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VOORWOORD 

 

Lentestralen die op je voorhoofd verschijnen, 

aftellen tot de zomervakantie en toch gedwee 

de opvoeders gehoorzamen … Wat zijn jullie 

toch helden! 

In deze 3de editie overtreffen we terug onszelf 

om jullie toch maar weer van dienst te zijn en 

een aangename pauze te geven tijdens de als 

een blok op de schouders wegende examenpe-

riode. 

Enjoy! 

 



 

Wanneer een schooljaar is gepasseerd, zijn 1 of  

meerdere activiteiten op woensdagnamiddag toch waard 

om in de kijker te plaatsen ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALABAL TORHOUT 

          De Pis-Quiz 



 

Wanneer een schooljaar is gepasseerd, zijn 1 of  

meerdere activiteiten op woensdagnamiddag toch waard 

om in de kijker te plaatsen ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINEMA BEZOEKJES! 

SCHAATSEN 



Internen in de kijker: 
W2 

 
Deze internen hebben een hele carrière achter de rug op ons internaat en daarom besloten we enkele 

prangende vragen te stellen ... 
 

Wat was jullie strafste streek uitgehaald op internaat? 
Dit wordt helaas pas verteld na de proclamatie. 
 

Welke opvoed(st)er zal je nooit vergeten? 
Mevr. Trio & “de rostn” 

Wat was jullie tofste internaatsactiviteit? 
Vrij uiteenlopend: van kerstmarkt, stad naar een leuke schorsing 

Welk moment zal je nooit vergeten? 
Het moment dat ze ons bier hadden gevonden in het vals plafond. 

Wat zijn jullie toekomstplannen? 
7TL, boeren, zuipen in Moeder Brecht, … 

Wordt er veel afgesproken tijdens de weekends? 
Soms wel, meestal op KLJ-fuiven. 

Zouden jullie ooit een rëunie organiseren? 
Ja, maar helaas zonder opvoeder. Eens gezellig agrotoeren met de gang en een pintje drinken op het moment. 
 

Het ga jullie goed! 
 



Hobby’s … 
Van een opvoeder 

Hobby: Agressive Inline Skaten 

Naam: Dhr. De Kersgieter 

“ sinds anderhalfjaar ben ik terug begonnen met de hobby die ik had als tiener”. In het mid-
den van de jaren 90 was er de rollerblade -hype. Iedereen, en letterlijk overal werd aan in-
line skaten of ‘skeeleren’ gedaan. Alsook ik dus als tiener. 

 

AGRRESSIVE INLINE SKATEN 

De discipline die ik beoefen is stunt-skaten of aggressive inline. We spreken ook wel van 
‘bladen’ die van de merknaam Rollerblade komt. Op skaterampen, jumps, rails, half-pipes, le-
ren we “tricks” en proberen we nieuwe dingen uit. Vooral sprongen met rotaties, maar ook tal 
van “grinds” en “slides” ,waarbij we glijden over buizen of randen van opstakels. 

 

Nu zijn er niet zoveel mensen meer die deze 
sport beoefenen. Skateboarden, BMX en 
stuntsteppen zijn momenteel veel groter. 
Door sociale media is het wel een stuk mak-
kelijker dan vroeger, om mensen te leren 
kennen en naar events of wedstrijden te 
gaan. Meermaals per jaar ga ik dan ook bui-
ten België, om naar evenementen te gaan. 

 

foto: “mute-jump” op het skatepark in Brug-
ge, 2017 



Hobby’s … 
Van een opvoeder 

Hobby: Agressive Inline Skaten 

Naam: Dhr. De Kersgieter 

KWETSUREN 

Ik ben destijds, eind 1998, gestopt nadat ik 5 breuken had opgelopen in 2 jaar tijd. Jammer, want 

eigenlijk hoeft het helemaal zo geen gevaarlijke 

sport/hobby te zijn.  

