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… wordt nog eens be-

wezen dat er heel wat 

te doen is op en bui-
ten onze school. 

Van appels tot spa-

ghetti, van IKEA tot de 

democratiefabriek, 
van Campo Santo tot 

het brandwondencen-

trum. Kortom: nu ook 

weer heel wat lees– 
en kijkplezier.     

W.D.P. 

Car wash ten voordele van de GWP naar Barcelona 

 

Dhr. Vandevoorde en al de men-
sen die er elke dag weer staan... 

 

maskers 
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Upgrading technieklokaal 

Tijdens de laatste week van 

augustus hebben de vak-

groepleden de handen uit de 

mouwen gestoken om het 

technieklokaal op te frissen. 

Dit is volgens ons geslaagd. 

De leerlingen vinden het ook 

goed. Ze zijn meer gediscipli-

neerd.  

 Muren en wanden af-

gewassen. 

 Het paneel met gereedschap volledig opnieuw geschilderd en nieuw ge-

reedschap aangebracht. 

 De werkbanken volledig afgeschuurd en nadien vernist. 

 Alle kasten uitgekuist en opnieuw herschikt. 

 Betere tafels reeds gekregen en geplaatst.                                      M.R. 

Op maandag 21 september 2015 zijn we met de leerlingen van 2MVV 

naar IKEA geweest. Volgens het leerplan moeten zij vanuit hun leef-

wereld en hun concrete behoeftes actief zoeken naar thema’s. Bij-

voorbeeld hoe zij hun leefruimtes zouden inrichten. Wij vonden IKEA 

er de geschikte plaats voor.  

IKEA 
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Met 2 Nijverheid B—13 oktober 2015 

 

We hadden niet alle geluk: een ijs-

wind waaide ons bijna van onze sok-

ken. Toch hebben we de hele dag in 

Gent doorgebracht. En ons nog goed 

geamuseerd ook. 

En de leerlingen kennen ZEKER de 

volgende woorden (toch tot ‘s 

avonds): 

-donjon 

-motte 

Vier leerlingen…dat is geen klas! Er 

waren er 2 afwezig: eentje die de bus 

niet zag aankomen en een andere. 

We lieten het niet aan ons hart ko-

men; Tsvetan, Illias, Akin en Denis 

stapten dapper via de Dampoort naar 

de site van de oude Sint-Baafsabdij. 

Daarna brachten we een zeer ge-

waardeerd bezoek aan de Sint-

Baafskathedraal. Waarom gewaar-

deerd? Het was er warm! (en het is er 

mooi) 

In de kelder was het zelfs zwoel. 

Hier zijn elfde-eeuwse schilderingen 

te zien. 

Op de toren van het Belfort waaide de 

wind haast Tsvetan weg. 

Hij had het idee om ‘te spekelen’ naar 

beneden…65 m later. 

De ‘Mammelokker’ is een ‘speciaal’ 

beeld. Je moet maar eens gaan kij-

ken. Iets met vader, met borsten en 

met dochter. 

We zijn sjiek gaan eten in de Chaplin. 

De leerlingen vonden het veel te 

duur. En ze hebben gelijk. 

In het Schuddevisstraatje is het zo 

smal, dat meneer Dhoore er op zijn 

Egyptisch moest doorstappen. Hier 

speelde zich een verhaal af, dat hij al 

dertig jaar vertelt in zijn taalles. 

Vervolgens verdwaalden we in het 

Gravensteen. Het is hier dat de woor-

den ‘donjon’ en ‘motte’ vielen. Veel 

interesse voor de latrines, overigens. 

En het Patershol mochten we niet 

overslaan. We dronken nog een koffie 

en een cola op een terrasje. JAWEL, 

een terrasje, in de zon was het vijf 

minuten lang lekker. 

Om kwart over drie op school, dat is 

kunnen passen. 

De jongens zullen wel van de mam-

melokker dromen, zeker? 

 

R.D. 

Uitstap naar Gent in een ijswind 
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Het resultaat: 2 nieuwe machines: 

Met 2 Nijverheid A - 19 oktober 2015 

 

Vorige week was het een poolklimaat, 

maar vandaag hadden we geluk: geen 

wind, lekker zacht. 

En die kleuren! De natuur is rood, geel, 

oranje…prachtig. 

Met een beetje mist erbij wordt het hele-

maal geheimzinnig. 

 

Arsen, Cihat, Vaydin, 

Krasimir en Enes 

wandelen met mij 

naar het hart van 

Gent. Net als vorige 

week toon ik de 

prachtige burgerwo-

ningen aan de Land 

Van Waaslaan, met 

hun versieringen en 

grappigheden; kijk maar naar de foto’s, 

het is speciaal. De Patrijspoortstijl, ken je 

dat? Dat is een bouwstijl met elementen 

uit passagiersschepen uit de jaren dertig: 

ronde vensters, ijzeren handgrepen. 

 

Later bereiken we het Groot Begijnhof 

van Sint-Amandsberg. Dat is een Wereld- 

erfgoed! Het staat op de lijst van de 

UNESCO. Nu is het wel speciaal ook. Het 

is net een Middeleeuwse stad binnen een 

muur. Met dit verschil: het is in 1875 ge-

bouwd. 

