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...vieren we een tweetal ver-

jaardagen, bekijken we een 
nieuwe rage, gaan we op uit-

stap naar Brussel en Gent, krij-
gen we een aantal recepten 

voorgeschoteld, zien we nog 
maar eens dat sport een 

plaatsje krijgt… net als de win-
nende gedichten. 

Vermits de vakantie voor de 
deur staat, heb ik ook gezorgd 

voor enig ontspannend  lees-
voer over een bekende familie.. 

W.D.P.      

 

We zijn er bijna; nog een paar we-

ken te gaan en dan kunnen we vaar-
wel zeggen tegen het schooljaar 

2016—2017.  
Het is nog maar eens voorbij gevlo-

gen. De GWP’s zijn voorbij, de hon-
derd-dagen-viering lijkt al 200 da-

gen voorbij…  
Nummer 16 plaatst ook nu weer een 

aantal activiteiten in de kijker. Som-
mige van deze activiteiten zijn een 

jaarlijks terugkerend fenomeen; an-
dere zijn dan weer nieuw 

. 
WDP 
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Een kleine terugblik: de doe-dagen 
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Sportieve school 

 

Voetbal in okan!  

Sinds dit schooljaar hebben we een eigen Okan Voetbal Team!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele leerlingen komen aan in de loop van het schooljaar, wanneer sportclubs 
vaak al in het midden van hun seizoen zitten. Het is daarom niet altijd gemak-

kelijk voor onze okanners om nog aan te sluiten bij een sport-/voetbalclub. 
Vaak weegt het financieel ook te zwaar: inschrijvingsgeld, voetbalschoenen en 

shirts, … Om al deze redenen organiseren we dit schooljaar eigen voetbaltrai-

ningen. Trainingen waar iedereen van onze okan welkom is, ongeacht 
(financiële) achtergrond, talent, geslacht, … We geven trainingen op maat, af-

hankelijk van de deelnemende jongeren.  

Met deze wekelijkse trainingen werken we aan de algemene gezondheid van 
de deelnemende jongeren. Maar ook plezier staat centraal. De wekelijkse 

voetbalmomenten zijn momenten van ontlading. Het is een uitlaatklep waarbij 
alle zorgen even aan de kant kunnen worden gezet.  

De leerlingen doen zelf een kleine bijdrage voor deze trainingen, maar de rest 
van de kosten wordt gedragen door (financiële en materiële) giften van spon-

sors.  

Op 5 februari werden we zo bijvoorbeeld hartelijk uitgenodigd en onthaald 
door het bestuur van Zulte Waregem! Zij nodigden ons uit om met onze spe-

lers te komen kijken naar de match Zulte Waregem – KAA Gent. Voor de leer-
lingen werd het werkelijk de namiddag van hun leven!  
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Ook buiten de schoolmuren valt er heel wat te beleven!  

Tijd dus voor een bezoek aan het ecologisch centrum en schoolhoeve          

‘De Campagne’ in Drongen.   

Bij onze aankomst staan onze vriendelijke gidsen ons op te wachten. We krij-

gen een rondleiding, waarbij we alle dieren te zien krijgen en zelfs eten mo-

gen geven.  

Het is zoveel leuker om de dieren eens ‘in het echt’ te zien. We zien konijnen, 

geiten, schapen, kippen, 

ezels, duiven, cavia’s, een 

kalfje, varkens, ganzen, … 

en we mogen hen brood, 

een wortel, maïs en granen  

voederen.  

De leerlingen zijn hulp-

vaardig en gaan respectvol 

om met de dieren. Enkele 

leerlingen hebben een 

beetje schrik van sommige 

dieren, maar de meesten 

nemen een konijn en cavia 

graag op de schoot om hen 

eten te geven en te aaien. 

Een knuffelmoment!  

We zien welke pony de baas is in de weide en we leren ook dat het varken 

een heel proper dier is. 

Mens en dier, de beste vrienden 
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We voederen de schapen en hebben veel plezier. 

Op het einde mag iedereen eens in de koets en een tochtje maken met de 

ezel.  

 

Na onze kennismaking met de dieren krijgen we een warme kop chocolade-
melk. 

We rijden met de bus door het mooie historische centrum van Gent en arrive-

ren voldaan terug op school. Het was een leuke, leerrijke uitstap!     
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Furnifit 

De leerlingen van 5 hout en 7 interi-

eur zijn op maandag 20 februari op 
bedrijfsbezoek geweest naar Furnifit. 

 
Over Furnifit 

 
Dit is de speciaalzaak in keukenbeslag 

en meubelbeslag! 
Sinds 1994 is Furnifit DE speciaalzaak 

in keukenbeslag en meubelbeslag. 
Van bij het begin was het streefdoel 

een uitgebreid  professioneel  gamma 
keukenbeslag en meubelbeslag te bie-

den aan de 
klanten.  

Dat uitgebreid 

gamma keuken-
beslag en meu-

belbeslag is voor 
meer als 90% 

uit voorraad le-
verbaar.  

Met een groot 
tevreden cliën-

teel na al die ja-
ren is Furnifit de 

ideale betrouw-
bare partner op 

gebied van keu-
kenbeslag en 

meubelbeslag. 

Enkele topmer-
ken bij hen zijn 

Blum, Franke, Blanco, Parasilico, enz.  
Bij Furnifit krijgt ieder product een 

professionele en technische uitleg, wat 
zeer belangrijk is. 

De zaak is gevestigd in Destelbergen 
aan de Dendermondsesteenweg(niet 

ver van onze school!). Deze firma is 
een meerwaarde voor de interieurbou-

wer in de regio! 
 

De opdracht: 
 

De opdracht voor de leerlingen was 

dubbel.  

 
Enerzijds diende men zoveel mogelijk 

informatie te verkrijgen voor de plan-
ning van hun beslag voor de GIP. Na-

melijk het vervaardigen van een keu-
ken in de leraarskamer in de Jef Crick-

straat. Met beslag wordt bedoeld de 
scharnier -en ladesystemen voor de 

kasten, de spoelbak, stelpoten, kraan-
werk, enz. 

Anderzijds was de opdracht om meer 
kennis en inzicht te verwerven, over 

wat er vandaag 
de dag, allemaal 

verkrijgbaar is 

in de interieurin-
richting van toe-

behoren en in 
het vervaardi-

gen van alle 
soorten kasten. 

De leerlingen 
kregen uitge-

breid de tijd om 
hun eigen pro-

jecten voor te 
leggen aan de 

ervaren balie-
medewerkers en 

daarvan notities 

en foto's te ne-
men.  

Na ongeveer een half uur daar rond-
gewandeld en vragen gesteld te heb-

ben, zijn wij vervolgens terug naar de 
school (Jef Crickstraat) gegaan! Dit 

was een mooie uitstap door het park 
van de Rozenbroeken! Zowel heen als 

terug nam maar een 20-tal minuten 
wandelen in van onze school.  