Als je jong bent denk je gewoon minder goed na, en 

ging ik nogal roekeloos te keer… 

Vooral pijnlijke heupen, knieën en polsbreuken zijn 

stuntbladers niet vreemd. Je kunt natuurlijk ook 

slim zijn, en altijd je bescherming dragen, wat het 

een stuk makkelijker maakt, gezien je zeker eens 

gaat vallen. 

foto: ik op een wedstrijd in aug 1998 Fran-
corschamps, “air” op een 3,5 m vert-ramp 

 

IS HET EEN DURE HOBBY? 

Neen, helemaal niet. Je kunt op tal van plekken gratis buiten terecht, 

en in de winter of op regendagen bestaan er wel nog wat skateparken. 

Daar betaal je meestal tussen de 5 en de 8 euro toegang. Ook het ge-

rief wat je nodig hebt valt best mee. Op webshops koop je makkelijk 

een paar proffesionele stuntskates tussen de 150 en de 250 euro. Ik 

verslijt wel wat wielen enz, maar ook deze onderdelen kun je appart 

vervangen en kosten amper 40 euro voor een setje. 

 

Foto: De nieuwe 2018 USD AEON 60 inline skates, mijn huidige blades. 

 

 



Hobby’s … 
Van een opvoeder 

Hobby: Agressive Inline Skaten 

Naam: Dhr. De Kersgieter 

WAAROM ZOU JE HET AANRADEN AAN ANDEREN? 

Het is origineel, en toegankelijk voor iedereen die het basis skeeleren 

onder de knie heeft. De bewegingen zijn eindeloos, en je kunt alle tricks 

gaan combineren. Op mijn leeftijd is er ook geen competitie drang meer, 

dus is het gewoon genieten samen met vrienden. Bij de echte grote 

sprongen heb je het gevoel dat je vliegt, wat super leuk is. 

Voor mij persoonlijk is het vooral het opzoeken van grenzen, qua lef. Aan 

adrenaline zul je niet tekort komen. 

 

Foto: ik “BACK FLIP” of achterwaartse salto, boudewijnpark 1997 

 

 

SKATEN OP HET INTERNAAT? 

Sinds dit jaar bieden we nu ook soms “SKATEN” aan op 

woensdagnamiddag. Heb je dus een stuntstep, skateboard 

of inline skates thuis? Breng ze mee en spreek me aan om 

een activiteit te plannen. Sinds enkele weken is hier vlak-

bij aan het station, het nieuwe TRAXX skatepark geo-

pend… 

 

Tot gauw, voor een sessie samen! 

Mvg, 

Mr. De Kersgieter 



Een groep vol 

creatievelingen! 

Ook dit jaar hebben we er weer een 

creatief schooljaar opzitten. We kunnen 

het een jaarlijkse traditie noemen. We 

komen om de twee weken samen met enkele 

creatievelingen van verschillende leeftijden om te 

knutselen. Dit jaar ging dit telkens door op 

maandagavond tussen 19u00 en 20u00.  



Een groep vol 

creatievelingen! 
Heel wat verschillende technieken en materialen 

zijn aan bod gekomen. We hebben onder andere T-

shirts bedrukt, een leuke kabouter gemaakt, een 

mummie voor Halloween. Daarnaast hebben we 

gewerkt met Fimo, creatief 

geweest met letters, maar 

ook de vogels voorzien van 

eten tijdens de koude 

wintermaanden en nog 

zoveel meer. Enkele 

sfeerbeelden…  



 

Dag meneer! 
Dag meneer! 

Dit is toch echt 
wel een kleine 

moeite ... 

Wauw, dit blinkt 

terug! 

Groene jongens spelen 

Ja, dit is de juiste 

vuilbak! 

Kamer iedere dag proper 

Dit ziet er perfect 

uit. Houden zo! 



 

Hier een mooie 
pas. 

Ik sport zo graag! 

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Stelling van 

Pythagoras … 

Brand op internaat … wat te doen? 

Oh nee, brand op 

internaat … wat nu? 

Voila, de juiste stppan onderne-

men … Zijn we toch verstandig! 



 

Oh nee, een be-
wusteloze opvoe-

der! 

Oei, wat moeten 

we doen? 

Ik bel de ambu-

lance! 
Laten we ook nog 
extra hulp halen! 

Op de juiste plaats blijven! 

Kom, we zijn hier 

weg! 

