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“Het LCO was voor mij een tweede thuis, een school waar ik 

mezelf kon zijn. Maar ook een belangrijke stap naar leuke studies 

en een fantastisch beroep in de ruimtevaart ! "   

 

Aurélie Bellemans 
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Aurélie Bellemans 



Het Lutgardiscollege is altijd 

een tweede thuis voor mij 

geweest. Iedereen kent 

iedereen.. De oprechte 

betrokkenheid van de 

leerkrachten, de sfeer tussen 

de verschillende jaren en de 

leuke activiteiten hebben altijd 

voor een warme omgeving 

gezorgd.  

 

Nu ben ik werkzaam als 

bedrijfspsychologe. 

 

Elke Van Tielen 
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Elke Van Thielen 



 

 

 

"Met een sterke basis ben ik 

doorheen mijn carrière in heel 

wat verschillende richtingen en 

domeinen kunnen uitgroeien. 

Merci LCO!“ 

 

 

Gert -Jan van Egdom  

 

presentator gametown and 

invade by tmf belgium  

Docent (crossmediale) 

journalistiek aan de 

Arteveldehogeschool Gent 
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Gert -Jan van Egdom  



Het LCO was voor mij 

de ideale school om te 

leren, te ontspannen, 

vrienden te maken…en 

volwassen te worden! 

Een open manier van 

lesgeven en opvoeden 

lagen hiervoor aan de 

basis. 

 

Tim Vandenput 

 

Burgemeester Hoeilaart 

Volksvertegenwoordiger 
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Tim Vandenput 



Ik heb goede herinneringen 

aan LCO, de schoolreis, de 

groepswerken, de 

leerkrachten met oog voor 

de persoonlijke 

ontwikkeling van de 

leerlingen, enz. Ik maakte 

er vrienden voor het leven 

en leerde er - naast de 

verplichte leerstof - ook 

samenwerken, deadlines 

halen,verantwoordelijkheid

nemen, ...  

 

Annelies Surkeyn 

communicatieverantwoorde

lijke Brussels 

gemeenschapscentrum 
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Annelies Surkeyn 



Op LCO voel je je geen 

nummer, iedereen kent 

elkaar en leerkrachten zijn 

heel toegankelijk.  
 

 

 

 

 

 

Ellie Depape 

master verpleeg en 

vroedkunde, banaba 

zorgmanagement  
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Ellie Depape 



'Voelde me in het 

Lutgardiscollege 

van het begin tot 

het einde altijd 

thuis, hier heerst 

een echte 

familiare sfeer'  

 

 

Rob Mathys 

Bio inginieur KUL 
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Rob Mathys 



Van het LCO onthou ik 

voornamelijk de 

solidaire sfeer in onze 

wetenschappen-klas. 

Lco, daar hou ik een 

onvergetelijke 

herinneringen aan  

 

 

 Isaline Demarcin 
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Isaline Demarcin 



LCO was super! Farrie, Isaline, Maxim en Cedric 
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Farrie, Isaline, Maxim en Cedric 

 



Wij vonden LCO super! 

 

 

 

 

 

Sarah Aubry en Danila Dasque  



Wij kozen bewust voor 

Lutgardiscollege 

…..en maakten de juiste keuze 

 

Sarah Aubry en Danila Dasque 



Tijdens mijn periode in het LCO 

heb ik de nodige sociale 

vaardigheden, kennis, en 

bovenal vertrouwen in mijn 

eigen capaciteiten opgedaan om 

vervolgens hogere studies aan 

te vatten.  

 

Glenn Velle 

 

Momenteel beëindig ik mijn 

laatste masterjaar 

handelsingenieur KULeuven. 

 Ik studeerde in Seoul, Madrid 

en Turku. 
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Glenn Velle 

 



Mijn leerkrachten op het LCO gaven ons de ruimte om kritische 

vragen te stellen en na te denken en dwongen tegelijk respect 

af. Deze heerlijke combinatie zorgt ervoor dat ik met heel veel 

plezier terugkijk op mijn LCO Jaren. 

Anneke Geyzen 

 

gastprofessor 

European Institute for 

European Studies 

 

European Liaison 

Officer VUB 
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Anneke Geyzen 



Diederik Kumps 

 

Economist VUB  

Ik heb super 

goede 

herinneringen 

aan LCO. 
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Diederik Kumps 



« Denken, Durven en doen », 

dit leer je niet uit de 

theorieboeken, maar op een 

school die je de ruimte geeft 

om zelf te « leren leren », om 

zelf je eigen sterktes te 

identificeren en te 

ontwikkelen. Zo’n school is 

het LCO voor mij geweest. 

 

 

 

Olivier Vanden Eynde 

 

MBA Solvay Business School 

Oprichter en Managing 

Director van Close the Gap 

en WorldLoop 
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Olivier Vanden Eynde 



De LCO leerkrachten die mij hun passie voor natuurwetenschappen en 

wiskunde hebben doorgegeven zijn nog steeds even passioneel bezig. 

