
1 

 

 

november 2017 

In
 d

it
 n

u
m

m
e
r.

..
 

 

… maken we kennis met onze ‘TOP!’-
klassen, krijgen we de nevenfiguren in 
de Kiekeboe-reeks op bezoek, zien we 

wat creatieve werken van onze leerlin-
gen en schaven we onze kennis bij om-
trent ‘orgaandonatie’, zeker iets om bij 

stil te staan.     
 

W.D.P.      

Met enige vertraging is het dan toch een feit gewor-
den: de geboorte van het nieuwe nummer van de 

schoolkrant. Deze keer duurden de weeën heel wat 
langer en was de bevalling pijnlijker dan ooit…  maar 

zoals altijd: eens alles voorbij , is de doorstane  pijnpe-
riode vlug vergeten en kan er genoten worden van de 

boreling…    
. 

WDP 
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Zij verlieten onze school  
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En DEZE ‘ToppErs’ kwamEn Er bij... 

 

 

 

 

 

!  

 

TOP = Talent Ontwikkelingsproject 
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Voor diegenen die dachten dat er op 1 

september niets werd gedaan... 

… dan heb je het volledig mis: het was een dag waar de leerkrachten zelf terug aan de schoolban-
ken plaats namen... 
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Toch nog maar EvEn hErhalEn… 
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De leerlingen van 4 verzorging stelden een gezond ontbijt samen. Ze maakten een boodschap-
penlijst, deden de boodschappen en bereidden het ontbijt.  

 
Het was een toe-
passing op de les 
rond gezonde 
voeding en de 
nieuwe voedings-
driehoek.  

Gezond ontbijt 
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Safetyfirst@KTAGITOGROENKOUTER 

@thesafewayisthebestway 
 

 

We stellen vast dat meer en meer leerlingen en leerkrachten met de fiets naar school komen. Dit 
kunnen we alleen maar toejuichen. Bewegen is prima voor lichaam en geest! 
 
Wij willen jullie graag een paar tips meegeven belangrijk voor jullie veiligheid en die van ande-
ren. 
 
> Zorg dat je de belangrijkste verkeersregels kent, begrijpt en naleeft. 
 
> Laat je zien. Je kunt een fluohesje dragen of fel gekleurde kledij. Wanneer de avond valt, moet 
je je verlichting aanzetten. Dankzij je fietsreflectoren en reflecterende elementen (op het hesje, 
je jas, rugzak...) kunnen bestuurders je van ver opmerken in het licht van hun koplampen. 
 
> Koptelefoons leiden je af. Bellen of sms-en met de GSM in de hand op de fiets is, net zoals voor 
alle bestuurders, verboden en strafbaar. 
 
Doe de test : 
 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160913_02466167 
http://proefexamen.vabrijschool.be/fietstest/? 
 

 

Op het schooldomein parkeer je de fiets  
STEEDS  

BINNEN DE OMHEINING VAN DE FIETSPARKING 
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Veilig werken 

 
Bij het afwerken van hun eerste werkstuk ‘Naambord’ met een transfermarker, hebben de leer-
lingen voor hun veiligheid een masker moeten dragen.  
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14-18 volgens 2 nijverheid 
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orgaanDonaTiE… al eens over nagedacht? 

Zou jij een mensenleven willen redden als je dat kon? 

