! 
De controle was ZEER streng: afgeven van 
de identiteitskaart en uitdrukkelijk verbod 
(tot 10 keer toe, met de dreiging onze na-
men naar Ankara door te geven) om foto’s 

te maken. 
Het armenhuis is opgericht in 1877 in de 
Ottomaanse periode. Sultan Abdulhamid 
bouwde DARULACEZE met eigen geld om 
bedelaars, straatkinderen en ouderen op te 
vangen.  Nu nog is iedereen welkom welke 

taal je ook spreekt, welke godsdienst je 
belijdt. 
We kregen een rondleiding bij de mannen 
en de vrouwen; bij de kinderen mochten 
we niet binnen. 
De gebouwen zijn oud en er is een beetje 
een gevangenissfeer. De bewoners slapen 
op zalen van 5 tot 6 personen. 
We bezochten ook de creazaal waar de be-
woners kunnen weven, breien, schilderen, 
… Om mensen rustig te houden worden er 
kranten gescheurd. 
Buiten was het veel aangenamer: veel bo-

men en groen; fitnesstoestellen en driewie-
lerfietsen voor mensen met een beperking. 
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Daarna bezochten we de grote Bazaar, maar iedereen 
was moe en niet iedereen was even kooplustig. Tijd om 
de rust op te zoeken en uit te blazen in het Gulhane Park 
en te genieten van een ijsje en de sexy soldaten. 
 
 
Donderdag 7 mei 
 
Tijd voor een dagje ontspanning. 
We namen de boot naar het grootste Prinseneiland, zo’n 

90 minuten varen. De verleiding was groot: (bijna) ieder-
een aan de selfie-stick!  
Een (klein) groepje waagde zich op de fiets; de anderen 
stapten in een paardenkoets om het eiland te verkennen. 
 

 

 
Het was 27° en veel klimmen, dus het fiet-
sen was zeer lastig. Toen A. daarbij nog viel 
hebben we de fietstocht maar ingekort.  
Het is een zeer mooi eiland! 

Op de boot amuseerden we ons met het voede-
ren van de meeuwen met simit. Beyza hoopte 
dat ze uit haar handen kwamen pikken en dat 
lukte met veel geduld wel drie keren. 

 
Terug aan wal aten we een visbroodje onder de brug in 
Karaköy. Er ontstond een groot onweer. Met zicht op 

het water was het prachtig om de honderden bliksems 
te zien. De sfeer werd nog gezelliger toen de stroom 
uitviel. Het restaurant werd verlicht met petroleumlam-
pen en het toilet met theelichtjes. We moesten er wel 
blijven want ook de trams reden niet. 
 

Vrijdag 8 mei 
 
Om 5u-5u30 opstaan want het busje stond om 6u30 
voor de deur. Dat opstaan was voor niet voor iedereen 
even gemakkelijk. Na het aanbrengen van de nodige 
make-up en met gestijlde haren vertrokken we naar de 

luchthaven. Wat was het stil in het busje. 
Deze keer geen vertraging, we waren zelfs een beetje 
vroeger. De familie stond ons al op te wachten. 
 
We willen allemaal terug mee gaan: er was een leuke 
sfeer, een leuke groep en geen gezaag!  
 
 

Beyza, Derya, Rabia, Kimberley, Fatma, A  
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FOTO-IMPRESSIE GWP BARCELONA 

Hotel Espana in Calella  

Maandag 4 mei 2015  

Dag 2  

Bezoek Camp Nou in de voormiddag. . . 
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Dag 2  
In de namiddag zoektocht in Barcelona om enkele gebouwen van Gaudi te bekijken 
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Dag 3 
Wandelzoektocht in Barcelona  

Dag 4 en dag 5 
Lasershooting en ontspanning aan het strand  
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Kta Gito Groenkouter en Technologica   

Technologica breekt alle records 
 
De jaarlijkse hoogmis voor het technisch onderwijs in Oost-Vlaanderen was net als de twee doelpunten van de Buffa-
lo’s een schot in de roos. Maar liefst 1300 bezoekers trokken naar de Eskimo-fabriek in Gent voor een dagje tech-
niek. Meer dan 100 laatstejaars uit het middelbaar kwamen strijden voor de prijs van het beste eindwerk. “We heb-
ben opnieuw hun aandacht. Jongeren voelen dat er toekomst zit in techniek,” zegt Emmanuel Depoortere van het 
RTC (Regionaal Technologisch Centrum) Oost-Vlaanderen. 
 