Hé, dit mag niet! We zouden 

best terugkeren! 

Wat ben jij een 

held! 

Kom, we zijn terug naar onze 

kamer! 

Je hebt overschot 

van gelijk! 



Waar blijven ze 

eigenlijk??? 

Blijven? Ik ben 

niet goed mee, 

alweer ... 

Aaaah, eindelijk. 

Ik zie iemand ... 

Oef, ik dacht dat 

ik een opvoeder 

zag … Beetje 

schrik ... 

Haha, hoe ziet Pieter

-Jan er nu uit zeg? 

Is dit nu het 

voorbeeld van 

een leider zijn?  

Welkom! Nieuwe re-

kruten! Ik heb een 

speciale opdracht voor 

jullie ... 

Oooh, speciaal! 

Ik voel me be-

langrijk, hihi. 

Wie zien jullie? 



Drink eerst deze 

toverbox uit ... 

Ik geloof wel 

niet zo in magie 

hoor :-) 

Ja, we hebben al prijs! 

Nog meer denken … 

Nog meer denken ... 

Nu moeten we een goed 

plan hebben. Zo kunnen 

we het internaat overne-

men! Denk ook even na ... 

Kijken jullie als 
je niemand ziet? 

Wij blijven hier 

toch wel eventjes 

liggen hoor!!! 

Ik heb een prachtig idee! We nemen 

het bureau van dhr. Corveleyn over! 

Mja, en al die 

opvoeders die 

daar rondcirke-

len? 

Bijna aan de 

helft … komaan 

he zeg! 

Hik … Dat lijkt 

me toch straffe 

toverdrank ... 

Bweuurk!! 

Wil je wel een 

beetje opletten 

voor mijn kle-

ren? 

Denk … denk … 

denk ... 



Jolien en ik staan op de uitkijk! 

We kennen toch al geheime gan-

Zo donker hier, 

ik ben bang! 

Kom voorzichtig 

op handen en 

voeten ... 

Haha, en zo is het 

internaat van ons! 

Ahja?  

Klinkt als een water-

dicht plan!Allen voor 

de sekte!! 

Oh neen! Dhr. De 

Witte is aan het 

patrouilleren! Snel 

verstoppen! 

Alles is ok! Wij kunnen alles 

zien van hieruit! 



Halt! Wat doen jullie? 

Betrapt!! 

Iedereen schrijft wel honderddui-

zend keer ! Geen sekte op inter-

naat! Wat halen jullie in je hoofd ... 

Oh nee! Onze sekte 

gaat ten einde!! 

Haha, wij wor-

den niet be-

straft! 



De 7 verschillen 



Een recept van Dhr. De Witte 

Zelf eten klaar maken. Het mag zelfs veel kcal tellen, het is en blijft veel gezonder dan industriële 

bereidingen zoals kant en klare maaltijden uit de supermarkt. Daarom willen we jullie inspireren 

met gerechtjes in V-magazine. 

Toen ik de vraag kreeg om een gerechtje met jullie te delen in V-magazine, heb ik hier en daar eens 

rondgevraagd naar jullie lievelingsgerechtje.  

“Lasagne” werd het meest gezegd. Het is ook één van mijn favorieten! Toen ik pas begon met koken 

was mijn lijfspreuk dan ook;  “goed vanéén is goed doorhéén!”  

Maar het zou te saai/makkelijk zijn om hier een traditionele versie te kiezen. Net zoals spaghetti 

kan je ook hier oneindig veel variëren met ingrediënten, ipv gehakt kan je ook perfect kiezen voor 

kipfilet en spekreepjes. De traditionele tomaten kan je vervangen door elke groente van het seizoen 

en dan bekom je een versie die heel lekker en verrassend kan zijn voor je gasten. 

Dit gerechtje, zoals alle ovenschotels,  maak je het best de dag vooraf. De dag zelf heb je dan geen 

stress en alle smaken gaan dan nog beter tot hun recht komen! Een uurtje voor je gasten arriveren 

steek je het in een voorverwarmde oven en heb je de tijd om allemaal samen gezellig te aperitie-

ven… 

Deze lasagne zit boordevol vitaminen, is perfect voor doordeweeks, maar ook op diners met vrien-

den en familie doet-ie het altijd goed. Nog een tip: kun je geen venkelknollen krijgen, kies dan voor 

een andere knol uit het seizoen – dat verandert misschien iets in de smaak, maar kan je juist ook 

verrassen. Probeer het maar!        