 
Dit bezoek zal in de volgende school-

jaren zeker een "to do" zijn voor de 
leerlingen van 7 interieur!  
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7 kinderverzorging in de kleuterklas 
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door Ana C, 

Ana, Emilia, 

Sofia, Yasmina 

  
Van 20 tot en 
met 24 fe-

bruari moes-
ten we (de 
leerlingen 

van 4 han-
del) zelf een 

verkoopmo-
ment organi-
seren om producten van OXFAM te ver-

kopen aan onze medeleerlingen en leer-
krachten. De verkoopmomenten vonden-

mom plaats op onze school Kta-Gito 
Groenkouter, in de Sint-Baafskouterstaat 
en in de Jef Crickstraat.  

 
De bedoeling van deze verkoopmomen-

ten was, de leerlingen deze producten te 
leren kennen. We wilden hen uitleggen 
dat deze producten duurder zijn dan in 

andere winkels omdat de producenten 
van OXFAMproducten een eerlijke prijs 

krijgen voor wat ze produceren.  
De winst van onze verkoopmomenten 

gaat naar de leerlingen van onze school 
die het financieel niet zo breed hebben.  
 

We waren verdeeld in vier groepen van 
vier tot vijf leerlingen per groep. We kre-

gen de opdracht om zelf onze etalage te 
maken met onze versieringen die we 
moesten meebrengen van thuis. Onze 

leerkracht mevr. Van Wesemael had ook 
wel leuke dingen meegebracht van het 

etalagemateriaal van de school. 
 

Dinsdag moesten we voor het eerst ver-

kopen. We hadden onze etalage ge-

maakt, alles was zeer netjes. 

Daar stonden we dan, klaar om te verko-

pen, maar ik zag dat er weinig kooplust 

was bij onze medeleerlingen. Dit was 

omdat ze de producten niet kenden en 

ook de reden niet waarom we verkoch-

ten. Daarom gingen Sofie en Yasmina 

onze producten voorstellen aan onze 

leerkrachten. Zij zaten gezellig te babbe-

len in de leraarskamer. Ze waren veel 

enthousiaster dan de leerlingen toen ze 

de chips, chocolade, koekjes en fruitsap 

zagen. Het was leuk om te zien. Ze 

kochten veel van ons.  

Toen we terug waren in de overdekte 

speelplaats vertelden Ana C, Ana en Emi-

lia dat ze daar ook nog wat verkocht 

hadden. Op deze dag hadden we onge-

veer 40 euro winst gemaakt.  

Donderdag was onze tweede verkoop-
dag. Toen moesten we verkopen in de 

campus in de Jef Crickstraat. We waren 
zeer zenuwachtig omdat we daar de 

mensen bijna niet kennen, maar het was 
zeer leuk. We zagen meer enthousiasme 
bij de jongens, dan bij de leerlingen in 

Sint-Baafskouter. Ook in de campus van 
de Jef Crickstraat verkochten we aan de 

leerkrachten. Op deze dag hadden we 
ongeveer 50 euro winst. “We moesten 
trots zijn op onszelf!”: zei mevr. Van We-

semael. 
 

Voor ons was alles zeer leuk en ik zou 
het nog een keer willen doen, maar dan 
met andere goedkopere producten. Om-

dat OXFAMproducten redelijk duur zijn.  
 

Wij willen langs deze weg mevr. Van We-

semael bedanken voor al haar inspannin-

gen die ze voor ons deed.  
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Winnende gedichten—gedichtendag 
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Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan?  

Wat Doen ze??? De Spinners... 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De 'fidget spinner' is al twintig jaar oud en wordt nu razend populair. 
Op internet duiken steeds meer filmpjes op met leuke trucjes die je 

met het speeltje kunt uitvoeren, maar wat is het eigenlijk? 
 

'Fidget spinners' zijn kleine gadgets die in je handpalm passen. In het midden 
zijn er kogellagers die je tussen je duim en middenvinger houdt. Om het 

speeltje te doen draaien, moet je met een andere vinger een zetje geven aan 
een van de drie uitstulpingen. Dat zorgt ook voor een zoemend geluid. 

 
Je kunt de 'fidget spinner' ook doen draaien door hem horizontaal op tafel te 

leggen, met je wijsvinger de kogellagers tegen de tafel drukken en dan een 
zetje geven aan een van de uitstulpingen. 

 
Concentreren 

 

Het speeltje was oorspronkelijk bedoeld om 
hyperactieve, angstige of autistische kinderen 

te helpen ontspannen. Volgens sommige on-
derzoekers helpt het ook volwassenen om zich 

beter te concentreren, maar daar is onenigheid 
over. 

 
Andere experts zien het gadget namelijk eer-

der als een afleiding en benadrukken dat er 
geen wetenschappelijk bewijs is dat het kinde-

ren met ADHD of autisme helpt. 
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Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan?  

Wat Doen ze??? De Spinners... 

Als uitvindster van de wereldwijde hype genaamd 'fidget spinner' moéten haar 

financiën wel op volle toeren draaien, zou je denken. Niets is minder waar, zo 

blijkt. De 62-jarige Catherine Hettinger uit Florida moet zelfs verhuizen naar 

een bescheidenere woning, hoopt dat haar afgesloten telefoonlijn weer in orde 

komt, en kan zich geen "wagen die ook echt rijdt" permitteren. Dat zegt ze, 

zonder bitterheid, aan The Guardian. 

Wie de laatste tijd naar de lokale 

speelgoedwinkel trekt voor een fidget 
spinner mocht van geluk spreken als 

er nog eentje in voorraad was. Het 
hebbeding is immers een onwaar-

schijnlijke speelplaatshype bij jonge-
ren op de lagere en middelbare 

school. Sommige scholen in de VS en 
in het VK verbieden de fidget spinner, 

andere zien het dan weer als anti-
stressmiddel voor kinderen met autis-

me of met ADHD. 
 

'Wie dáár het patent op heeft, die is 
binnen', luidt het dan al snel in de 

volksmond. Helaas voor Hettinger is 

zij als uitvindster toch niet de houd-
ster van het patent dat haar gigan-

tisch rijk had kunnen maken. Dat was 
ze nochtans wél sinds 1997, acht jaar 

lang, tot ze in 2005 de 400 dollar 
(vandaag 367 euro) voor de vernieu-

wing van het octrooi niet kon betalen. 

"Ik had gewoon het geld niet, zo sim-

pel is het", zegt ze in The Guardian. 
Ze had toen al een tijdje tevergeefs 

bij speelgoedfabrikanten geleurd met 
haar uitvinding. Ook gigant Hasbro 

haakte uiteindelijk, na een testfase, 
af. Hettinger liet de succesdroom van 

haar spinners dan maar varen, samen 
dus met het patent ervoor. En toén 

greep de speelgoedindustrie wél haar 
kans… 

 
Hettinger vond twintig jaar geleden de 

oorspronkelijke versie van de huidige, 
moderne fidget spinners uit om haar 

toen zevenjarige dochtertje Sara 

"tijdens een vreselijke zomer" te en-
tertainen. Ze had zelf last van een 

zeldzame auto-immuunziekte die haar 
spieren helemaal verzwakte en had 

geen fut om met Sara (nu 30) te spe-
len.  
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"Ik begon dan maar te knutselen met 

krantenpapier, tape en ander materi-
aal. Sara begon ermee te spelen, op 

een andere manier en ik paste mij 
daaraan. Zo vonden we het eigenlijk 

samen uit. Zij kon het ding tollen en 
ik kon het tollen en zo werd het ont-

worpen", aldus Hettinger. Dat was be-
gin jaren 90, toen ze een eerste nog 

niet-mechanische basisversie maakte. 
 