Technologica is een topfestival voor jongeren die gek zijn op technologische snufjes. Er is een treinsimulator van de 
NMBS, een robobakfiets, domoticaspeelgoed en een Lego-parcours op Mars. De kinderen krijgen ook de kans om 
een mini-fiets aan elkaar te solderen en een naamplaatje te graveren.  
 
Het festival wil jongeren warm krijgen voor het technisch onderwijs, maar vooral ook laten zien hoeveel talent er op 
onze technische schoolbanken zit. Voor de leerkrachten is het een ideaal moment om te netwerken en nieuwe inspi-
ratie op te doen.  
Vanuit de bedrijven komen ze vooral om te rekruteren.   
Technologica wordt georganiseerd door RTC Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen, 
TOFAM Oost-Vlaanderen, ‘Gent, stad in werking’, Stad Gent en de Vlaamse Overheid . 



21 

 

 

20 km van Brussel  

Op zondag 31 mei liep ik de 20 km door Brussel. 

Ik liet me daarvoor sponsoren ten voordele van Dertiende Ster 

vzw, een initiatief dat projecten steunt om kinderen in Ethiopië 

een betere toekomst te geven. 

Dertiende Ster vzw steunt sinds 2009 een aantal projecten van 

Yenega Tesfa (betekent letterlijk ‘Hoop voor Morgen’), een lokale 

ngo in Gondar (Noord-Ethiopië). 

Concreet worden onder andere twee ‘Girls Shelters’ en twee ‘Boys 

Shelters’ gefinancierd door Dertiende Ster. 

In elk van deze opvanghuizen krijgen telkens 17 straatkinderen 

een thuis en kans op een nieuwe start. Naast een veilige thuis 

krijgen deze kinderen de kans naar school te gaan in de hoop op 

deze wijze de vicieuze cirkel van de armoede te kunnen doorbre-

ken. 

Sinds vorig jaar werd ook een ‘Day Care Center’ opgericht, waar 

kinderen (vooral van alleenstaande moeders die het moeilijk heb-

ben) overdag terecht kunnen en zo een kans op onderwijs krijgen. 

Naast deze structurele projecten waarvoor een recurrente financi-

ële steun noodzakelijk is om continuïteit te kunnen garanderen, 

worden ook andere initiatieven gesteund, zoals de ‘Mobile School’ 

in Gondar (een project gericht op onderwijs voor straatkinderen), 

medische en broodcoupons voor hulpbehoevenden, workshops 

(social training / ‘Fighting the Cause’),… 

Mijn tijd? 1.37.  

D.D. 

Sportieve school 

Op zaterdag 21 maart 2015 
namen we met onze school 
graag deel aan Sfinx Ekiden in 
Gent. 

Een Ekiden is een aflossingsmarathon die zijn oor-
sprong vindt in Japan. Elk team telt zes deelne-
mers die afwisselend een verschillende afstand van 
5 tot 10 km lopen en zo samen 42,195 km afleg-
gen. 
 
Een Ekiden is een groepsgebeuren, met andere 
woorden: een uitgelezen kans om 
aan teambuilding te doen. Daarom richt de oragni-
satie zich niet alleen naar joggers, maar ook naar 
bedrijven en verenigingen. Een Ekiden is immers 
de ideale gelegenheid om de band tussen de team-
leden aan te sterken. Lopen doe je in team! 
 
Sfinx Ekiden Gent was inmiddels al aan zijn zesde 
editie toe. De gezelligste Ekiden in Vlaanderen is 
geliefd bij haar deelnemers. Ze hadden dan ook 
een groeiend aantal deelnemers.  

De nieuwe editie vond plaats op zaterdag 21 maart 
2015. Sfinx Ekiden Gent ging door aan de Water-

sportbaan, de Gentse sportsite bij uitstek. Een 
rondje rond de Watersportbaan bedraagt 5 km. De 
lopers lopen dus al naar gelang hun afstand één of 
twee rondes. 
Het startschot werd gegeven om 13 uur. 

Elk team bestond uit zes lopers. De lopers wissel-
den elkaar af door het doorgeven van een Tasuki, 
een sjerp die schuin over het lichaam wordt gedra-
gen. 

Voor onze school liepen mee: 

Dhr. Zakaria El Bakali (5 km — 00:21:45 ) - Dhr. 
Kurt Mertens (10 km— 00:49:49 ) - Mevr. Sharron 
Hosdez (5 km— 00:27:49 ) -  Dhr. Mathieu Du-
moulin (10 km — 00:43:45 ) - Dhr. Arens Morino 
(5 km— 00:49:30) - Dhr Kevin Frechier (7,195 km 
— 00:32:41 ) 

In totaal eindigde onze school op de 129ste plaats. 
Gezien er 214 bedrijventeams meeliepen, mag dit 
een degelijke prestatie genoemd worden.  