 
Donderdag 9/11/2017 kreeg de richting verzorging bezoek van de federale overheid omtrent or-
gaandonatie. De heer L. Colenbie van UZ Gent, die in staat voor de coördinatie van orgaandona-
tie, gaf uitleg en vertelde er enkele verhalen.   
Meneer Colenbie vertelde over orgaandonatie met passie. Wist je dat je 8 mensen hun leven kan 
redden met jouw organen? Je kan namelijk je hart, longen, lever, nieren, bloed, alvleesklier, dun-
ne darm, bloedvaten, botweefsels, hartkleppen, hoornvliezen, huid, kraakbeen en peesweefsel 
doneren. Maar alleen als je in het ziekenhuis hersendood wordt verklaard. Hij heeft ons alvast 
overtuigd om ons te laten registreren in het gemeentehuis.  
Orgaantransplantatie is een ziek orgaan laten vervangen door een gezond orgaan afkomstig van 
een donor. De donor hoeft daarom niet dood te zijn bv bij bloed, kraakbeen of nieren. Je kan dus 
perfect met 1 nier of long leven. Stel je voor dat je broer of zus, … een long of nier nodig heeft, 
zou jij die dan willen helpen? Wij wel!  
Als je een donor nodig hebt gaat dit als volgt. Een persoon overlijdt. Daarna kijkt men of de per-
soon geregistreerd staat als donor. Men kijkt of er toestemming is om de organen te doneren. 
Men informeert bij de nabestaanden van de overledene. Er wordt gekeken of alles overeenkomt 
zoals de bloedgroep en dergelijke. De persoon die een donor gevonden heeft wordt geopereerd. 
De patiënt kan nog een brief sturen naar de donor of nabestaanden als bedanking en medeleven. 
Veel mensen weten niet wat het inhoudt, wat je voor een ander kan betekenen, hoeveel levens 

je er mee kan redden. Hier wordt dit mooi verwoord en word je getoond wat je samen kan bete-

kenen. Wij als 7e jaar Verzorging zijn zeker en vast overtuigd!  
 

Mevr. Segers  

7 Bejaardenzorg en 7 Kindzorg   Estée Notredaeme 

  Isabella Dankwah 

  Evelyn Visser 
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Red iemands leven voor het te laat is  

´Een wissel op het leven. Als een leven stopt,  

Kan een ander verder…` 

 
Op donderdagnamiddag 9 november kwam de 
heer L. Colenbie, de coördinator van de donor-
transplantatie van het ziekenhuis UZ Gent. 
Hij deelde hier zijn verhaal met ons mee. 
 
Vorig jaar was er eens een meisje die op een 
zielige kerstavond dringend een donor nodig 
had. Nergens was er een hart te vinden en 
niemand die opnam. Tot ineens er een wonder 
gebeurde en de dokter een telefoontje kreeg 
uit het ziekenhuis van Duitsland, ze melden dat 
ze een geschikt hart voor het meisje hadden en 
dat het hart nog maar 4 uur te leven had. 
 
De dokter had die avond dringend vervoer no-
dig om in minder dan 4uur in Duitsland te gera-
ken, hij belde alle firma’s met helikopters op 
maar niemand die opnam wegens Kerstavond. 
Hij zag geen andere uitweg dus huurde hij een 
privéjet.  
 
Het was slecht weer onderweg en dat zorgde 
natuurlijk voor vertraging. Uiteindelijk in min-
der dan 2 uur geraakte hij toch nog in Duits-
land, maar nog niet in het ziekenhuis. 
In het busje onderweg naar het ziekenhuis was 
het chaos. Het busje die in panne viel, de druk-
ke file die er was, geen enkele firma met heli-
kopters die opnam wegens kerstavond en het 
slechte weer. Een taxi nemen was ook geen op-
tie door de drukte, dus zag hij nog maar 1 uit-
weg en dat was de staat bellen. Hij legde kort 
en bondig heel de situatie uit en in minder dan 
10 minuten kwam er een helikopter. De militai-
ren waren heel vriendelijk, ze hielpen hem alle-
maal met het laden van zijn spullen in de heli-
kopter en zo waren ze in minder dan 10 minu-
ten weer terug in Gent. 
 