Vandaag zijn de fidget spinners dus 
alomtegenwoordig, maar verdient 

Hettinger er geen dollarcent aan. Toch 
is ze totaal niet verbitterd. "Mensen 

vragen mij vaak of ik niet woedend 

ben, maar ik ben gewoon blij dat iets 

wat ik uitgevonden heb, aanslaat bij 
de mensen."  

 
Ze beseft natuurlijk wel dat ze inmid-

dels op een berg geld zou kunnen zit-
ten. "Dan had ik geen problemen. Dat 

zou mooi geweest zijn." Maar ze weet 
ook dat ze in een moeilijke sector 

werkt, waar amper drie procent van 
de uitvindingen geld opbrengt. Als 

deskundige in gemiste kansen bevindt 
ze zich overigens in straf gezelschap, 

met onder anderen Shane Chen, de 
uitvinder van het populaire 

'hoverboard'.  

Dopamine 

 
Opvallend is dat Tony Lloyd, de oprichter van de ADHD Foundation, wel in de 

uitvinding gelooft als hulp voor kinderen met ADHD. In een interview aan 'The 
Independent' zei hij dat de 'fidget spinner' hun nood aan beweging bevredigt 

zodat hun hersenen dopamine blijven produceren, wat goed is voor hun con-
centratie en het geheugen. 

 
Toch hebben sommige Amerikaanse scholen de 'fidget spinner' verbannen 

omdat het te veel geluid maakt. ADHD-expert Lloyd reageerde begripvol dat 
kinderen zonder ADHD afgeleid kunnen worden door de spinner en het geluid 

ervan. Zeker als iedereen in de klas aan zijn 'fidget spinner' draait, kan het 
zoemend geluid storend zijn. 

Het was de Amerikaanse Catherine Hettinger uit Florida die de 'fidget spinner' 
twintig jaar geleden bedacht heeft, als ideale bezigheidstherapie voor haar 

dochter. Ze stelde haar uitvinding voor aan verschillende speelgoedproducen-

ten, maar kreeg het maar niet verkocht.  
 

Hasbro 
 

Onder andere bij Hasbro kreeg Hettinger het deksel op de neus dus besloot ze 
het dure patent van 400 euro niet te vernieuwen. En daarom loopt de uitvind-

ster van de fidget spinner nu veel inkomsten mis, want vandaag is het razend 
populair. 

 
Een 'fidget spinner' bestaat in verschillende kleuren en kan zelfs licht geven. 

Het is onder meer verkrijgbaar via verschillende online websites zo-
als bol.com en Amazon. De goedkopere spinner vind je voor zo'n 8 euro 30. 

 
Bron: the Guardian— 
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Winnende gedichten—gedichtendag 
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Op dinsdag 25 april 2017 gingen wij, 

4KAN, onder begeleiding van mevr. 
Ternoot en mevr. Van Wesemael op 

uitstap naar Brussel. 
 

We verzamelden om 7.35 u aan het 
station van Gent-St.-Pieters en namen 

daar de trein naar het station Brussel-
Noord.  

Van Brussel-Noord wandelden we naar 
Het museum van De Nationale 

Bank van België gedurende 20 mi-
nuten. 

 
Vooraleer we daar binnen mochten 

moesten we eerst door de metaalde-

tector. 
Daarna vertelde de gids ons over het 

ontstaan van het geld. Dit gebeurde 
eerst via ruilmiddelen.  

Zo zagen we een speciale bijl en een 
steen die gebruikt werd als ruilmiddel. 

Er was ook nog een blok die gemaakt 

was van theebladeren en veel andere 

voorwerpen.  
Nu maakt men van gerecycleerd geld 

zitbanken. 
 

Voor we het MNBB verlieten, mochten 
we met een paar leerlingen samen op 

de foto en werd onze foto gedrukt op 
briefjes van 5, 10, 20, 50, 100, 200 

en 500 euro. Alle leerlingen vonden 

dit heel tof. 

Daarna gingen we op zoek naar Man-
neken Pis in de buurt van De Grote 

Markt. Op de Grote Markt moesten we 

een gebouw zoeken en daar met onze 
groep een foto nemen. 

 
Bij Manneken Pis moesten we een me-

vrouw met hoge hakken zoeken en 
vragen of we met haar een selfie 

mochten nemen. 
Toen was het etenstijd. We waren vrij 

en konden ook nog wat winkelen in de 
Nieuwstraat. 

Na het vrije moment zouden we de 
wandeling verder zetten maar toen re-

gende het. De meeste leerlingen wa-

ren hierop niet voorzien en er werd 
beslist om een vroegere trein te ne-

men. 
 

Eerst moesten we nog een opdracht 
oplossen: door 5 verschillende perso-

nen een handtekening laten plaatsen 
op onze hand en vragen om een selfie 

te mogen nemen. Het was iedereen 
gelukt en toen konden we de trein op. 

Ik vond het heel leuk. Het was een 
geslaagde uitstap! Ik zou nog een 

keer op uitstap willen gaan met mijn 
klas. De leerkrachten waren ook heel 

chill! 

4 Kan op uitstap naar brussel 
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Proficiat van ons allen die op deze dag in de bloemetjes werden gezet…  

Voor hen start een nieuw hoofdstuk in hun leven.  

 

 

WINNAAR  

GEDICHTENDAG 2017 
BÜSRA SAGLAM, 5KAN 
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De 50-jarige die iedereen kent: 

De Big Mac—en nog steeds dezelfde! 

 

De Big Mac is 50 jaar jong.  
 
De bekendste snelle hap van McDonalds werd voor het eerst verkocht in 1967 in Pe-
tersburg, Pennsylvania. Naar aanleiding van deze verjaardag: niets dan straffere weetjes 
over het icoon van de fastfood. 

 
Jim Delligatti wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van 
de big Mac. Hij richt zijn bedrijf van McDonalds op in de jaren 50 
en de hamburger kost aanvankelijk 0,45 cent. 
 
In 1965 bedenkt hij de burger, om twee jaar later met de ver-
koop te starten. 
 
Delligato wil met zijn eigen hamburgerbroodje concurreren met 
de Big Boy Sandwich die verkocht wordt in de vestiging van Big 
Boy, ook in Pittsburgh. 
 
De Big Mac heet eerst ‘The Aristocrat’ en daarna ook nog ‘Blue 
Ribbon Burger’, maar beide blijken een te moeilijke naam om 

aan te slaan bij het grote publiek. 
 