Proficiat!              WDP 
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Op vrijdag 24 april organiseerden we een kookactiviteit met de leerlingen van meester Pa-
trick van de basisschool. De kinderen kregen een briefje mee naar huis met de aankondiging 
en de vraag een kookschort mee te brengen. Ze hadden er veel zin in. 
We bereidden Mexicaanse wraps en als drankje maakten we kindersangria. (zie recepten) 
Het resultaat zag er heel feestelijk uit! 
 
De kinderen ruimden ook snel op en we kregen een groepsknuffel als dank!  
 

De leerlingen van 7 Kind. 

Recept: (kinder)sangria 

Benodigdheden: 

 

 Fruit volgens het seizoen: appel, peer, banaan,  

  sinaasappel, druif, perzik, kiwi, mandarijn,  

  meloen, aardbei, bosbes, framboos,…. 

 Een citroen 

 Druivensap (1 l/6 kinderen) 

 Spuitwater ( 2 dl/liter druivensap) 

 Suiker om de rand van de glazen te garneren, eventueel  

   grenadine om te kleuren 

 

Bereidingswijze: 

 

 De vruchten schoonmaken, wassen, eventueel schillen en in gelijke partjes verdelen  

 Appelen en peren: in vier verdelen, klokhuis verwijderen, zeer dun schillen en in schijfjes 

snijden (of met appelboor werken) 

 Bananen pellen en in plakjes snijden, besprenkelen met citroensap of sinaasappelsap om 

verkleuren te voorkomen 

 Sinaasappel en mandarijn pellen, in partjes verdelen, de witte velletjes verwijderen, in 

blokjes snijden, pitten verwijderen 

 Druiven, kersen, pruimen … in twee ( of vier) snijden en pitten verwijderen 

 Meloen in twee snijden en met een aardappelboor bolletjes uithalen 

 Aardbeien in twee of in plakjes snijden 

 Breng alle stukjes in een grote glazen kom en overgiet met het druivensap 

 Plaats er een deksel op en laat een uur trekken op een koele plaats 

 Leng aan met het koude spuitwater 

 Versier de rand van de glazen, dien op met een pollepel en zet er eventueel een parasolle-

tje in 

Kookactiviteit met het derde leerjaar 
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Recept: Tortilla wraps 

Benodigdheden: (4 personen) 

 

 4 tortillavellen (Mexicaanse maïs-

pannenkoekjes) 

 1⁄2 komkommer 

 1 teentje look 

 250 g kruidenkaas 

 1 scheutje olijfolie 

 8 plakken gerookte zalm 

 Peper & zout 

 

Werkwijze:  

 Schil de komkommer en snij deze overlangs in vier delen. Verwijder de zaadjes.  

 Snijd de komkommer in schijfjes 

 Meng de kruidenkaas met de komkommerstukjes 

 Plet de look en voeg toe aan de mengeling 

  Kruid naar smaak met wat peper van de molen en een snuifje zout. Voeg er ook een 

scheutje olijfolie aan toe.  

 Leg op elke tortilla een paar plakjes gerookte zalm. Smeer daarop een royale portie van 

het komkommermengsel  

 Snij elke wrap middendoor en serveer. 
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Meneer Dhoore heeft iets met oude gebouwen… 

Hij nam ons mee op een tochtje van amper 2 km heen en 2 km terug. Naar...Sint-
Amandsberg. Kennelijk heeft hij hier al veel ervaring, want hij kent elk hoekje.  

Op de Land Van Waaslaan toont hij ons de fraaie gebouwen, die daar zijn neergezet 

in de tijd van het Dampoortstation. Dat was vroeger een fraai gebouw, maar is nu 

een gruwel uit beton. In de oude tijd tussen de twee Wereldoorlogen liep hier een 
spoorlijn vlak langs onze school. Rijkere burgers lieten mooie huizen zetten. Namen 

als ‘Celie’ en ‘Snoek’ komen vaak voor. Een jaartal geeft 1926 aan. Elk huis is an-

ders. Het is eigenlijk een stoefersgalerij. Iedereen wilde uitkomen met zijn mooie ge-
vel: ronde ramen, natuurstenen overal, voetschrapers, een rond dak, pinakes boven-

op het huis, gekleurde vensters, het is er allemaal. Een huis lijkt op een Frans châ-

teau, een ander op een stuk van een Congoboot. Al die bouwstijlen hadden we eer-
der nog niet opgemerkt. Meneer Dhoore heeft het ons getoond en vanaf nu zien we 

deze straat met andere ogen.  