  

Het is dankzij die fascinatie voor natuurwetenschappen dat ik vandaag werk 

aan de universiteit van Bremen, waar ik de rol van oceanen in het 

klimaatssysteem van planeet Aarde doorheen de geologische tijd bestudeer.  

 

David De Vleeschouwer 

Onderzoeker aan de Universiteit van Bremen 
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David De Vleeschouwer 



Na 6 jaar op LCO ben ik aan 

de VUB fysica gaan 

studeren. 

De leerkrachten wiskunde 

en wetenschappen hebben 

zowel mijn interesse in 

wetenschappen opgewekt, 

als ook een solide basis 

gelegd om deze studies aan 

te vangen. 

 

Nu beëindig ik mijn 

doctoraat en ben 

onderzoeker bij de IceCube 

Neutrino Detector,op de 

Zuidpool. 

 

Bedankt LCO. 
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Wij leerden elkaar kennen 

op LCO en zijn nu 4 jaar 

een koppel. Net zoals mijn 

ouders elkaar daar hebben 

leren kennen. Dus wie weet 

dat nieuwe, toekomstige 

ook hun partner gaan 

vinden ;) 

 

 

 

Lynn Geldof 
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 Lynn Geldof & partner 

 



Lutgardis College was 

absoluut de beste keuze die 

mijn ouders hebben gemaakt 

voor mijn broer en ik. Als ik 

vandaag met mijn dochter in 

Belgie zou wonen, is dat 100% 

zeker the school of my 

choice. Thank you dear 

school for making us feel 

loved and welcomed!! Love, 

Always.  

Conchita Leeflang 
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Conchita Leeflang 

 

 



LCO is voor mij een 

opbouwende omgeving 

met een goede basis voor 

het verdere leven. 

 

Emelien  Van Cauwelaert 

 

Day Meeting Sales 

Manager big Dolce La 

Hulpe Brussels  
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Emelien  Van Cauwelaert 

 

 



Vooral de enthousiaste leerkrachten die meededen aan de middagsporten, de 

extra lessen, de goede studiebegeleiding en de hoge onderwijskwaliteit blijven 

in mijn gedachten spelen. Allemaal kwaliteiten die ik nu ook probeer na te 

streven om het niveau in de township scholen op een hoger niveau te krijgen.  

Isabelle De Smul 

Oprichtster en algemene coördinator Born in Africa 

 

Waarom ik zeker 

voor het 

Lutgardiscollege 

zal kiezen! 
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Wat voor mij steeds memorabel 

zal blijven bij LCO: 

 

• Familiale sfeer 

• Leuke leerkrachten 

• Multiculturele klassen, waarbij 

elke dag wel iets te beleven 

viel 

•  ...  

 
Kelly Beylemans, 

zit momenteel in het derde jaar  

lerarenopleiding (wiskunde-biologie) aan de 

KHLeuven en hoop volgend schooljaar aan de 

slag te kunnen. 
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Kelly Beylemans 

 
 

 

 



LCO was cool: toffe 

uitstappen, close band met 

de leerkrachten, je kan 

ermee onnozel doen en 

lachen & leerrijke en 

interessante leerstof 

 

Silvana Krstova 

 

Verpleegkunde aan de Erasmus 

Hogeschool in Jette (Brussel) 

Master Management en Beleid 

van de Gezondheidszorg aan 

de VUB in Jette 
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Silvana Krstova 

 
 

 

 



Ik koos voor LCO omdat het een 

kleine school was met een groot 

hart. De leerlingen zijn hier geen 

nummer, maar zijn wel een voor een 

bekend bij elke leerkracht. Elke 

leerkracht doet hier ook zijn uiterste 

best om de leerlingen op hun gemak 

te stellen door ze soms ook 

individueel te begeleiden. Zelfs na 

het afstuderen blijf ik nog contact 

hebben met sommige leerkrachten, 

wat aantoont hoe dicht ze bij de 

leerlingen staan. Dit waren hele 

goeie jaren met tal van leuke 

verhalen die nog vaak ter spraken 

komen. 

 

Sam VANDERSTRAETEN. 
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In het LCO heb ik altijd 

steun van de leraars 

gekregen. Ik kreeg er een 

stevige 

wetenschappelijke basis 

die mij goed geholpen 

heeft bij mijn verdere 

studies. Hele mooie 

herinneringen. 

 

 

Ludovic Van de Putte 

 

Industrieel ingenieur 

aeronautica  Airbus - 

Toulouse 
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Ludovic Van de Putte 

 
 

 

 



Ik ben ongelooflijk blij om 

destijds voor het Lutgardis 

Oudergem gekozen te hebben, 

(1981 - promotie 1987), dit was 

geen "College", maar een groep 

(h-echte) vrienden, een ware 

familie, leerlingen, leraars, 

directie, en destijds de broeders 

Maristen. Vandaag de dag  

(27 jaar later), ben ik nog steeds 

- in de werkelijkheid, en niet 

enkel via Facebook- bevriend 

met medeleerlingen, en een 

paar leraars ! Dit zegt genoeg 

over de unieke sfeer van het 

LCO ! 

 
Jean-Jacques Antoine 
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