De oudste muren van Gent vind je aan 

de Sint-Baafsabdij, vlakbij de kerk van 

Sint-Macharius. (die meneer is de heilige 

tegen de pest). De muren van die abdij 

zijn wel 10 eeuwen oud. De refter is nog 

intact, het is een enorme zaal. We kun-

nen er niet in, maar wel er naast. Vlakbij 

komen Schel-

de en Leie bij 

elkaar en wor-

den ‘Schelde’. 

Samen stro-

men ze naar 

de zee. Ik heb 

ooit de bron-

nen van beide 

rivieren be-

zocht. De Leie in Lisbourg (in Frankrijk) 

en de Schelde in Gouy (ook in Frankrijk). 

Wist je dat het zwembad Van Eyck het 

oudste van Europa is? 

 

Dat lelijke gebouw is van Belgacom 

(Proximus) en gebouwd in de jaren ze-

ventig, toen dergelijke monsters nog 

konden. 

R.D. 

Met 5 toffe kerels naar Gent 
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We bezoeken de mooie Sint-

Baafskathedraal; wat staan hier veel 

marmeren beelden. Een man speelt op 

zijn harp en verkoopt cd’s. Een skelet in 

koper zit achter de hoek op een stoel. 

Dode bisschoppen liggen begraven in de 

kerk, sommigen zelfs boven de grond. 

Eéntje heeft zelfs een wrat op zijn beeld. 

 

Het Belfort is ook wel indrukwekkend. 

We klimmen naar 63 m en zelfs hoger, 

tot 70 m. Daar is de klokkenkamer. Het 

uitzicht is onvergetelijk. Wat staan die 

huizen hier dicht bij elkaar. Een rommel-

tje, scheef en schots. Mensen zijn wel 

klein, hé, van hier gezien. De leraar zegt 

dat je van op de draak de Eiffeltoren kan 

zien. Geloof dat en drink pompwater, hé. 

Dat kan niet, de wereld is rond. 

Na deze moeilijke beklimming (274 tre-

den ) gaan we een koekske eten bij 

Chaplin. Het is duur, maar lekker. 

 

We wandelen snel snel over de Vrijdag-

markt naar Sint-Jacobs en naar de Dam-

puurte, en zo naar onze geliefde school 

in de Crickstraat terug. 

  
R.D 
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Fruithoeve Picard 

"An apple a day keeps the doctor away" 

 
Als je de woorden ‘landbouw en 

tuinbouw’ hoort, denk je mis-

schien aan een boer met geblokte 
sjaal die met de riek in de hand 

en de mestkar op het land werkt. 

Dan loop je nog een paar jaartjes 

achter. Via deze informatie willen 

we U een overzichtelijk en correc-
ter beeld geven van wat fruitteelt 

- het telen van appels en peren - 

eigenlijk inhoudt. Vaak kent men 

alleen de mooie kant van een be-
roep en lijkt het allemaal eenvou-

dig.  

 

Vandaag de dag strekt de beplanting van Fruithoeve Picard zich uit over 5 ha 
waarvan 3 ha appels met als variëteiten Jonagold, Cox, Boscoop, Elstar, Gol-

den, Gala, Delbare en 2 ha peren met als variëteiten Conference,  Doyene du 

Comice en St Remy. Voor de bestuiving van de fruitbloesems zijn er bijen die 

op het bedrijf onderhouden worden en zo honing leveren. 
 

Sinds 1993 wordt op het bedrijf de geïntegreerde of milieu-

bewuste teeltwijze toegepast. Bij deze manier van fruit te-

len wordt op een milieuvriendelijke (met respect voor de 

omgeving en oog voor de natuur), een mensvriendelijke 
(met een minimaal middelengebruik) en een economisch 

verantwoorde (rekening houdend met schadedrempels) ma-

nier kwaliteitsfruit geproduceerd. Dit wil zeggen dat ziekten 

en plagen zoveel mogelijk bestreden worden door natuurlij-
ke vijanden. Hiervoor worden roofmijten uitgezet, terwijl het leefmilieu voor 

nuttige insecten zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt. Pas als er teveel 

schadelijke insecten zijn die niet meer voldoende kunnen bestreden worden 

door hun natuurlijke vijanden, wordt er ingegrepen met producten die selec-
tief de plaag aanpakken en totaal onschadelijk zijn voor de nuttige organis-

men en bijen. 

 

Honing: De zes bijenkasten op het bedrijf hebben een dubbel doel. Enerzijds 

wordt door de bijtjes heel wat lekkere honing verkregen maar tevens zorgen 
ze voor de bestuiving. Zo kunnen er meer appels en peren worden geoogst. 

 

Appelsap: De versheid van dit product is volledig gegaran-

deerd door een snelle verpakking na persing. Appelsap is een 
uitstekende dorstlesser. Het sap wordt verkocht in zijn meest 

natuurlijke vorm, zonder kleurstoffen, bewaarmiddelen, toe-

gevoegde suikers… 
 3 & 4 verzorging 
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Op 15 oktober bracht 3 en 4 verzor-

ging een bezoek aan fruithoeve Picard 

in Sint-Maria-Horebeke. Hieronder 
lees je het verslag van het bezoek van 

Chelsey De Smedt uit 4 verzorging. 

Hoe groot is het domein hier? 
 Het domein is 3ha groot. 

 

welke fruitsoorten worden hier 

geteeld? 
 appels:  

  -Gala 

  -Jonagold 

  -Boskoop 
  -Cox 

 peren: 

  -Conférence 

  -Doyenne 

 
Doen jullie inspanningen om mili-

euvriendelijk te telen? Zo ja op 

welke manier ? 