Na een zware, vermoeide en natuurlijk succes-
volle operatie kwam de dokter pas om 4 uur ‘s 
nachts thuis, hij moest nog alles verwerken, 
want wat er die dag was gebeurd was natuurlijk 
niet niks voor de dokter, Het was een nieuwe 

ervaring voor hem, want de situatie die hij 
heeft ervaren maak je niet iedere dag mee en 
zeker niet op kerstavond! 
Hij kon die avond niet slapen en hij was de mili-
tairen zo dankbaar omdat zij hun kerstavond 
hebben opgeofferd, dat hij diezelfde avond het 
mailadres van de staat heeft opgezocht en hij 
hun een uitgebreide een bedankingsmail heeft 
gestuurd. 
De baas wist helemaal van niets en was zeer 
trots op zijn militairen. Omdat iedereen zo 
emotioneel was, hebben ze gezamenlijk beslo-
ten om een reuze beer voor het meisje te ko-
pen die ze dan allemaal samen zijn gaan bren-
gen naar het meisje in het ziekenhuis.  
 
Meer donors = Kortere wachttijden = Minder 
doden. 
Neem een paar minuten de tijd om argumenten 
voor en tegen orgaandonatie af te wegen. Leg 
dan je keuze vast want je kunt nog steeds mooi 
opgebaard worden, opgebaard in een kist lig-
gen – je moet er waarschijnlijk nog niet aan 
denken – maar het is voor de 
nabestaanden fijn dat je er op je mooist uitziet. 
Dit kan ook wanneer je je organen hebt gedo-
neerd. Het uitnemen van organen wordt met 
grote zorgvuldigheid en respect gedaan. 
 
Doe jij ook mee? 

 
 

Mevr. Segers 5 Verzorging 

 Iman El Kadouri 

— 
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Donderdag 9/11 hebben de leerlingen van 6VZ speciaal bezoek gekregen. De federale overheid is 
namelijk naar onze school gekomen. Dhr L. Colenbie van UZ Gent die instaat voor de coördinatie 
van orgaandonatie is uitleg komen geven wie in aanmerking komt voor orgaandonatie en wat 
orgaandonatie nu juist is.  
 
Orgaandonatie, je hebt er waarschijnlijk al over gehoord. Maar wat weet je er nu juist over? Dat 
is wat Dhr L. Colenbie is komen uitleggen aan de leerlingen van 6VZ uit KTA-Gito Groenkouter te 
Gent. Hij heeft ons geleerd dat als we allemaal samenwerken we heel wat kunnen bereiken. We 
kunnen samen namelijk verschillende mensenlevens redden. Aan de hand van verschillende 
mooie maar soms ook triestige verhalen werd het ons duidelijk dat orgaandonatie echt wel le-
vensnoodzakelijk is. Zoals het verhaal van een 19-jarig meisje die zonder donor zou sterven.  
 
Welke organen kunnen nu juist gedoneerd worden? Het hart, de longen, de nieren, lever, herse-
nen, alvleesklier en dunne darm. Maar ook weefsels kunnen gedoneerd worden zoals de huid, 
botweefsel, hoornvlies, hartkleppen en de grote slagader. Niet iedereen komt echter in aanmer-
king om orgaandonor te zijn. Want de organen moeten nog in goede staat zijn en binnen de 3 
uren getransplanteerd worden. 
 
Maar ook niet iedereen kan organen krijgen, ten eerste is er een lange wachtlijst doordat er meer 
vraag dan aanbod is. In België ben je daarom automatisch orgaandonor. Alleen wanneer dichte 
familie zegt dat ze het niet willen, wordt er niet getransplanteerd. Er wordt ook rekening gehou-
den met de wil van nabestaanden. Zo was er eens een donor waar de huid kon gebruikt worden 
voor iemand anders. Alleen vroeg de papa om het gezicht herkenbaar te laten. Daar hebben ze 
uiteraard rekening mee gehouden. Als je echter niet wil dat je ouders/dichte familie de donatie 
weigeren, kan je naar het gemeentehuis gaan en een papier tekenen. Ook als je het echt niet wil. 
De wil van de overledene wordt altijd gerespecteerd! 
 