Uiteindelijk vond Esther Glickstein Rose, een 21-jarige secretaresse op het hoofdkwartier 
van McDonalds in Illinois, de naam ‘Big Mac’ uit. Pas in 1985 erkent het bedrijf haar bij-
drage met een herdenkingsplaat. 
 
McDonalds ziet aanvankelijk weinig in de Big Mac. Topmanagers vrezen dat die klanten 
afstoot, omdat hij veel duurder is dan de gewone hamburger van 0,18 cent. 
 
Sinds de Big Mac op 22 april 1967 op 
het menu verscheen, is hij het recept 
van de hamburger nooit gewijzigd. 
 
De hamburger bestaat dus al 50 jaar 
lang uit een dubbel broodje met sesam-
zaadjes, belegd met twee burgers van 
100% rundvlees, kaas, ijsbergsla, au-
gurken, ui en saus.  
 
Soms zijn er wel een lokale aanpassin-
gen: zo staat de Big Mac in India, waar 
het eten van rundvlees verboden is in 
de meest in de meeste staten, bekend 
als de Maharadja Mac en bestaat hij uit 
lam of kip.  
Er is ook een vegetarische versie. 
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De speciale saus bestaat uit mayonaise, olijf-
olie, citroensap, paprika, worcestersaus, mos-
terd, azijn, eieren, room, chilisaus en ketchup. 
De rode kleur komt van paprika-extract en 
kurkuma, de zoete smaak van fructoserijke 
maïssiroop. 
 
Een Big Mac weegt 210 g, bevat 509 kilocalo-
rieën, 26 g vetten, 10 g verzadigde vetzuren, 
42 g koolhydraten, 8.7 gram suikers, 31 g ve-
zels, 27 g eiwitten en 2,3 g zout. 
 
Een jaar na de lancering staat de Big Mac in 
alle McDonald's vestigingen in de Verenigde 
Staten op het menu. 
 
De Big Mac maakt McDonald's groot.  

In 1969, 2 jaar na de introductie, is de burger al goed voor bijna een vijfde van de omzet. 
 
De eerste spot op televisie voor de Big Mac volgt in 1969. Ene Hoyt Axton zingt hierin 
"The Ballad of big Mac". 
 
In 2007 opent Delligatti zijn Big Macmuseum in Pennsylvania. Daar staat, met 4 m dia-
meter, de grootste Big Mac ter wereld. In het museum is - uiteraard – ook een restaurant 
van McDonald's gevestigd. 
 
Jim Delligatti zelf haalt de 50e verjaardag van de Big Mac niet. Hij overlijdt op 98-jarige 
leeftijd op 28 november 2016. De dood van Delligatti haalt overal het wereldnieuws. Mc-
Donald's zelf stuurt een tweet de wereld in met Delligatti’s laatste woorden: "ik had echt 
nooit durven dromen dat mijn creatie een stuk Amerikaans cultureel erfgoed zou worden." 
 
De eerste McDonalds in België opent op 21 maart 1978 de deuren op het Beursplein in 
Brussel. 
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De Big Mac staat vandaag in ons land op 76 plaatsen op het menu. 
 
McDonald's verkoopt nu wereldwijd 900 miljoen Big Macs per jaar. 
In 1968 levert McDonald's Big Macs aan de Amerikaanse Olympische atleten in het Fran-
se Grenoble, om heimwee tegen te gaan. 
 
In 1986 komt tijdschrift "The Economist" met een Big Mac index. Op basis van die index 
is de euro zo’n 20% ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar: een Big Mac kost in 
de eurozone gemiddeld 4,06 $ (3,88 €), in de Verenigde Staten 5,06 $. 
 
De index leidt tot een nieuw woord: Burgernomix, een samentrekking van hamburger en 
economics. 
 
In 1988 schaart "'Fortune Magazine" de hamburgers van McDonald's onder de beste pro-
ducten die in de Verenigde Staten worden gemaakt. 
 
In 2005 biedt McDonald's artiesten vijf dollar per keer dat ‘Big Mac’ in hun liedje op de 
radio te horen is. 
 
Tenniskampioen John McEnroe krijgt vanwege zijn grote mond de bijnaam Big Mac. 
 
Tot in de jaren 90 worden de hamburgers verpakt in bakjes in styrofoam, maar uit  milieu-
overwegingen worden Big Macs tegenwoordig geleverd in doosjes van karton. 
 
Ter ere van het jubileum van brengt McDonald's in de Verenigde Staten twee vernieuwde 
versies van de Big Mac uit: de grotere Grand Mac (61% meer vlees) en de kleinere Mac 
Junior. 
 

Ook worden in de res-
taurants 10 000 fles-
sen van de beroemde 
‘special sauce’ weg-
gegeven. Een pri-
meur, want die is nooit 
apart verkocht. De 
flessen halen al gauw 
100 $ op het internet. 
Een fles wordt zelfs 
voor 100.000 $ aan-
geboden. 
 
Sinds januari bestaat 
er ook een Big Mac-
automaat. Het eerste 
exemplaar staat in 
Boston. 

Zelfs na de documentaire Super Size Me (2004), waarin maker Morgan Spurlock zich in 
30 dagen tijd ziek eet aan McDonald's, laten mensen de Big Mac niet staan. 
 
De Big Mac wordt vaak afgeschilderd als het symbool van het Amerikaanse kapitalisme. 

Bron: HLN 
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Ingrediënten 

 

 Bakbanaan of een andere naam is Plantaan (best niet te rijp). Je kan 

dit kopen in de Afrikaanse winkel in de Dampoortstraat of soms in de 

Colruyt.  

 Olie (bijv. maïsolie) 

 Zout 

 

Werkwijze 

 

 Pel de bakbanaan. Als de schil niet meegeeft, maak dan met een mes 

inkepingen in de lengte zodat je de schil er in repen kunt aftrekken. 

Snijd ze met een scherp mesje in schijfjes van ongeveer 1 à 2 mm. 

 

 Verhit de olie in een pan. Leg de pan vol met plakjes banaan. Frituur 

ze aan beide kanten tot ze goudbruin zijn. Laat ze uitdruipen op keu-

kenpapier en bestrooi met zout. 

 

 

 

Bananenchips uit Afrika 

Iets gezonder nu: de recepten  

Van de multiculturele kookworkshop 
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Bulgaarse shopska salade 

Ingrediënten 
 

   1 komkommer 
- 2 grote tomaten 

- 1 groene paprika  
- 1 rode paprika 

- 2 lente uitjes 
- 200 gram feta  

- 3 el olijfolie  
- zout 

- peper 
- peterselie 

- zwarte olijven 
  

Werkwijze 

 
 - Schil de komkommer en snijd hem in kleine blokjes. Was de tomaten   

en snijd in kleine blokjes. Was de paprika’s, haal de zaadlijsten eruit en 
snijd in kleine blokjes. Snijd de lente uitjes in fijne ringen. 

- Meng alles door elkaar samen met de olijfolie, wat peper, zout en 
fijngehakte peterselie. 