 Ze hebben een feromoonval 
 waarmee ze de mannetjes lokken 

 en ze blijven dan plakken in de    

kleefstof en zo konden de vrouw

 tjes niet bevrucht worden en dan 
 komen er ook geen rupsjes. 

 

Hebben jullie soms last van onge-

dierte? 

 -fruitmotten -muizen - fruitvlieg

 jes 

 
Werken jullie met verdelgings 

producten? 

 Nee, we gebruiken de feromoon 

 val en een torenvalk. 
 

Waar gaat het geoogste fruit 

naartoe? 

 peren: Frankrijk, België 
 appels: België 

 

Op welke manier gebeurt het 

transport? 
 met een bestelwagen 

 

Hoe wordt het fruit verpakt? 

 Eerst per 300 kg  

 dan in kratten van 10 kg of zak-   
ken van 3 kg  

 

Hoeveel fruit oogsten jullie per 

jaar? 
 ongeveer 15000 kg/jaar  

 

Hoelang duurt het vooraleer een 

appel- of perenboom eetklare 
vruchten heeft? 

 een appelboom : 3 jaar 

 een perenboom : 7 jaar 

 
Chelsey De Smedt 

Fruithoeve Picard — een vraaggesprek  
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Ivago 

A 
fval sorte-

ren ge-

beurt in 
andere landen 

helemaal anders 

dan in België en 

de leerlingen we-
ten niet altijd 

goed hoe ze dat 

moeten doen.  

Daarom bezoe-
ken we IVAGO 

waar men ons 

daarover alles 

kan vertellen.  
We krijgen eerst 

een diavoorstel-

ling van de activiteiten van Ivago. 

De leerlingen zijn heel verrast dat wij 

hier zoveel sorteren en kijken zeer 
verbaasd als ze horen wat er allemaal 

gerecycleerd kan worden. 

     
Daarna trekken we een veiligheids-

jasje en een veiligheidshelm aan en 

mogen we naar de verbrandingsoven. 

Dat men door restafval te verbranden 
ook elektriciteit kan maken en daar-

naast ook het UZ Ziekenhuis kan ver-

warmen, levert een spontaan applaus 

van de leerlingen op.  
 

Na deze rondleiding spelen we het 

‘sorteer het afval-spel’. We gooien 

met de dobbelsteen en zetten het 

juiste afval op de juiste plaats op de 
‘sorteertoren’. Deze toren staat een 

beetje wankel, dus we moeten het af-

val goed verdelen zodat het er niet 

allemaal afvalt. 
 

We hebben hier duidelijk wat bijge-

leerd! 

 

Terug op school werken we verder 
rond dit thema.  

De leerkracht geeft nog wat meer uit-

leg  en we maken oefeningen in de 

klas. Ook spelen we het afvalkwartet. 

Nu zijn we klaar om alles wat we ge-
leerd hebben in de praktijk om te 

brengen! 

 

We speuren de speelplaats af naar 
zwerfvuil en gooien alles in de juiste 

vuilbak. 

 

Een propere school is aangenaam en 
geeft een goed gevoel. 

Ook thuis gaan we nu afval op de 

juiste manier sorteren.  

OKAN 
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Op 22 oktober brachten de leerlingen een be-

zoek aan het Voedingssalon in Brussel.  

 
De leerlingen kregen de taak om een stand-

houder op te zoeken waarvan het product te 

maken had met de module.  

Hieronder zie je het resultaat van deze taak 
gemaakt door Belinda uit 4 verzorging. 

 

 

1. Naam van het product/
dienst?  

 Zeepfabriek De witte Engel  

paleis 4 (4019) 

 
2. Waar kan je het product of de dienst vinden 

(bijvoorbeeld adres dienst of winkel)? 

 Kapelstraat 83-2570-Duffel 015 75 80 00 

 

3. Waarvoor kan je het gebruiken/Waarvoor kan je er terecht? 
 Voor lichaamsverzorging (Huid,Gelaat.......) 

 

4. Hoelang bestaat het product/dienst? 

 1985 
 

5. Hoeveel kost het product? Hoeveel kosten de diensten die worden 

aangeboden? 

 10,60 euro 
 

6. Wat heeft het product te maken met je module? 

 Lichaamsverzorging 

 

7. Zou je zelf van dit product of deze dienst gebruik van maken? 
 Ja 

 

8. Waarom zou je er wel of geen gebruik van maken? 

 Want dat is een natuurlijk product 
 

9. Geef een voorbeeld van een gelijkaardig product/dienst. 

 Douche en Bad aloë Vera 

 
10. Wat vond je het meest interessante product of de meest interes-

sante dienst die je hebt gezien op het Voedingssalon? 

 palmolie vind ik het meest interessante product in het voedingssalon. 

 

Belinda Obideeaba 4 verzorging 

Interview op het voedingssalon 
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Vandaag gaan we naar de bibliotheek 

aan Gent Zuid. 

 
Samen gaan we naar de jeugdafde-

ling, waar we opgehaald worden door 

de verantwoordelijke voor een educa-

tieve rondleiding. De levendige uit-
eenzetting duurt een 50-tal minuten. 

Zij vertelt ons welke boeken we hier 

allemaal kunnen uitlenen, hoe het 

uitleensysteem werkt en hoe we een 
kaart kunnen aanvragen.  