Wij vinden deze campagne heel goed, omdat de mensen geïnformeerd worden Als je er meer 
geïnformeerd wordt, ga je er ook helemaal anders over denken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Verzorging  

Elisa Van Kerck-

voorde 

Pascaline Iladu-

kunda 

Jij kan het leven redden van 8 mensen! 
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- ...alle planeten in het zonnestelsel samen makkelijk passen tussen de aarde en de maan. 

 

- ...we nauwelijks iets weten van de zeeën. 70 procent van de aardoppervlakte van de aarde be-
staat uit oceanen en daarvan hebben we tot nu toe nog geen vijf procent verkend! 

 

- ...de mens slechts twee aangeboren angsten kent: vallen en harde geluiden. Elke andere angst is 
aangeleerd! 
 

- …. Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord ‘twaalf’... 
 

Wist je dat... 

2 BVL         Insecten tekenen naar foto met wit potlood op zwart papier 
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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.  
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Enkele werkjes 

Iets over datum: pompoentjes in klei. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4 verzorging: half portret naar waarne-
ming tekenen met grijs tekenpotlood. 

4 verzorging: colablikjes in perspectief teke-
nen, eigen naam met colaletters. 

3 verzorging: ontwerpen van een eigen T-shirtprint, ingekleurd met kleurpotloden 
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De superhelden van 1TOP! 
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De eerste TOP!-namiddag in beeld 
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Balthazar  
 
Hij is een personage dat al bestond in het 
‘Kiekeboe poppenspel’ van de broer Merho. 
Hij doet ook in de strips al vanaf het eerste al-
bum mee. 
Hij is een mislukt crimineel (het loopt meestal 
slecht af), hij is zelfstandig, maar werkt vaak 
voor anderen en komt steeds terecht in het 
vaarwater van de Kiekeboes, waarbij hij telkens 
het onderspit moet delven.  
Hij draagt steeds hetzelfde geruit pak, tenmin-
ste als hij zich niet moet vermommen, wat vaak 

gebeurt in vrouwenkledij. In ‘Over koetjes en kalfjes’ wordt hij ver-
liefd op inspecteur Sapperdeboere. 
 
Gezin Van der Neffe 
 
Ze zijn de buren van de familie kiekeboe. Leon is beroepsmilitair 
met een korporaalsgraad. Hij is een echte bullebak die ook graag 
buiten de kazerne iedereen afblaft. 
Thuis heeft hij echter geen moer te vertellen. In ‘Geeeeef acht!’ 
Krijgt hij de kans om Kiekeboe te bevelen. Hij komt voor het eerst 
voor in het album ‘De dorpstiran van Boeloe Boeloe’, waarin bei-
de buren elkaar nog aanspreken met meneer Kiekeboe en meneer 
Van der Neffe. 
 
Zijn broer Leo is conciërge in een flatgebouw. De familie Kiekeboe 
leert hem kennen in ‘De wraak van Dede’. Later komt Kiekeboe 
hem tegen in de Ribbedebiegevangenis, waar hij ondertussen ci-
pier is geworden. 
 
Bij mevrouw Van der Neffe (Carmella, weten we sinds ‘99 Plus’) 
moet het huis altijd netjes aan de kant blijven, en ook meneer 
wordt door zijn vrouw met allerlei huishoudelijke karweitjes opge-
scheept. In album 112, ‘En in kwade dagen’, verlaat Carmella  haar 
echtgenoot voor een andere man. Daarna proberen ze elkaar het 
leven op alle mogelijke manieren zuur te maken. 

De kiekeboe-strip vierde dit jaar zijn 

40ste verjaardag 

In het vorig kriekske maakten we kennis met de 

schrijver en de hoofdpersonages. 