- Brokkel de kaas eroverheen. Garneer eventueel met een paar zwarte 
of kalamata olijven (in plakjes gesneden). 
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Tzatziki 

Ingrediënten 

 
 1 Komkommer 

 2 kleine of 1 groot teentje(s) look 
 Peper 

 Zout 
 Griekse yoghurt 

 
 

Werkwijze 
 

 Was de komkommer en snijd hem in 2. Rasp de komkommer in fijne 
stukjes. Doe de geraspte komkommer in een vergiet en knijp al het wa-

ter er uit.  
 Doe de geraspte komkommer (waar al het vocht uit is) in de Griekse 

yoghurt. Pers de teentjes look en doe die erbij. Kruid af met peper en 

zout. 
 

Tip: lekker met wat Turks brood erbij zodat je kan dippen. 
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Rijstpap (‘Arroz con leche’) uit Spanje en Latijns-Amerika 

Ingrediënten 

 200 gram dessertrijst 

 150 gram suiker 

 1 liter volle melk 

 1 kaneelstokje 

 1 vanillestokje 

 1 citroenschil 

 Beetje kaneelpoeder 

  

Werkwijze 

 1 Was de citroen grondig en rasp de schil tot je ongeveer een theele-

peltje vol hebt. Snijd het vanillestokje overlangs en haal de zaadjes 

eruit. Kook de melk met een kaneelstokje, de vanillezaadjes, het 

overgebleven vanillestokje en een beetje rasp van de citroenschil in 

een pot op het vuur. 

 2 Was de rijst in een vergiet.  Voeg de rijst toe bij de melk en roer. 

 3 Laat gedurende 15 minuten sudderen. Roeren hoeft niet, tenzij het 

plakt aan de bodem. 

 4 Voeg de suiker toe en kook gedurende 15 minuten. 

 5 Serveer in potjes en werk af met een beetje kaneelpoeder. 
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Couscous in 4 verzorging 

Tijdens de culinaire reis belandde 4 verzorging in Marokko. Er kwam een Ma-

rokkaanse mama koken in de klas. Ze leerde hen de ‘echte’ couscous maken. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 verzorging in de krook 
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Met de 1—klassen naar de bib 
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Sportdag: een greep uit de activiteiten 
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Jan Raets zorgt bij 

deze wandeling voor 

de nodige rugdek-

king. Met een tiental 

leerlingen beginnen 

we een wandeling 

naar Gent, met een 

twaalftal leerlingen 

eindigen we. We ko-

men ze gewoon te-

gen onderweg! We 

onderscheppen ze, 

terwijl ze schuldbe-

wust kijkend (naar 

het trottoir) trach-

ten voort te glippen naar de Kriekstraat…buiten de scherpe ogen van meneer 

Dhoore gerekend. Kom maar mee! 

 

Co-teachen betekent dat je met twee leerkrachten een leeractiviteit aanpakt. 

Wel, Jan deed het prima en ik kon met mijn bende stevig doorstappen richting 

centrum. Meneer, pakken we de bus niet? Nee, jongen, je mag niet pakken, 

je moet betalen! 

 

Begijnhof 

Een begijn is een vrouw die in een begijnhof woont en daar menslievende za-

ken doet. Ze kiezen voor geen vent en hebben elk een huisje met een tuintje. 

Om het dorp staat een muur, je lijkt in de Middeleeuwen te wandelen. Ons 

begijnhof is een der mooiste van het zonnestelsel. Het is UNESCO-

WERELDERFGOED. Dus op dezelfde hoogte als de Piramiden van Egypte en 

Stonehenge, maar mooier. 

 

Kerkhof en knoken 

De Wasstraat ziet er vuil uit, ondanks de naam. Ooit was dit speelplein een 

kerkhof! De Oostenrijkers verbanden alle dode lijken naar ‘buiten de stad’ en 

dat omwille van de stinkende resten die met vijf lagen op kerkhoven begraven 

waren. Later werd dit een speelplein, maar kinderen haalden te vaak grijnzen-

de schedels omhoog. Dus: een meter aarde erover. Bij een storm in 1990 

kwamen weer botten omhoog. Een leerling van mij pakte zo’n pijpenbeen op 

en stak het snel in zijn frak. Wat doe je nou? Dat is toch vies? Nee, zei hij, ik 

ga dat aan mijn moeder geven voor haar moederkensdag! 

 

 

 

 

 

 

2 nijverheid naar ‘t stad gent 
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Dampoort 

De stad Gent was, net als alle Middeleeuwse steden, ingepakt in een muur, 
een dikke, hoge muur. Elke straat die binnenkwam ging door een poort. Je 

kon erin overdag. De soldaten waakten, met hun spiesen en hellebaarden. De 
poorten zijn tegenwoordig verdwenen. Maar de namen zijn er nog: Heuvel-

poort, Keizerspoort, Brugsepoort, Dampoort, Spitaalpoort, KTAGRoenkouter-
poort enz.  

 
Geboortegrond van Gent 

De Machariuskerk is niet vreselijk oud, maar naast de kerk staat een oer-oer-
oud gebouw. Dat is de Sint-Baafsabdij. Die is in 633 opgericht door Amandus, 

een Franse monnik. De Noormannen kwamen ze af en toe platbranden, maar 
het is de katholieke Karel V die ze de genadeslag gaf in de 16° eeuw. Hij 

bouwde er een kasteel om de Gentenaars braaf te houden (stouterds). Weet 
je wat? HIER IS GENT GEBOREN! Hier was het eerste dorp met de naam GAN-

DA. 

 
Kerk, stttt! 

De kathedraal is een monsterlijk groot gebouw. Hier zit zelfs een kerk onder 
de grond. We lopen erin rond, er staan schatten. Oude boeken, weet je nog? 

Waarde: een miljard euro! We zoeken een skelet, en Kerim vindt het. Al die 
toeristen!!! Uit Japan, uit Amerika, uit Kortrijk! Later vertelt de leraar dat hier 

mensen begraven zijn. In de kerk. Smakelijk. Dat zijn de zogenaamde ‘rijke 
stinkerds’. 

 
Omhoog in het Belfort 

Meneer, waarom nemen we de lift niet? 
Jamaar, wij zijn jonge gasten he, wij kun-

nen nog op de trap. 
Jamaar, meneer, gij niet he. 

We nemen de wenteltrap tot we sterre-

tjes zien. We zien draken (koper en 
brons) en klokken. En er zijn veel te veel 

‘tegenliggers’ op de 
trap, we moeten in de 

touwen hangen. En 
boven krijgen we dui-

zelingen van de diep-
te: 65 m hoog en bo-

ven ons is er nog zo’n 
dertig meter. De gro-

te klok weegt 6200 
kilo. De leraar liet ons 

doodschrikken door te 

gebaren dat hij door 
het luik viel. Stoute-

rik. 
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Chaplin’s 

Zo duur, meneer! Die broodjes. Waarom gaan we niet naar de……(Panos? 
Quick? McDonalds). 

Maar de koeken en de koffie doen deugd en we kunnen een beetje opwarmen. 
Na een half uur vertrekken we naar de Vrijdagmarkt (je mag er zelfs op dins-

dag op). We zien Sint-Jacobs, en ze zien de Oliestraat, waar vroeger kanaal-
tjes waren vol afvalwater. 