 

We krijgen van onze leerkrachten verschillende opdrachten en moeten zelf 

zoeken waar we de informatie in de bibliotheek kunnen terugvinden. Zo kun-
nen we een antwoord geven op alle vragen. Het wordt een hele zoektocht, 

maar het is ook leuk als we het juiste antwoord weten te vinden. 

Zo zoeken we het woord ‘bibliotheek’ op in veel verschillende talen. De biblio-

theek heeft wel tien rekken woordenboeken!  

 
We leren wat XL-boeken zijn, dit zijn boeken met grote gedrukte letters, voor 

mensen die niet goed kunnen zien. Er zijn ook DAISY-boeken, dit zijn boeken 

ingesproken op CD, voor mensen die leesproblemen hebben.  

We zien het dikste boek over Bel-
gië en snuisteren in de muziekaf-

deling van de bibliotheek. 

We lopen de trappen op en af, wat 

een groot gebouw! Er zijn heel 
veel bezoekers in de bibliotheek.  

 

We ontdekken eveneens dat we 

met één bibliotheekkaart in alle 
Gentse bibliotheken boeken kun-

nen ontlenen. Het aanbod beperkt 

zich niet enkel tot Nederlandstali-

ge boeken, maar we kunnen ook boeken in onze taal  ontlenen. 
We kunnen zelfs gratis met een computer op internet surfen.  

 

Het was alweer een interessante, leerrijke ervaring. 

OKAN 

Bibliotheekbezoek Gent zuid 

Voor wie meer informatie wil betreffende de openingsuren en filia-

len, surf naar https://stad.gent/bibliotheek 
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Met 2 Nijverheid naar de IJSTIJDBERG 

Het is een beetje een vreemde titel: ijstijdberg? 

 

De  
ijstijden, daar 

heb je wellicht 

al over gehoord. 

Lange perioden,   

tienduizenden 

jaren lang, was 

het op Aarde 

veel kouder dan 

nu.  

We kennen ze-

ker al vier ijstijden. Het landschap zag er toen een beetje uit als in Siberië of 

Ijsland: boomloze vlakten, heuvels, met een beetje gras, een héél veel wind. 

De wind zorgde ervoor dat zand op hoge heuvels waaide: duinen. Net als aan 

de zee. Dat noemen we rivierduinen. In Sint-Amandsberg zijn er zo wel een 

paar: de Krekelberg, de hoogten bij de Bouwmeesterstraat, langs de Dender-

mondsesteenweg in Destelbergen en natuurlijk de Kapelleberg in Sint-

Amandsberg. 

 

Die berg is dus een heuvel, en hij is er al heel lang: al minstens 10 000 jaar 

en misschien al langer. De mensen hebben die altijd gekend, misschien stel-

den ze zich er weinig vragen bij. De oudste weg naar Antwerpen liep er netjes 

omheen (dat is nu de Achterstraat) en pas in de 19° eeuw legden ze de Ant-

werpse Steenweg aan tegen de heuvel, die ze een beetje afgroeven. 

Daardoor is hij zo steil aan één kant. 

 

Op de top liet men 200 jaar 

geleden een kleine kerk (een 

kapel) bouwen. En een kerkhof 

inrichten. Op dit kerkhof, het 

Campo Santo (heilig veld) zijn 

tientallen kunstenaars en poli-

tici begraven, en ook weten-

schappers. 
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Het was prachtig weer, en warm, en overal waren de herfstkleuren prachtig. 

De jongens zijn toffe kerels en we wandelden rustig en babbelend langs de 

oude Sint-Amandsbergse straten. De Jef Crickstraat is genoemd naar een 

schrijver en de kasseistenen komen uit een vulkanisch gebied nabij Lessen 

(Geraardsbergen). We leren over gesloten/open bebouwing, rijwoningen, vil-

la, erker, belastingen, ankers en nog veel meer. Veel te veel eigenlijk. Echt 

een les in openlucht. Krasimir zegt dat hij nu altijd op die dingen let, en vroe-

ger niet. 

 

Op het kerkhof waren we onder de 

indruk, vooral ook Cihat, van de kin-

dergraven; die zijn aandoenlijk, je 

wordt er verdrietig van. Sommige 

zijn mooi versierd, het grijpt je wel 

aan. Die arme kinderen, die arme 

ouders. Er zijn kindjes die maar één 

dag hebben geleefd. Op de oude fo-

o’s kijken de mensen zeer serieus, 

maar de kinderen op die oude foto’s lachen bijna allemaal. 

Opvallend zijn de Franstalige grafteksten. 

Dat was een mode in Gent, de mensen 

schepten op met hun Franstaligheid. 

Ook liggen hier veel families in kelders bij-

een; dat wisten we niet, dat dat bestond. 

 

Onder de achterzijde van de kerk is een 

kelder met schuiven. De meester zegt dat 

er mummies in liggen. Vroeger kon je er in, maar nu is het stevig op slot. 

 

Luc de Vos, de zanger, is ook begraven 

op de heuvel, in een houten graf! Er lig-

gen plectrums bij voor gitaren, en aan-

doenlijke tekstjes. Kijk maar naar de 

foto’s. 

 

Tot slot zijn we de oud-directeur van 

het GITO, Romain Denert, gaan bezoe-

ken. Hij is in 1993 gestorven. Het was een fantastische mens, die een zeer 

goede directeur was. Onder zijn leiding had het GITO bijna 500 leerlingen. 