Deze keer bespreken we enkele nevenpersonages 
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Het (ex-)koppel heeft twee kinderen, Joeksel en Froefroe, die iets jonger zijn dan Konstantinopel. 
Om de haverklap is er een burenruzie, en dan krijgen Joeksel en Froefroe telkens opnieuw het 
levenslang verbod om nog met Konstantinopel te spelen 
 
Na de echtscheiding heeft Carmella zich een nieuwe look aangemeten. 
Een nieuw kapsel en zij kleedt zich veel te jong voor haar leeftijd. Ze 
heeft ook regelmatig een nieuwe relatie.  
Léon probeert via datingsites en speed dating een nieuwe vriendin te 
vinden. Totnogtoe met weinig succes. Hij probeert op allerhande manie-
ren zijn wedde wat aan te dikken, om de veel te hoge alimentatie te be-
talen. Zo heeft hij zijn oude hobby van Elvisimitator weer opgepikt. Door 
zijn scheiding heeft het personage Van der Neffe een dimensie meer ge-
kregen. Daarvoor was hij enkel een bullebak. Nu krijgt hij iets zinnigs en 
wekt hij zelfs medelijden op. Vooral Charlotte wil hem wel eens opvan-
gen, tot groot ongenoegen van Marcel. 
 
Goegebuer 
 
De vochtige overbuur Fernand Goegebuer (de "goede buur"). Als hij spreekt vliegt hij nogal wat 
water (lees: hij spuugt constant). Hij is gescheiden. In ‘Het witte bloed’ leren we zijn vriendin ken-

nen, de weduwe Thea Traal, die een ex-verloofde van Kiekeboe 
schijnt te zijn.  
De bemoeizuchtige Goegebuer komt het eerst voor in het album 
‘Een zakje chips’.  
Van beroep was hij computerprogrammeur, en hij heeft ook ge-
probeerd een huwelijksbureau op te richten in ‘De roze Rolls’. 
Zijn artistieke "kwaliteiten ", volgens zijn eigen zeggen dan, wor-
den niet altijd erkend: hij zingt vals, hij kan niet schilderen en 
geraakte niet door het goochelaars examen. 
 

Inspecteur Sapperdeboere 
 
Hij is inspecteur bij de politie. Hij heeft altijd honger, 
en is dan ook altijd op zoek naar iets om te eten. Als 
hij niet op restaurant terecht kan, dan kan hij altijd 
iets klaarmaken op zijn kantoor. 

Als de politie in het 
verhaal voorkomt dan 
is Sapperdeboere er 
meestal bij. Jammer 
genoeg kunnen de 
Kiekeboes meestal 
niet op hem rekenen  
en moeten ze het zelf 
zien op te lossen. 
 
Hij maakt zijn debuut in de ‘De Haar-Tisten’. In over koetjes en kalf-
jes krijgt hij iets te veel vrouwelijke vormen en wordt Balthazar ver-
liefd op hem. 
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Van de Kasseien 
 
Firmin Van de Kasseien is de rijke baas van Kiekeboe. Hij is getrouwd met 
Yvonne, luisterend naar de troetelnaam Chichi, die hem volledig wan-
trouwt. Terecht zo blijkt, want hij heeft altijd wel ergens een jonge vriendin.  
In ‘Het gat in de kaas’ richt hij zelfs een bedrijf op om alleen te kunnen zijn 
met zijn secretaresse. In ‘De affaire Chichi laat hij zijn vrouw ontvoeren om 
haar geld in handen te krijgen.  
Dit zijn maar enkele voorbeelden uiteraard. 
Zijn eerste verschijning is in het album ‘Het edelweissmotief’. Hij slaagt er 
altijd in om zijn vuile karweitjes (of propere, zoals in Thantomthant) te laten 
opknappen door zijn werknemer Marcel kiekeboe.  
Hij komt steeds meer in de albums voor naarmate de serie vordert. 

 
‘De dikke dame’ 
 
‘De dikke dame’: zo wordt de potige vrouw, met (meestal) een rode trui, ge-
noemd, die in bijna elk verhaal voorkomt. 
Gaande van een figuur die in confrontatie komt met Kiekeboe of zijn oppo-
nenten, tot, wat het vaakst gebeurt, een figuur die ongemerkt op de achter-
grond verschijnt. 
Ze is er al bij vanaf ‘De Wollebollen’, en omdat Merho om een of andere re-
den deze onbekende vrouw (want niet naar bestaand persoon getekend) ook 
in de volgende verhalen deed verschijnen, opteerde hij ervoor haar in (bijna) 
alle verhalen af te beelden. 
 