Een recept van Dhr. De Witte 

Lá-sàg-ne in den oo-ven!     

 

1 Zet een grote braadpan met 1 eetlepel olie op hoog vuur en braad de kipfilets rondom aan. 

 

2 Maak ondertussen de preien, bleekselderij en venkels schoon, snijd ze in dunne plakjes en zet ze opzij. Snijd de ba-

con in smalle reepjes, roer ze met de laurier in de pan door elkaar, ris de tijmblaadjes erbij en bak de reepjes spek 

licht goudbruin. 

 

3. Doe de gesneden groenten erbij en blijf 15 minuten regelmatig roeren. 

 

4 Meng dan de bloem, mosterd en een snufje zeezout en zwarte peper erdoor. Roer vervolgens geleidelijk de melk er-

door, zet het vuur laag en blijf 20 minuten regelmatig roeren. 

 

5 Trek de buitenste, groene bladeren van de kool (350 g in totaal) en bewaar de rest voor een andere keer. Leg de bla-

deren op je werkvlak, snijd de harde nerven 

eruit en gooi die weg. Snijd de bladeren vervolgens in 2 cm brede reepjes. 

 

6 Snijd de champignons in dunne plakjes en roer ze met de kool en 700 ml kokend 

water door de stoof. Laat 30 minuten pruttelen. 

 

7 Verwarm de oven voor tot 180 °C/gasovenstand 4. 

 

8 Zet het vuur onder de stoof uit, trek de kipfilets zo nodig met twee vorken uit el-

kaar, proef en breng op smaak. 

 

9 Schep een laagje van de stoof in een braadslede (25 x 35 cm), scheur een paar 

lasagnevellen in stukjes en strooi ze erover. Herhaal dit tot alle stoof en pasta op is. 

 

10 Druk en duw met je vingers in de lasagne om hem een mooie textuur te geven – 

je wilt hem lekker rommelig – en rasp de Parmezaanse kaas erover. 

 

11 Zet de lasagne 40 minuten in de oven, of tot er een goudbruin, pruttelend korstje op zit. Laat hem 5 minuten staan 

en serveer hem met brood om te dopen. 



Gaming News: 

Fortnite 
Oorspronkelijk vocht je in Fortnite tegen monsters, maar sinds vorig jaar de gratis 
'Battle Royale'-versie uitkwam is het spel uitgegroeid tot een wereldwijd 
fenomeen. Wat maakt de game tot zo'n succes?  

 

Wat is Battle Royale speltype 

In dit spel is het de bedoeling dat je de laatste overlever bent (Last man standing). Het 
competitieve overlevingsspel start door 100 spelers virtueel tegelijkertijd te droppen 
op een fantasie-eiland 
Na de landing dient de speler wapens te zoeken ter verdediging en om medespelers 
uit te schakelen. Het speelveld op het eiland wordt steeds kleiner door een storm die 

steeds groter wordt. 
Hierdoor zullen de spelers 
elkaar op een gegeven 
moment tegenkomen. De 
speler die als laatste weet te 
overleven is de winnaar. De 
vormgeving van het spel is 
niet realistisch, en er vloeit 
geen bloed. In de andere 
Battle Royale-spellen 
zoals PlayerUnknown's 

Battlegrounds, H1Z1 en Arma is de map waar men op speelt veel groter. Omdat de map 
van Fortnite Battle Royale zo klein is, kan de speler zijn eigen verdediging bouwen, 
zoals muren, vloeren en valstrikken.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/PlayerUnknown%27s_Battlegrounds
https://nl.wikipedia.org/wiki/PlayerUnknown%27s_Battlegrounds


Gaming News: 

Fortnite 
Hiervoor heeft de speler bouwmaterialen nodig die te zijn verkrijgen uit het kapot 
maken van bijna alles in het spel. Er zijn drie soorten bouwmaterialen: Hout, steen en 
metaal.  