Na een rondje om bloemen te kopen voor op zijn graf, en een bezoek aan het 

monument van de oorlog, stapten we naar onze klas om nog een beetje teke-

ningen te maken, als verwerking van deze leuke leeruitstap.                  R.D. 
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Nu we in ‘de donkere periode’ vertoe-

ven, kan het geen kwaad nog eens 

wat info en voorschriften te herhalen 

in verband met veilig fietsen. 

 
Wettelijke voorschriften 

 

Wat hebt u nodig om veilig en regle-

mentair te fietsen: 

 twee onafhankelijk werkende 

remmen, een vooraan en een achter-
aan 

 een fietsbel die u tot minstens 20 

meter ver kunt horen 

 een goed werkend geel of wit 

voorlicht 

 een witte reflector (of lichtgevend 

materiaal) vooraan 

 een goed werkend rood achter-

licht 

 een rode reflector achteraan 

 twee gele of oranje reflectoren 

aan weerszijden van beide wielen en/

of een witte reflecterende strook aan 

weerszijden van elke band 
een gele of oranje reflector aan 

weerszijden van beide pedalen 

 

Lichten moeten niet noodzakelijk op de fiets geïnstalleerd zijn. U mag ze ook zelf 
dragen op uw lichaam, kledij of rugzak. 

 

De wettelijke vereisten voor specifieke fietsen, bijvoorbeeld een racefiets, vindt u op 
de website ‘Mobiel Vlaanderen’.Zo 

 

Veilig rijgedrag 
Waar mag u fietsen, wanneer mag u naast elkaar fietsen,... Hier vind je alle informa-

tie om veilig met de fiets de weg op te gaan.  

Waar mag u fietsen? 

Als fietser moet u altijd de fietspaden gebruiken. Sommige fietspaden worden aange-

geven met een verkeersbord. Daarnaast zijn er de gemarkeerde fietspaden, die wor-
den aangegeven met twee evenwijdige witte onderbroken strepen. U mag deze fiets-

paden enkel rechts in de rijrichting volgen. Is er geen berijdbaar fietspad, dan volgt 

u de rijbaan rechts in de rijrichting. 

 Wanneer mag u naast elkaar fietsen? 
Op de rijbaan mag u zowel binnen als buiten de bebouwde kom met zijn tweeën 

naast elkaar fietsen. Opgelet: u mag daarbij geen verkeer hinderen dat uit de andere 

richting komt. 

  

Veilig met de fiets de weg op 

http://www.mobielvlaanderen.be/wegverkeer/fietsen-011.php?a=5
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Wanneer mag u niet naast elkaar fietsen? 

Binnen de bebouwde kom mag u niet met zijn tweeën naast elkaar fietsen, als krui-

sen met een ander voertuig daardoor onmogelijk wordt. Tegenliggers Buiten de be-

bouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden wanneer er langs achteren een 
voertuig nadert. Als er een fietskar aan uw fiets hangt, mag u niet naast een andere 

fietser rijden. 

Hoe zit het met fietsen in groep? 

Kort samengevat zegt het verkeersreglement over fietsen in groep het volgende: 

 
Groepen van 15 tot 50 personen: 

 hoeven de fietspaden niet te volgen 

 mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden als ze in groep blijven 

 mogen begeleid worden door auto’s 

 mogen begeleid worden door wegkapiteins 

 

Groepen van 50 tot 150 personen: 

 hoeven de fietspaden niet te volgen 

 mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden als ze in groep blijven 

 moeten op het rechter rijvak rijden en mogen niet meer dan de helft van de weg 

in beslag nemen 

 moeten voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto 

 moeten begeleid worden door ten minste twee wegkapiteins 

  

Geen onnodige risico’s nemen 

Om veiligheidsredenen staat het verkeersreglement niet toe om: 

 te fietsen zonder uw stuur vast te houden 

 te fietsen zonder uw voeten op de pedalen of voetsteunen te plaatsen 

u op uw fiets door een ander voertuig te laten voorttrekken   

Fietsen in het voetgangersgebied 

U mag fietsen in de uitgebreide Gentse voetgangerszone. Maar voetgangers hebben 

daar wel voorrang. Als het druk is, moeten fietsers hun snelheid aanpassen of met de 

fiets aan de hand lopen. 

  
Bron: Mobiliteit in Gent 



15 

 

De democratiefabriek 

3 & 4 verzorging bracht op de laatste namiddag voor de herfstva-

kantie een bezoek aan de doe-tentoonstelling “De Democratiefa-

briek”. 

Hieronder lezen de feedback die werd gegeven aan Fadime uit 3 

verzorging aan de hand van de opdrachten die ze maakte tijdens de 

tentoonstelling  

 
 
 

 
Beste Tekle Fadime , 
 
Bedankt voor je bezoek aan de Democratiefabriek. Je krijgt van ons een reactie op de keuzes 
die je gemaakt hebt. 
 
Mensen in België leven heel verschillend. Als jij aan België denkt, denk je aan de Belgische 
driekleur, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting 
 
Jij vindt het eerlijk als alle mensen gelijk behandeld worden. Maar dat is niet altijd mogelijk. 
Het is ook niet altijd eerlijk. Sommige mensen hebben meer hulp nodig dan anderen. 
 
Belgen zijn gelijk voor de wet. Burgers mogen niet gediscrimineerd worden. Jij vindt dat je nog 
nooit gediscrimineerd bent. 
 