 

Het leuke is de afwis-
seling: een saai ap-

partementenblok 

naast een pittoreske 
gevel als uit Frankrijk, 

en een modernistisch 

gebouw uit de jaren 
dertig...het lijkt wel 

een staalboek van 

een architect.  

 
Het lawaai in deze 

straat is niet te har-

den. Het verkeer 
houdt nooit op. Je 

 Wandeltocht naar beluiken en het Begijnhof  van Sint-Amandsberg /  
2 Nijverheid C 
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moet hier wel driedubbel glas steken om te kunnen slapen. Wat een gedoen hier. 

Maar als we in de Jan Roomsstraat zijn, valt al het lawaai weg, vogels fluiten en het 
is stil: we zijn in het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg.  

 

Dat begijnhof heeft een hele geschiedenis. In de 19° eeuw werden de vrouwen be-

gijntjes verdreven uit hun oude hof in de buurt van het Rabot. De rijke familie Aren-
berg kocht voor hen een terrein in het toenmalige groene Sint-Amandsberg bij de 

Spitaalpoort (Hospitaal-poort). Nu staan daar meer dan tachtig huisjes uit 1875. Dat 

is precies 140 jaar oud! Ze worden nu hersteld. Je moet er beslist eens gaan rond-
neuzen: straatjes met kasseien, ommuurde tuintjes, prachtige huisjes, een enorme 

kerk...met een vliegtuig er in! Inderdaad, er gaat een tentoonstelling door met oude 

vliegtuigen, in verband met het neerschieten van een 
Zeppelin in Sint-Amandsberg door Warneford, een En-

gelse vlieger, in 1915.  

 

Warneford was maar 22 jaar oud toen hij uiteindelijk 
neerstortte. Hij haalde zijn vliegbrevet in 1915, haalde 

de Zeppelin neer in juni 

1915...en stierf in dezelfde 
maand in een testvlucht met 

een Farman vliegtuig. 

 
Even verder zien we een aan-

tal echte oude beluiken, lief-

devol door de stad gerestau-

reerd. Mensen woonden hier 
in erbarmelijke omstandighe-

den, in de jaren achttienhon-

derd, maar tegenwoordig zijn 
de huizen comfortabel.  

 

Ze werden gebouwd door rijke families, die ze verhuurden. 
Vaak hadden de bewoners slechts één buitentoilet (plank met gat op een put) voor 

100 inwoners, en één 

waterpomp naast de 

beerput. Smakelijk. De 
leefomstandigheden in 

de jaren 1890 waren 

vaak wraakroepend. 
Sommige rijke burgers 

bouwden vijf, zes huis-

jes in hun achtertuin om 

te verhuren.  
Men noemt dat 

“zakstraatjes’ of belui-

ken. In de Hebbrechts-
straat in de Kort-

rijksepoortstraat te 

Gent is er nog zo een-
tje, een ‘gangetje’ of een cité, een beluik. De mannen van de Muide kennen de 

‘Suikerijstraat’ en de ‘Koffiesteeg’ wel. En het Sasseblindeken. Zoek maar eens op 

met Streetview.  

Onze jongens hebben veel geleerd.  
R.D. 
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS 
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Wordt vervolgd... 
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 dat dit het laatste nummer van dit 

schooljaar is; 
 dat we deze weg blijven volgen en dat 

we dit volgend schooljaar verder zet-
ten; 

 dat dit niet tot stand zou komen zon-

der jullie bijdrages en deze dus blij-
vend welkom zijn bij ondergetekende 
(Wim De Pelsmaeker) via smartschool 
of via volgend e-mailadres:  

   depelsmaeker001@hotmail.com   
      

 WDP 

 ...ook tijdens niet-schoolse dagen. 

 Ik jullie alwee dank en het volgende schooljaar 

terug zie 
 en in naam van allen jullie nu al—veel te vroeg—

een prettige deugddoende vakantie toewens…  
 maar niet voor we met ons allen nog een sprint 

naar de eindmeet lopen.     

Misschien wordt ons volgend schooljaar duidelijk gemaakt wat 

een VCA-week inhoudt; of hoe de projectvoormiddagen van de 

4 BSO verlopen. Hoe ervaren de OKAN leerlingen hun 

‘snuffelstage’?  
Wellicht zullen ook de miniondernemingen via deze weg zichzelf 

voorstellen… Wie weet?   

Wist je dat… 