Hunger Games-gewijs doodt jouw personage alle andere spelers tot je als enige 
overblijft. Het spel duurt enkele seconden tot gemiddeld een kwartier. Er bestaan ook 
versies waarin je het in duo of kwartet opneemt tegen respectievelijk 50 of 25 andere 
teams.  

 

Zeer populair 

Fortnite is uitgegroeid tot 
een van de meest 
populaire spellen ter 
wereld. In 2018 zijn er 
meer dan 40 miljoen 
spelers.  

 

Bekende streamers 

Ninja, Drake Travis Scott,  



 

 

KRUISWOORDRAADSEL 



PAASZOEKER 



 

Rebussen 
1. een kinderhand is gauw gevuld 

2. Door het oog van de naald kruipen 

3. De appel valt niet ver van de boom 

4. Dat is water naar de zee dragen 



Met de Zomervakantie voor 
de deur… 

 

BBQ- TRICKS & TIPS 

 

In ons Belgen landje zal er de komende 
maanden weer flink wat worden af ge-grilled. 
Hou je vast voor grote porties gebakken vlees, pasta-salades, aard-
appel in schil en op zijn minst keuze uit 5 bijhorende sausjes… 

 

* HOUTSKOOL VS. GAS 

 

Hoewel de verkoop van grote gas-barbeques 
en buitenkeukens de laatste jaren echt toe-
nam, blijven de verschillen met grillen op hout 
of kolen natuurlijk groot. 

Pluspunten GAS-BBQ: 

+ Direct beginnen 

+ Makkelijk regelen van hitte 

+ Niet veel schoonmaal werk 

 

Minpunten: 

 Minder grill-smaak (rook) 

 

 

Pluspunten Houtskool-BBQ: 

+ Werken met vuurkruiden 

+ Mogelijkheid tot roken (deksel) 

 Gezelligheid van echte vlam 

  

Minpunten: 

-  regelen warmte kolen is moeilijker 



R
ac

ef
an

aa
t 

m
en

ee
r 

V
er

m
ee

rs
ch

 
Interview met racefanaat meneer Vermeersch 

Meneer Vermeersch, we hebben ge-
hoord dat u regelmatig naar race evene-
menten gaat. Wat is daar zo boeiend 
aan? 

Wel, het geluid van de wagens is fascine-
rend. De snelheid waarmee ze een bocht 
aanvatten is ronduit indrukwekkend. Hoe 
die mannen elkaar voorbijsteken is speci-
alistenwerk. 

Vanwaar de interesse? 

Wel met m’n vader ging ik vroeger in juni 
regelmatig naar een motokoers in Oost-
ende. Dat was een op stratencircuit. He-

laas is dat nu afgelast. Dat vond ik zo 
geweldig dat ik op zoek ben gegaan 
naar gelijkaardige evenementen.  

Welk evenement springt er boven-
uit? 

Sowieso de Formule 1. Jaarlijks ga ik 
eind augustus op het circuit van Spa-
Francorchamps kijken. Dit jaar voor 
de 5de maal op rij. Ik probeer steeds 
een volledig weekend te gaan. Op 
vrijdag zijn de oefensessies, zaterdag 
de kwalificaties en zondag uiteraard de race.  

Daarnaast zijn er ook subcategorieën. F2 en GP3, dat zijn voorbereidingsklassen 
op de F1, maar er is ook een race 
met Porsche-wagens.  

Zijn er nog andere evenementen 
mooi om te zien? 

Blancpain Series op circuit Zolder 
is meer dan de moeite waard. 
Daar racen ze met Audi, BMW, 
Bentley, Lamborghini, … Echt cool! 
De FIA Truck Grand Prix op Zolder 

is ook wel gek. Met vrachtwagens scheuren ze op een circuit. Brokken maken is 
verzekerd.  
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Interview met racefanaat meneer Vermeersch 

Wat was het laatste dat je hebt 
gezien? 