 
Teveel verhalen 

 
Zoals altijd: meneer Dhoore geeft teveel informatie. 

Too much information! 

 
Meneer Dhoore  
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Het eerste Kiekeboe-album "De Wollebol-

len”, verscheen op 15 februari 1977. 

"Nepwerk", intussen al het 148ste Kieke-

boe-avontuur, verscheen dit jaar exact 40 

jaar later. Ook in het nieuwste stripverhaal 

draait alles rond het ‘gewone’ gezin Kieke-

boe: de ietwat naïeve Marcel en zijn echt-

genote Charlotte, hun knappe dochter met 

pit Fanny en hun hyperintelligente zoon 

Nopel. 

 
"De Kiekeboe's en hun entourage hebben de afgelopen 40 jaar al zoveel meegemaakt 
dat ik er onmogelijk de highlights kan uithalen " zegt tekenaar Merho. "Ik hoop van harte 
dat de vele tienduizenden fans evenveel plezier 
beleven aan hun nieuwe avontuur als ik aan het 
schrijven er van." 
 
Naast het nieuwe album vonden er de voorbije 
weken en vinden er de komende weken en maan-
den opnieuw naast het nieuwe album vonden ze 
voor de volgende weken en maanden ook talrijke 
evenementen plaats om de 40e verjaardag van de 
Kiekeboes te vieren. Zo maakte Merho een speci-
ale editie van Gazet van Antwerpen rond de strip-
familie.  
 
Op 29 maart opende er een Kiekeboe-zone in "Comics Station ", een themapark rond de 
populaire stripfiguren in het Centraal Station van Antwerpen. Deze zomer wordt in De 
Haan dan weer een expo rond de Kiekeboes georganiseerd. 
 
Geschiedenis 
 
In 1973 reeds experimenterende Merho met een eerste familiestrip, op basis van het 
poppenspel van zijn broer. Acht getekende pagina's van "Kiekeboe in het circus "waren 
het resultaat. 
 
Daarop kan je het hele gezin kiekeboe al ontmoeten, maar niet in de huidige vorm. Kieke-
boe heeft wit haar, zijn vrouw heette toen Sofie en de tienerdochter leek nauwelijks op 
Fanny. 

Na de sport en de wandeling: Terug tijd 

voor een literaire verjaardag 

De strip kiekeboe vierde zijn 40ste verjaardag: 

tijd dus om die eens nader te bekijken 

Merho omringd door enkele Kiekeboes 
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Het project het project bleef enkele jaren in de kast liggen, en Merho werkte voort bij Stu-
dio Vandersteen. Tot hem gevraagd werd om een vaste medewerker te worden van de 
reeks Suske en Wiske…. Toen wist Merho dat het zijn laatste kans was om met een ei-
gen familie strip te beginnen. 

 
De personages ondergingen wat wijzigingen. Het haar van 
kiekeboe werd zwart, Sofie werd Charlotte en Konstantinopel 
werd Wat ouder. Fanny gaf aanvankelijk wat problemen, tot 
dat Merho het idee kreeg haar lippen weer te geven door een 
lijn, zoals bij de mannelijke figuur.  
 
Merho trok met een eerste verhaal “De Wollebollen” naar de 
redactie van Het Laatste Nieuws, maar pas na de positieve 
reacties van de kinderen van de reactie, besloot de krant Mer-
ho een proefcontract te geven voor twee albums. 
 

Het eerste album (in zwart-wit) verscheen in een oplage van 
5000 exemplaren in 1977. Vanaf het derde album “De dorp-
stiran van Boeloe Boeloe” begon Merho zijn eigen univer-
sum te creëren. De oplage van de reeks steeg gestaag en 
nog bij uitgeverij Hoste verscheen in 1985 het eerste album 
In kleur “Het lot van Charlotte”. 
 
Hoste wil zich echter opnieuw volledig toeleggen op het uit-
geven van kranten en samen met Bakelandt verhuist Kieke-
boe in 1990 naar de Standaard Uitgeverij. In vijf jaar tijd 
klom de oplage van een nieuwe album van 50 000 exempla-
ren tot 100 000 exemplaren en door de verbeterde dis-
tributie verkochten ook een ze haar uitgegeven oude titels 
een stuk beter. 
 
Sinds 1986 tekent Merho Kiekeboe niet meer alleen en kan hij meer aandacht besteden 
aan het scenario, waar ook zijn voorkeur naar uitgaat. Kiekeboe heeft dan ook al heel 
lang een eigen identiteit ontwikkeld waarbij Merho zoveel mogelijk vertelt met beelden en 
zo weinig aanvullende tekstkaders dient te gebruiken. 

 
In de loop der jaren wijzigde tussen 
"de look" van de figuren. Logisch ze 
evolueren met de tijd mee. 
 
Auteur  
 
Merho wordt geboren op 24 oktober 
1948 in Antwerpen als Rob Merho-
Tijn. Hij groeit op met dagbladstrips 
als Suske en Wiske, Nero en Piet 
Pienter en Bert Bibber. Flinke voor-
beelden die hem achterlaten met een 
sterke belangstelling voor strips en 
tekenen.  
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Merho bezoekt in die tijd ook alle striptekenaars die hij kent 
en zo komt hij in contact met Marc Sleen, de tekenaar van 
Nero, en Pom tekenaar van Piet Pienter en Bert Bibber, 
van wie hij telkens een hoop bijleert. Zelf tekent hij vanaf 
1964 een reeks grappen rond Comi en Dacske voor een 
vakbond van de middenstand, en vanaf 1965 de strip Zoz 
en Zef in Jong Caritas. Beide creaties bestaan ook in al-
bumvorm en zijn nu voer voor verzamelaars 
 
als student volgt hij een opleiding toegepaste grafiek aan 
de Sint Lukasschool in Brussel. Hij tekent er cartoons, 
maar waagt zich, tegen de experimenteerdrift van die tijd 
in, ook aan de klassieke strip.  
In 1970 gaat hij, met een diploma op zak, zijn geluk be-

proeven bij Studio Vandersteen. Daar leert hij het vak van grootmeester Willy Vander-
steen en wordt hij ingezet voor de series Pats en Jerom (bestemd voor de Duitse markt). 
Hij blijft wel tot 1976 aan de studio verbonden, zonder twijfel de ideale leerschool voor 
Merho. 
 
Op dat moment begint hij aan een eigen stripserie te 
denken. Die komt er ook echt in 1977. In dat jaar lan-
ceert hij de reeks Kiekeboe voor de krantengroep Het 
Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet, met figuren geba-
seerd op de personages van de gelijknamige poppen-
theaterproductie van zijn broer Walter. Anderhalf jaar 
later verschijnt het eerste avontuur van Kiekeboe in 
albumvorm. 
 
In 1983 ontvangt ze Merho de Bronzen Adhemar, 
meteen de hoogste onderscheiding voor de stripteke-
naars in Vlaanderen. 
 