Belgen zijn gelijk voor de wet. Discriminatie vanwege bijvoorbeeld huidkleur, ras, geslacht, 
politieke overtuiging of godsdienst is verboden. In de Tweede Wereldoorlog, toen de democra-
tie was afgeschaft, werd er door de overheid wel gediscrimineerd. Sommige Belgen mochten 
niet meer fietsen, sporten, zwemmen, telefoneren, reizen… En waarom? Alleen omdat ze van 
Joodse afkomst waren. Jij zou het erg vinden als je geen bankrekening mag hebben, geen te-
lefoon mag hebben, niet meer mag reizen 
 
Jij vindt dat je alles moet kunnen zeggen wat je denkt. Toch mag dat in ons land niet altijd. Je 
mag niet oproepen tot geweld en niemand mag in België de Jodenvervolging in de Tweede We-

reldoorlog ontkennen. 
 

 
 

 

De Democratiefabriek is een gratis doe-tentoonstelling die handelt over identiteit, di-

versiteit en democratisch burgerschap 
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Er is vrijheid van meningsuiting, maar jij vindt 
dat reclameposters met halfblote vrouwen eigen-
lijk verboden zouden moeten worden. 

 
Jij bent tegen beledigen. 
 
Jij hebt in de Democratiefabriek gekeken naar 
beledigingen over moslims. 
 

Je voelde je beledigd als moslim 
 
Jij vindt dat je zelf moet kunnen bepalen welke boeken je koopt. Toch zijn sommige boeken 
verboden, zoals Mein Kampf van Hitler. 
 
In de boekhandel kan iedereen een Koran kopen. De Nederland se politicus Geert Wilders wil 
de Koran verbieden omdat er wrede straffen in staan. Jij vindt het geen goed idee om de Ko-
ran te verbieden. 
 
De Duitse kunstenaar Ottmar Hörl heeft een kabouter ontworpen, die de Hitlergroet brengt. 
Hij wil er mee zeggen dat mensen niet zomaar achter bepaalde ideeën moeten aanlopen. Jij 
weet niet of je die kabouters zou moeten verbieden of niet. 
 
Jij vindt het een probleem als jongens verliefd worden op jongens, en meisjes verliefd worden 
op meisjes. Veel jongens hebben er ook moeite mee als ze merken dat ze verliefd worden op 
een andere jongen. Maar ja, verliefd worden gaat vanzelf. Dat geldt ook voor meisjes die ver-
liefd worden op meisjes. In ons land mag je vanwege je seksuele geaardheid niet gediscrimi-
neerd worden. 
 

In een democratie bestaat vrijheid van godsdienst. Ook hier zijn grenzen aan. In steeds meer 
Europese landen is het verboden om op straat een boerka te dragen omdat men in het open-
baar herkenbaar moet zijn. Vrouwen die het toch doen, kunnen een boete krijgen. Jij vindt 
dat boerka's op straat verboden moeten worden. 
 
Jij hebt er geen probleem mee als een verkoopster in een winkel een hoofddoek draagt. Er is 

ook geen wettelijke grond om een verkoopster te verbieden een hoofddoek te dragen. 
 
Jij hebt geen begrip voor iemand die een lege veewagen in de brand steekt, als protest tegen 
dierenleed. 
 
Jij hebt er begrip voor als iemand banden laat leeglopen als protest tegen milieuvervuiling. 
Bedenk dat als je iets goeds wil bereiken het vaak beter is om medestanders te krijgen in 
plaats van boze tegenstanders. 
 
Jij hebt geen begrip voor iemand die mondeling fel uithaalt tegen buitenlanders. Jij vindt zo 
iemand een grote zot. 
 
Jij houdt niet van harde acties, maar een handtekeningenactie vind je toelaatbaar. 
 
Jij zou gebruik maken van je stemrecht. Dat betekent dat je de kans benut dat jouw mening 
meetelt bij politieke beslissingen. 

De Democratiefabriek daagt Gentse leerlingen tot actief bur-

gerschap uit 
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Planeet gent 

Inburgering Gent (Kom-Pas), Jeugd-

dienst Gent en maar liefst 15 Gentse 
jeugdwerkingen organiseren tiental-

len workshops voor alle okan-

leerlingen, zoals dansen, fietsen, tae-

kwondo, voetbal, basketbal, wi-
gaming, graffiti, thrillershoot, dar-

boeka, theater, skaten, circustech-

nieken, taekwondo, … 

Deze workshops gaan door in de 
Centrale, Kom

-Pas, Nieuw-

land vzw 

Jong, de 
Jeugddienst, 

het Meisjes-

huis, theater 

Larf, de 

Sportschuur, 
De Fabriek, de 

sporthal Ean-

dis en het 

Park. 
  

Vooraf krijgen 

we in de klas 

uitleg over de 
verschillende 

activiteiten en 

mogen we on-

ze voorkeur 

opgeven welke workshops we willen 
volgen. 

 

De dag zelf spreken we af aan de 

Dampoort en gaan we naar de Cen-
trale in de Kraankinderstraat in Gent. 

Daar ontmoeten we al meteen leer-

lingen van andere okan-scholen. 

 
We krijgen eerst wat uitleg in ver-

schillende talen over wat ons die dag 

te wachten staat. 

We worden onderverdeeld in groep-

jes en begeven ons naar de verschil-
lende locaties, waar de workshops 

worden georganiseerd.  