Wel dat was met dhr. Reynaert en-
kele weken geleden. Hij is een 
groot rallyfanaat! Zelf ken ik daar 
wat minder van, maar het was wel 
eens plezant om met hem mee te 
gaan naar de Rally van Wervik.  

 

 

Wat hoop je om in de toekomst 
nog te kunnen gaan bekijken? 

Ik hoop om ooit eens een F1 race te zien, maar dan op een ander circuit. Bijvoor-
beeld op het circuit van Monza in Italië. Daar volgen ze de F1 zoals bij ons het 

voetbal. De suppor-
ters zijn daar 
knettergek. 

Daarnaast lijkt me 
een Moto-GP race 
ook wel interessant. 
Da’s de hoogste ca-
tegorie in het moto-
gebeuren. Daarvoor 
moet je richting Ne-
derland of Frankrijk 
gaan. 

Op m’n planning van dit jaar staat de F1 race in Spa eind augustus. Misschien 
neem ik ook een kijkje op de rally van Ieper. 

 

Bedankt meneer! 

Jérôme Fieuw – W4 

 

 

 

 



Het bezige bijtje 

 

Dag Marou! 

 
Jij bent nogal een bezige bij! 

 
Vertel eens; welke hobby’s heb jij allemaal? 

 
 Ik speel viool en ik zit in JOWest; een jeugdorkest voor 

strijkinstrumenten. Ik zing samen met mijn beste vriendin in een band. Ook ben 

ik vrijwilliger bij VDS (Vlaamse Dienst Speelplein), waar ik verschillende taken 
op mij neem. Ik ga ook heel graag gaan werken in “In de Vrede” (De paters van 

West-Vleteren). Ik ga ook graag eens op café met vrienden/vriendinnen. 
 

Marou zelfs op internaat neem jij veel taken op je!  
 

Inderdaad, ik zit in de internaatsraad als verslaggeefster en ik zit ook in de re-
dactie van de V-Magazine!   

 
Vanwaar die inzet?  

 

Ik zou anders toch heel de tijd voor mijn boeken moeten zitten en het is leuk 
om mij eens in te zetten. 

 
Ik ben wel eens benieuwd! Zou je zelf graag opvoedster worden?  

 
Nee 

 
Waarom wel/niet? 

 
Dat is helemaal niks voor mij. Opvoeder ligt ook totaal niet in mijn intressege-

bied.  
 

Wat zou je later nog allemaal willen bijleren/kunnen? 
 

Ik zou graag harp leren. Ook wil ik graag chirurg worden maar dat is nog 

heeeeeeel ver van mijn bed. 
 

Heb je nog enkele tips voor andere bezige bijen? 
 

Maak ook tijd voor vrienden en familie  
en zorg dat je niet in je werk/hobby “verdrinkt”. 

 
 

 

Marou Desmyter 



 

Incredibles 2 
 

De superhelden zijn terug en stelen opnieuw de show in In-

credibles 2. In dit nieuwe avontuur staat Helen in de spotlight 

als superheld, terwijl Bob dagelijkse heldendaden verricht in 

het huishouden, met Violet, Dash en baby Jack-Jack, wiens 

superkrachten nog ontdekt moeten worden. De familie staat 

alleen al snel op zijn kop als er een briljante schurk opduikt 

met een meesterplan dat alles in gevaar zal brengen. Dit 

laten de superhelden natuurlijk niet gebeuren en samen met 

Frozone gaan ze de strijd aan. Dat is wat deze familie zo In-

credible maakt!  