In 1990 maakte Merho samen met HEC Leemans 
(toen Bakelandt, nu F.C. De Kampioenen) de over-
stap naar de Standaard Uitgeverij, waar sindsdien alle 
albums verschijnen. Ondertussen zijn er al meer dan 
100 albums verschenen en neemt het succes nog al-
leen altijd toe. 
 
Vanaf 2004 verschijnt Kiekeboe en de voorpublicatie in de Gazet van Antwerpen / Het 
Belang van Limburg. 
 
Welke zijn nu de personages?  
 
Marcel Kiekeboe 
  

Hij is het hoofdpersonage van het verhaal. Sinds Kreuvett in “De Anonieme Smulpapen” 
er uitdrukkelijk naar vroeg, kennen we zijn voornaam, maar iedereen, zelfs zijn vrouw 
Charlotte, noemt hem gewoon Kiekeboe. Hij is jarig op 24 oktober. Hij is al meer dan 20 
jaar getrouwd met Charlotte en is de trotse vader van Fanny en Konstantinopel en de eni-
ge zoon van Moemoe.  
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Voor Charlotte was hij bijna getrouwd met Thea 

Traal, – de huidige vriendin van Goegebuer – en 
had hij ook iets met Sarah Gossa (“De Wraak van 

Dédé”), maar sinds hun huwelijk viel hij niet meer 
voor de charmes van andere vrouwen, zelfs niet 

voor de verleidelijke vampen in ‘Kies Kiekeboe en 
de onweerstaanbare man”. Alleen Mona bracht hem 

wel even van de kook. 
 

Hij heeft zijn uiterlijk te danken aan zijn persona-
ges in het poppenspel van de broer van Merho. Hij 

is heel fier op zijn snor en won in 1984 zelfs de titel 
van "snor van het jaar" van de Antwerpse snorren-

club. Hij is ook kaal met overtuiging, ondanks het 
experimenteren met een pruikje in “Kies Kiekeboe” 

en in “De bende van Moemoe”. Sinds de KA-Fhaar 

draagt kiekeboe contactlenzen. 
In een vorig leven was hij de nar Hans Worst (De 

Heeren van Scheurbuyck) en reisde hij ook al naar 
de toekomst in “De wereld volgens Kiekeboe”. 

 
Hij werkt al jaren op kantoor, voor de firma van 

Van de Kasseien, maar tussendoor probeert hij ook wel eens andere beroepen 
uit bijvoorbeeld restaurantcriticus, deodoranttester, kok, acteur, politieker, 

uitbater van een wasserij... Marcel kiekeboe is een bezige bij. 
 
Charlotte Kiekeboe 
 

Charlotte leerde Marcel meer dan 20 jaar leerde kennen, toen 
ze als verkoopster in een banketbakkerij werkte. Ze is de trotse 
moeder van Fanny en Konstantinopel. 
Ze is jarig op 16 juli. 
 
In het begin van de reeks was een verlegen huisvrouw, maar 
dat blijft niet duren in “De getatoeëerde mossel” komt ze met 
Goegenuer in de sector terecht, en vanaf het volgende album 
“Het lot van Charlotte” wil ze avon-
tuur, herbekijkt ze haar relatie met 
Kiekeboe en krijgt er plezier in om 
uit gaan te werken. 
 
Zoals onder meer politieagente, 
telemarketeer en directiesecreta-
resse. Ze ging ook aan de slag bij 
een begrafenisondernemer. Ze 
wordt zelfstandig, beleeft avontu-
ren en de zelfverdedigingscursus 
"Blijf van mijn lijf" komt haar af en 
toe van pas. 
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Na een tijdje geniet ze er blijkbaar weer van om thuis te blijven en voor het gezin te zor-
gen, maar ze heeft wel aan respect gewonnen 
Charlotte is nogal jaloers, vooral dan op het geflirt van Kiekeboe met Mona. Zelf had ze 
één fervente aanbidder, namelijk Bibi Pralin Gaga die in haar zijn "Madame de Pompa-
dour” zag. 
 
Haar familie komt ook af en toe aan bod in de avonturen van de Kiekeboes. Haar neef 
Lex Tok sneuvelt in De hoofdzaak en haar oom Felix is een schijnbaar preutse koster (De 
naakte waarheid). In de eerste strip van Kiekeboe die Merho tekende (Kiekeboe in het 
circus) heette ze nog Sofie, maar sinds de Wolbollen kennen we de vrouw van Marcel als 
Charlotte. In de Heeren van Scheurbyck is ze Jonkvrouw Morfine, de toekomstige bruid 
van de graaf. 
 
Fanny Kiekeboe 

 
De Dochter van kiekeboe (Marcel dus) en 
Charlotte, en de zuster van Konstantinopel. 
Ze is de ‘sexy’ aantrekkingskracht van de 
strip. Ze laat zich zien in bad, onder de dou-
che, in monokini, in een nat T-shirt, en poseert 
ze naakt in Playfair. Ze is jarig op 15 februari. 
 
Langs de ene kant is ze enorm geëngageerd 
(opkomen voor het milieu, tegen dierenmis-
handeling, tegen bont..) Maar langs de andere 
kant is amateuristisch ingesteld en gesteld op 
mooie auto's, zonnebank, enzovoort. Ze heeft 
in bijna elk verhaal wel een ander vriendje dat 
ze vaak nog meesleurt in het avontuur; als ze 
niet uitzoekt met haar broer tenminste. 
 
Dat van die vriendjes duurt net geen 100 al-
bums, want vanaf "Verkeerd Verbonden” heeft 
Fanny met Jens een vaste vriend. Deze rela-
tie is intussen ook alweer op de klippen gelo-
pen, al schieten ze nog wel goed op met el-
kaar.  
Werkwillig is zeker wel. Om een centje bij te 
verdienen heeft al vele baantjes gehad, zoals 
babysitten, model spelen, bloemen verkopen, 
auto's wassen, Plat – Food eten verkopen, in 
hotel gewerkt, ….  
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Konstantinopel Kiekeboe 
 
De jongste van het gezin Kiekeboe (of toch niet, zoals in “Kielekiele 
Boe”?). In het begin liep hij rond een korte broek, later in een jong-
gingpak. Tegenwoordig draagt hij een hippe broek en een rood shirt.  
Omdat hij slim is en als kleinste vaak ver-
geten wordt, slaagt hij er vaak in de red-
dende engel te zijn. Zoals elke jongen 
speelt hij graag, en liefst van al zoekt hij 
zijn buurkinderen, Joeksel en Froefroe, 
op.   
Hij is jarig op 23 augustus. 
 
In “De Pili Pili pillen” zorgt een uitvinding 

(lees: experiment) van Konstantinopel voor de hoofdrol in het 
verhaal hij vond per ongeluk pillen uit tegen dronkenschap. 
Wie zou daar niet blij mee zijn? 
 
In “De Incabouter” heeft hij eindelijk zijn hoofdrol beet. 
 