Dit is leuk! We leren nieuwe dingen 

en maken nieuwe vrienden. 
We maken ook kennis met de ver-

schillende organisaties en kunnen 

ons inschrijven om deze activiteiten 

te blijven doen in onze vrije tijd. 
Na de work-

shops keren 

we terug 

naar de Cen-
trale, waar 

we samen 

onze boter-

hammen 

opeten en 
kennismaken 

met leerlin-

gen van an-

dere scholen. 
Spontaan be-

ginnen zich 

groepjes te 

vormen met 
leerlingen uit 

hetzelfde 

land.  

Na de pauze 

volgen er nog twee workshops, waar 
we weer nieuwe dingen kunnen 

doen. 

 

Vandaar gaan we terug naar de Cen-
trale voor een slotshow van een 

breakdancer. Iedereen is enthousiast 

en danst mee op het podium. 

We hebben ons goed geamuseerd en 

geproefd van vele leuke activiteiten.  

Planeet Gent biedt de kans aan leerlingen van alle okan-scholen om 

kennis te maken met het vrijetijdsaanbod in Gent.  



18 

 

bezoek Universitair Ziekenhuis U.Z.  

Op dinsdag 10 november bezochten we het U.Z. 

We kregen uitleg over het brandwondencentrum door de hoofdverpleegkundi-

ge. 
 

Het brandwondencentrum bevindt zich op: P8, eerste verdieping en is bereik-

baar op het nummer: tel 09 332 34 90. 

Het werd opgericht in 1985 en telt 6 bedden voor intensieve zorgen. 
 

Patiënten op het brandwondencentrum worden behandeld door een multidisci-

plinair team van medici en paramedici: 

 
 Plastische chirurgen  

 Anesthesisten 

 Pediaters 

 Fysiotherapeuten 
 Psychiaters 

 Consulenten 

 

De paramedici kunnen zijn: 

 
 Verpleegkundigen 

 Psychologen 

 Kinesitherapeuten 

 Ergotherapeuten 
 Sociaal verpleegkundige 

 Diëtiste 

 

We kregen uitgebreide uitleg over de soorten brandwonden en de oorzaken. 
Aan de hand van beelden konden we de behandeling van de wonden volgen. 

Bij brandwonden geldt algemeen:  

 

Eerst water, de rest komt later! 

 
Lauw water op de brandwonde gedurende de eerste 20 minuten zorgt ervoor 

dat de wonde minder diep wordt, en dat er dus ook minder littekenweefsel 

kan gevormd worden, het is bovendien pijnstillend. Daarna kan er een vetver-

band, plastiekfolie of handdoek rond de wonde geplaatst worden voor men 
naar het ziekenhuis gaat. 
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Wat leerden we nog? 

 

De dieptegraad van een brandwonde is afhankelijk van: 

temperatuur van het agens (= de stof die brandwonden veroorzaakt) 

duur van de blootstelling 

leeftijd: bejaarden en kinderen hebben een dunnere huid 

lokalisatie op het lichaam: de huid is dikker t. h. v. handpalm, voetzool en de 

rug, met op die plaatsen vaak minder diepe verbranding. 

Sinds meer dan 30 jaar wordt de klassieke indeling in 3 graden vooropge-

steld.  

Tegenwoordig spreekt men ook van oppervlakkig ("superficial"or "partial 
thickness") of diep ("full thickness"); de eerste genezen spontaan, de tweede 

vereist chirurgische behandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn eerstegraads, tweedegraads en derdegraads brandwonden afhan-

kelijk van de diepte en de ernst van verbranding. 

Eerstegraads brandwonde: alleen beschadiging van het epiderm 

(opperhuid); hevige pijn, geen blaren. 

Tweedegraads brandwonde: zijn altijd pijnlijk en typerend is de aanwezig-

heid van blaren. 

Derdegraads brandwonde: zijn pijnloos door vernietiging van de zenuwui-

teinden. 
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Ook de nazorg is belangrijk. Door thuisverpleging, het goed hydrateren van 

de huid en het dragen van drukkleding kan men littekens voorkomen. 

In het centrum heeft men ook mogelijkheid om littekens te laten behandelen 

en is er ook psychologische bijstand. Men kan geholpen worden bij de re-

integratie in de maatschappij en men kan in contact komen met lotgenoten. 

 

Besluit: het was interessant want de uitleg over het brandwondencentrum 
sloot heel goed aan bij de lessen Gezondheid over het ziekenhuis en wonden. 

 
4 Verzorging—M.P. 

 

 

3 verzorging: de kast,  voor en na 
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14 november—Technowandeling—spaghetti-avond 

Een kleine beeldimpressie 

De weergoden waren tot dan 

ons al heel goed gezind ge-
weest, maar nu we het écht 

wel konden gebruiken, beslis-

ten ze er anders over. Regen 

en nog eens regen… Vlug werd 
beslist het parcours van de 

technowandeling ’binnenshuis’ 

te houden.  
Een goede zet! 



22 

 

Technowandeling 

 

Na de wandeling: 
de spaghetti 
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Op bezoek bij de politie 

Politie!  

Het woord alleen al jaagt veel leerlingen 
schrik aan. Want politie staat voor be-

keuringen, boetes, straffen, uitwijzing, … 

Maar de politie doet zoveel meer dan 

dat. 
 

We trekken onze stoute schoenen aan en  

gaan naar het hoofdbureau van de politie 
van Gent. 

Samen gaan we naar het onthaal waar 

we opgehaald worden door de verant-
woordelijke van de educatieve werking. 