Genre: Familie, animatie 

Ocean’s 8 
 

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah 

Paulson, Awkwafina, Rihanna en Helena Bonham Carter vormen een 

team in de actie-komedie Ocean’s 8. Vijf jaar, acht maanden, twaalf 

dagen ... en een beetje heeft Debbie Ocean (Sandra Bullock) moeten 

wachten op wat de grootste roof van haar leven moet worden. Als 

geen ander weet ze wat je daarvoor nodig hebt: experts. Samen met 

haar partner in crime Lou Miller (Cate Blanchett) stelt ze een team 

van specialisten samen, bestaande uit: juwelenmaakster Amita 

(Kaling), straatoplichtster Constance (Awkwafina), hekwerkexpert 

Tammy (Paulson), hacker Nine Ball (Rihanna) en modeontwerpster 

Rose (Bonham Carter). Het doel van deze roof is diamanten ter 

waarde van 150 miljoen dollar te stelen tijdens hét evenement van 

het jaar; het Met Gala. Echter, de diamanten schitteren wel om de 

hals van de wereldberoemde actrice Daphne Kluger (Hathaway), het 

stralende middelpunt van de avond. Het plan is waterdicht maar het 

team mag geen enkele fout maken om binnen te komen en onopge-

merkt weer te vertrekken met de buit. In Ocean's 8 spelen ook Ja-

mes Corden als de verzekeringsdetective die de puzzel moet oplos-

sen en Richard Armitage als Klugers onwetende date tijdens het 

gala.  

Genre: Actie, misdaadfilm 



 

 

 De zomervakantie nu wel heel dichtbij is 

 Dicht bij iemand staan wel leuk kan zijn 

 Dit ook te maken heeft als de persoon in kwestie van het andere geslacht is 

 De hormonen hier ook een rol in spelen 

 We beter spelen op internaat en zo een zorgeloos leventje leiden 

 Zich laten leiden door de opvoeders ook een voordeel kan zijn 

 Een voordeel beter is dan een nadeel 

 Er nadelen genoeg verbonden zijn met de jeugd beleven 

 Ten volle genieten van je leven ook kan met zo’n temperaturen 

 Zulke temperaturen ook naar je hoofd slaan 

 Wij op niemands hoofd slaan 

 Een hoofd dient om mee na te denken 

 Dit voor sommige wel een probleem kan vormen 

 Het vormsel op 12-jarige leeftijd plaatsvindt 

 Jullie toch al een stukje ouder zijn 

 Sommige hun mentale leeftijd toch een stuk lager is ;-) 

 Het lager onderwijs nu wel volledig gepasseerd is 

 Een glimlach en een knipoog veel kan doen als je passeert 

 Hier niet altijd dubbelzinnige bedoelingen bij gemoeid zijn 

 Zich moeien in andermans gesprekken niet nodig zijn 

 Zij hun eigen problemen wel kunnen oplossen 

 Wij hopen dat jullie alle oplossingen vinden op het examen 

 Examens misschien beter worden afgeschaft voor bepaalde internen 

 Er al genoeg zaken afgeschaft zijn in het verleden 

 Wij vooral vooruit kijken en het verleden achter ons laten 

 Dit je positieve zelfbeeld alleen maar ten goede kan komen 

 Je natuurlijk ook geen te hoge eigendunk mag krijgen van jezelf 

 Dunken tijdens het basketballen meestal spectaculair gebeurt 

 De hobby van dhr. De Kersgieter ook spectaculair is 

 Iedereeen wel iets doet waar hij/zij trots kan over zijn 

 Wij trots zijn jullie te mogen opvoeden 

 Wij nu stoppen met slijmen en een prettige vakantie toewensen! 



Uit de krant 

Blijkbaar iets tofs tijdens de studies om el-

kaars hulp te vragen … Daarvoor bestaan op-

voeders ;-) 



Uit de krant 

Onze laatstejaars … Het angstzweet breekt 

hen uit … Wat brengt de toekomst? Maar het 

belangrijkste … Ze zullen ons missen :-) 

Een oplossing voor het plaatsgebrek in Bel-

gië? ;-) 

Eind juni … Einde examens … Einde school-

jaar … Rapport! Voor sommigen helaas iets 

mindere resultaten … Maar we blijven posi-

tief! 



vergeet-me-nietjes 

Vrijdag 22 juni 2018: Einde examens!!! Feesten … Voor de 3de graad 

 

Maandag 26 juni 2018: Einde examens … Voor de rest ;) 

 

Donderdag 28 juni 2018: kamers leegmaken van 18u tot 20.30u 

Vrijdag 29 juni 2018: kamers leegmaken —> vanaf 8u tot 11.30u 

 

Woensdag  29 augustus: Kamers opnieuw inrichten —> Woehoew, nieuw internaatsjaar!! 

Prettige vakantie!!! 