Nonkel Vital 

 
Hij is de nonkel van Marcel, de broer van zijn overleden vader. Non-
kel Vital is vrijgezel en woont op een boerderijtje in Mestwalle. Hij is 
gepensioneerd en als voorzitter van de oudleerlingenbond zit hij ste-
vig verankerd in het sociale leven van zijn gemeente. Hij is lid van de 
kaartersclub, houdt van de gemeente, houdt van vissen en zijn trots 
is zijn aanzienlijke collectie tuinkabouters. 
Nonkel Vital verplaatst zich met de fiets en heeft altijd fietsspelden 
aan. Hij leeft op gespannen voet met zijn schoonzus Moemoe. Hij 
verwijt haar dat ze het leven van zijn broer verzuurd heeft. 

 
Alanis 
 
De hartsvriendin van Fanny. Ze gaan samen shoppen 
of op vakantie. Ze delen hun ervaringen met mannen, 
waarover ze geen van beiden een hoge dunk hebben. 
Hun relatie komt alleen onder spanning te staan als 
er nieuwe kandidaat-vriendjes in beeld komen. Dan is 
het ieder voor zich. 
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Chichi 
 
Chichi is de ‘troetelnaam’ van Yvonne, de echtgenote van Van 
de Kasseien. Ze is de enige dochter van de vroegere eigenaar 
van zijn bedrijf. Het bedrijf staat op haar naam en het is haar 
geld. Dat maakt hem zeer afhankelijk van haar. (Het is niet dat ik 
mijn vrouw getrouwd ben voor haar geld, maar het was wel de 
enige manier om aan te geraken.) Beide echtgenoten spreken 
elkaar aan met Chichi (Yvonne) en Chouchou (Firmin). 
Yvonne weet van de avontuurtjes van haar man. Maar haar 
trots gebiedt haar dit te verdringen. Ze weet dat hij niet bij haar 
weg zal gaan. Al was het alleen maar om haar geld. 

 
In een langlopende reeks als Kiekeboe duiken regelmatig nieuwe personages op. Dat is heel be-
langrijk, het levert de broodnodige zuurstof om de boel levendig te houden en nieuwe verhaallij-
nen te creëren.  
Soms werkt zo’n personage niet en verdwijnt het al na 1 verhaal. Maar af en toe is het een blij-
vertje. Merho en zijn medewerkers voelen vrijwel onmiddellijk of het klikt met de rest van het 
Kiekeboe-universum. 
 
Vanaf 2010 heet de reeks niet langer ‘Kiekeboe’, maar ‘De Kiekeboes’. De strips zijn ook iets gro-
ter dan de vorige uitgaven. 
 
Met zijn 149 titels (van  ‘De Wollebollen’ tot ‘Zo zie je maar’ is de keuze groot.  
Hopelijk heeft u toch een beetje zin gekregen om eens een uitgave ter hand te nemen en eens in 
te kijken of zelfs te lezen. Misschien is dit ook een zet om onze Belgische stripwereld te verken-
nen, want deze heeft heel wat te bieden en staat internationaal hoog aangeschreven. Wilt u het 
gat in uw stripcultuur opvullen, dan moeten we echt niet ver zoeken…  
 

 WDP 
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hanDhygiënE… wE vErgETEn hET wEl EEns... 
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS  
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...Wordt nog een paar maal  vervolgd…. 
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Je vergissen en fouten maken: dat mag,  

maar daarna moet je er wel terug als een leeuw tegenaan…  

Volgend nummer verschijnt hopelijk in 
maart; ook langs deze weg wil ik toch 
nog een oproep doen om mij uw schrijf-
kunsten of creatieve bijdrages te bezor-
gen.  

Wim De Pelsmaeker 