Met haar badge mogen we binnen in het 

gebouw.  

 
We ontmoeten een man die deel uit-

maakt van de ‘Draken’, dit is  de fietsbri-

gade van de Gentse politie. Hij geeft ons 
uitleg over zijn opdracht en toont ons al-

le functies van zijn speciale fiets.  

Hij maakt ons ook alle voordelen van de 
fiets duidelijk: het gaat sneller in het 

drukke stadsverkeer, het is gezonder en 

milieuvriendelijker en de fiets maakt 

minder lawaai. 
 

Hij vraagt wie van ons een fiets heeft en 

wijst ons op het belang van een veilige 
fiets: elke fiets moet een voor- en ach-

terlicht hebben, een bel en goed werken-

de remmen. Als je lichten niet werken, 
kan je een boete krijgen van 55 euro. 

Het is ook goed dat je een fietshelm 

draagt in het verkeer. Safety first! 

 
Elke agent draagt een wapengordel. Die 

weegt heel zwaar. De agent toont ons de 

verschillende wapens die hij bij heeft. We 
zien een matrak, een pistool met echte 

kogels, pepperspray en handboeien. Het 

is trouwens verboden om pepperspray bij 

te hebben, enkel de politie mag dat. 
 

Er werken 1200 agenten bij de Gentse 

politie. De meeste agenten dragen een 
uniform, maar je hebt ook agenten in 

burger, die dragen gewone kleren. Som-

mige agenten rijden met de fiets, andere 
met een motor of een auto. Er zijn ook 

combi’s. 

Daarna gaan we verder naar de ruimte 

waar de vingerafdrukken en de foto’s van 
verdachten worden genomen. We krijgen 

uitleg over dit proces en mogen zelf ook 

eens onze vingers op het toestel leggen 

en poseren voor een foto. 
Iedereen heeft een unieke vingerafdruk, 

zelfs bij een identieke tweeling verschilt 

de vingerafdruk.  
Alle vingerafdrukken van verdachten zit-

ten in de computer, zo kan men de spo-

ren die men vindt bij een misdrijf verge-
lijken met de vingerafdrukken die in de 

computer zitten. Als een verdachte wordt 

opgepakt doet de politie 3 dingen: vin-

gerafdrukken nemen, foto’s nemen en 
een persoonsbeschrijving opmaken.  

We krijgen ook een politiehond in actie te 

zien. De politieagent geeft de nodige in-
structies aan de hond en de hond zoekt 

weggestopte drugs en valt een misdadi-

ger aan.  

 

De politieagenten die deze honden trai-
nen , kopen deze zelf aan en nemen die   

’s avonds ook mee naar huis. We zien 

ook een puppy van 3 maanden oud die 

nog in opleiding is. Het hondje is nog 
zeer speels, maar doet echt zijn best om 

de commando’s op te volgen. Politiehon-

den zijn allemaal Mechelse schapers. 
Wij zijn  erg onder de indruk! 

 

Het was alweer een boeiende uitstap die 

ons een goed beeld van de politie heeft 

gegeven! 
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Doordenkertje 

Duivels en maskers— 2 nijverheid 
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Op vrijdag 20 november gingen we, de 

leerlingen van het 7de jaar Bejaardenzorg, 

naar een groot woonwarenhuis. In het ka-
der van de lessen rond het aanpassen van 

de woning aan de behoeften van de zorg-

vrager zochten we naar ergonomische en 

veilligheidsbevorderende elementen. Ook 
sfeer is belangrijk in de woning. We kon-

den naar hartelust kiezen uit het ruime 

aanbod. En een leuke selfie om af te slui-

ten mocht niet ontbreken natuurlijk... :) 
 

7de jaar Bejaardenzorg 

De foto van de groene doos: 

de lln van 7 Kind maken een 

groene, rode, blauwe of gele 
doos voor op stage. Die 

wordt gevuld met voorwer-

pen in dezelfde kleur. De 

kindjes mogen een voorwerp 
uit de doos halen en daar 

wordt dan rond gewerkt.  

De bloemstukjes: 

werden gemaakt 

door de lln van 7 
Bej. als toepassing 

op de les: 

"tijdsbesteding in 

functie van de 
zorgvrager".  

7de jaar Bejaardenzorg & kinderzorg 
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS 
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Wordt vervolgd 
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En wist je dat… 
 zoals steeds jullie bijdragen nog 

steeds welkom zijn bij Wim De Pels-
maeker... ? Dit via smartschool of  

   via het emailadres  
   depelsmaeker001@hotmail.com 
 
   

Nog even…  
 
Het mag gezegd worden: tempus fugit; de tijd vliegt. 
2015 zit er bijna op; 2016 komt er aan.  
Wat 2016 ons zal brengen, weet niemand. Wat wel ge-
weten is: de schoolkrant blijft bestaan.  
Bij deze wil ik ook nog eens vermelden dat mijn dank 
uitgaat naar ieder die de moeite heeft gedaan om zijn 
steentje bij te dragen tot het vullen van de krant.  
Dank ook aan allen die de moeite doen om er in te bla-
deren en zelfs te lezen; en dank aan allen die dit nog 
zullen doen. 
Laat ik dan ook al—al is het nog wat te vroeg—u allen 
langs deze weg een ontspannende vakantie en een ge-
zond 2016 toewensen. 
 

W. De Pelsmaeker 

 

 

 

 

 