 
 
Moemoe 
 
Ze is de moeder van Marcel en weduwe van Oscar Kiekeboe. 
Haar naam is Josephine. Ze duikt voor het eerst op in 
“Meesterwerken bij de vleet”. Ze komt vaak op niet gewenste 
momenten langs bij de familie Kiekeboe. Van haar zoon ver-
wacht ze dat hij voor haar klaarstaat wanneer ze hem nodig 
heeft. Haar vriendin, Madame Stokvis, voor wie ze niet wil on-
der doen, komt er nooit in beeld. Zelfs niet in het naar haar ge-
noemde verhaal het “Stokvisincident”. 
 

De enkele keren dat zijn 
vriend heeft (Beauregard van 
Achteren en Don Juan Casa-
nova de Sade) loopt niet zo 
goed af, integendeel. 
In enkele albums speelt Moe-
moe een hoofdrol zoals in “De 
bende van Moemoe” en “Zand erover”. 
 
Andere personages 
 
We hebben nu al kennis gemaakt met de familie Kieke-
boe zelf. Natuurlijk zijn er nog en aantal andere persona-
ges. Deze krijgen een plaatsje in het volgend Kriekske. 
Toch hoop ik dat deze en de voorgaande pagina’s de 
leeshonger en / of uw nieuwsgierigheid gewekt hebben..  
 

WDP  
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Kookactiviteit met het 3de leerjaar 
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Scholengroep Gent kiest voor duur-
zaamheid.  
 
Het  project GO!VELO werd tijdens de openatelieravond 
voorgesteld. Samen met de firma Bizbike bood de scho-
lengroep een gamma in België gemaakte fietsen aan en 
dit tegen zeer competitieve prijzen.  
 
Het was/is de bedoeling zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen. Op die manier verminderen 
we niet alleen de verkeersdruk, maar dragen we ook bij aan schonere lucht en ieders gezond-
heid.  
 
Een fiets koop je niet zomaar. Het is belangrijk dat je een model kiest dat bij jouw behoeften past 
en liefst ook nog stijlvol is. Daarom hebben wij in samenwerking met Bizbike een aantal modellen 
geselecteerd die volgens ons voldoen aan de hedendaagse noden. Stijlvol, comfortabel, degelijk 
en kwaliteitsvol. 

 
 
 

Openateler   
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Openateler: De rommelmarkt 
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Openateler: De sfeer 
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Openateler: De techniek 
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Openateler: De gesprekken 
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Openateler: het voetbal 

 

…en over voetbal gesproken…  
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…meisjes kunnen ook voetballen! 

Toen ik hoorde dat er op de openatelieravond een voetbaltornooi georgani-

seerd werd, was ik meteen enthousiast.  

Jammer genoeg bleken er niet echt meisjes geïnteresseerd om mee te doen 
met de jongens. Toch dacht ik dat er op school wel wat interesse van meisjes 

zou zijn om voetbal te spelen. Daar ik zelf voetbal speel, besloot ik een po-
ging te doen om enkele meisjes warm te maken om te voetballen. Op die ma-

nier hoopte ik eventueel 1 team samen te stellen om mee te doen. Er waren 
meteen 2 leerlinges enthousiast: Berivan (4 VERZ) en Cigdem (5HAN). Zij 

overtuigden nog een hele hoop andere meisjes om te voetballen. Ik besloot 
trainingen te organiseren om de meisjes de basis te leren en te oefenen op 

wedstrijdjes. Op de eerste training mocht ik achttien enthousiaste dames ver-

welkomen. Op hun eigen vraag zijn we twee keer per week blijven trainen tot 
aan de openatelieravond. Zij waren allen zeer gemotiveerd en deden hun 

best, dit deed deugd om te zien. Ik wil deze dames via deze weg nog eens be-
danken voor hun inzet en enthousiasme! Ik hoop dat dit motiverend werkt en 

dat er volgend jaar opnieuw meisjes zijn om deel te nemen.  
 

TDB (stagiaire leerlingenbegeleiding van mevr. De Keyzer) 
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Openatelier in the mix 
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Interlevensbeschouwelijke uitstap  

Sultanmoskee  #  Gurdwara  #  Regenboogkerk  
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Een top-uitstap; voor herhaling vatbaar! 
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Technologica 2017—we waren er weer klaar voor 

 

Voor diegenen die het niet meer weten: 
 

Technologica is een jaarlijks techniekfestival 

dat voor de 11de keer samen met de provincie 
Oost-Vlaanderen, Stad Gent en TOFAM Oost-

Vlaanderen werd georganiseerd.  
Het is een partnerschap van verschillende orga-

nisaties van bedrijven, hogescholen en techni-
sche scholen. Tal van eindwerken van laatste-

jaars uit TSO/BSO mechanica-elektriciteit, auto 
en koeling en warmte waren er te bewonderen.  

Daarnaast waren er allerlei techniekworkshops 

voor het basisonderwijs. 716 leerlingen van het 
zesde leerjaar komen langs voor een bezoek aan 

al die technische hoogstandjes en de verschillende workshops. Een boeiende 
dag! Een bezoek brengen aan de beurs van eindwerken dat kon op 16 mei 

vanaf 9u30.  
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Ook dit wordt wel eens vergeten... 
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If 
 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P    Q   R   S   T   U    V    W    X    Y    Z 

 

Equals 
 

1    2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   22   23   24  25   26 

 

Then 
 

 K + N + O + W + L + E + D + G + E 

 11 + 14 + 15 + 23  + 12  +  5  + 4 +   7  +   5        =    96 % 
 

 

 H + A + R + D + W + O + R + K 

 8 +  1  +  18 + 4  +  23 + 15 +  18 + 11               =    98 % 
 

Both are important, but fall just short of 100 % 

 

But 
 

 A + T + T + I + T + U + D + E 

+  20 +  20 +  9 +  20 +  21 + 4 +   5                          =    100 % 

Doordenkertje — wiskunde op z’n engels   

  Het Amerikaanse volkslied stamt af van een oud, Brits drinklied. 

 Je kan een accent hebben in gebarentaal. Als je opgroeit met een bepaal-
de gebarentaal en je leert daarna een andere, dan gebaar je met een ac-

cent. 
 Shakespeare heeft meer dan 1.700 woorden toegevoegd aan de Engelse 

taal, zoals 'torture' (marteling), 'swag' (buit), 'lonely' (eenzaam) en 
'gossip' (roddel). 

 Het vogelbekdier ziet er 
grappig en schattig uit, maar 

vergis je niet: het zoogdiertje 
is ook giftig. De mannetjes 

hebben aan de enkels van 
hun beide achterpoten een 

spoor, verbonden met gifklie-

ren  

(Nutteloze?) weetjes 
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS  
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...Wordt nog steeds vervolgd…. 
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Vorige keer was de boodschap die hier stond iets te laat, deze keer dan iets te 

vroeg...: 

Nog maar eens: laat het voor-

al niet tot DIT komen… zeker 
nu de vakantie er aan komt... 

Alweer dank aan diegenen die mij 

‘bevoorraad’ hebben.  
Volgend nummer verschijnt volgend school-

jaar, maar dit neemt niet weg dat de bij-
drages nu al en nog steeds blijvend welkom 

zijn…  
Wim De Pelsmaeker 


