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Kerstwensen voor iedereen 

Ook voor deze editie trokken 
onze vliegende reporters weer 
op pad.  Noor en Lamya ver-
zamelden deze wensen voor 
jullie… 
 
Harris (4A): Beste wensen 
voor iedereen.  Veel geluk en 
goede punten op school.  Dat 
2014 beter wordt dan 2013 
xxx 
 
Christopher (2B): Ik wens aan 
heel mijn familie en vrienden 
een zalig Kerstmis. 
 
Waniss (1A3): Veel liefde en 
veel geluk en een prettig jaar 
voor iedereen !!! 
 
 

Dhr. Van den Broeck: Ik wens 
aan iedereen een zeer goed 
examen.  Daarbovenop nog 
goede resultaten en een zor-
geloos 2014… 
 
Jenetta (2C): Ik wens geluk, 
een lang leven en een goede 
gezondheid aan al mijn vrien-
den en familie. 
 
Mevr. Casteels: Ik wens ieder-
een een mega-coole vakantie 
en ik hoop dat iedereen zeer 
goede punten haalt. 
 
Mevr. Vanweddingen: Mijn 
allerbeste wensen aan alle 
toffe collega’s en voor de  
leerlingen wens ik veel geluk 
en uitstekende cijfers. 

Mevr. Vanhout & Mevr. Meir-
laen: Wij wensen        Me-
vrouw Vandevoorde een goe-
de bevalling en een warm nest 
voor haar zoontje. 
 
Mevr. De Becker en Mevr. 
Goolaerts: Voor onze       
derdejaars wensen wij dat al 
hun dromen waar worden in 
2014…  
en ook een fantastische trip 
naar de Ardennen ;-) 
 
Alle collega’s wensen Mevr. 
Deferm een spoedig schouder-
herstel en een veilig sportjaar. 
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Hoe zou het zijn met … Olivier Vanden Eynde? 
Handelsingenieur Olivier 
Vanden Eynde (oud-
leerling) richtte tijdens zijn 
studententijd de organisa-
tie Close the Gap op.  
Close the Gap, nu een  
spin-off van de Vrije     
Universiteit Brussel, knapt 
gebruikte bedrijfs-
computers op en stelt ze 
ter beschikking van sociale 
projecten in ontwikkelings-

landen.  

Onze redactie spotte hem 
in de krant op 23 oktober 

2013…  

Op de Belgische campus in 
het Zuid-Afrikaanse      
Pretoria, is de kans groot 
dat er gesurft wordt op 

afdankertjes van onze  
banken.   Close the Gap    
bezorgde de afgelopen tien 
jaar maar liefst 85.000 
computers een tweede 
leven in Afrika en heeft 
wereldwijd 1.500.000  

gebruikers.   

Het idee is even simpel als 
briljant: gebruikte       
computers leveren aan 
non-profitorganisaties in 
ontwikkelingslanden.  Een 
win-win situatie voor   

iedereen. 

Afval brengt geld op 

De afgelopen tien jaar  
ontving Close the Gap 
maar liefst 300.000     

computers van 280 bedrijven 
waarvan de helft uit België.      
“Sinds een jaar of vier      
ondervinden we een         
toegenomen draagkracht van 
de publieke opinie en de  
bedrijven”, zegt CEO Olivier 

Vanden Eynde.   

Obama is fan 

De Amerikaanse president 
Barack Obama toonde zich 
bij zijn bezoek aan Zuid-
Afrika een paar maanden  
geleden onder de indruk van 

Close the Gap. 

  

 

Breendonk 
 
Ja, daar word ik stil van. 
Nooit gedacht dat het mij  en de anderen van mijn klas zo zou raken.  
François, onze gids, begon het verhaal van zijn vader te vertellen. Van de eerste tot de laatste 
seconde heeft dit mij gepakt. Jammer genoeg was het geen fictie maar allemaal echt gebeurd. 
Toen we het Fort binnentraden kwamen we in een eindeloos lange gang die er vreselijk eng uitzag en koud aanvoelde. De 
eerste zaal waar we  binnen gingen was het “casino”. Hier dronken en feestten de SS’ers.  

 
Ken je het gevoel van honger?  
Ja, zal je denken.  Maar daar in het Fort wisten de gevangenen wat honger was. ’s Morgens kreeg je, als je geluk had, wat 
brood en koffie.  ’s Middags was het groentesoep alhoewel er amper iets voedzaam in zat en dan kreeg je nog niet altijd te 
eten.  ’s Avonds was het hetzelfde als in de ochtend.  

 
De kamers? 
In één kamer sliepen ze met 48 man. De kamerverantwoordelijken moesten ervoor zorgen dat de kamer gekuist werd, het 
eten gehaald werd en de bedden op gemaakt werden. De SS’ers kwamen dan de opgemaakte bedden controleren door er 
met een lat naast te  komen staan. Was het niet goed opgedekt, moest je heel de dag werken met een rugzak van ±35kg. En 
nog maar te zwijgen over de hoeveelheid slaag die je erbij kreeg ! En ja, je wassen mocht. Je kreeg welgeteld  1 minuut! Niet 
op tijd? Pech ! Gebrul en lijfstraf. 

 
Hoe klinkt het Fort ‘s nachts? 
Honger, pijn, heimwee, vragen… en geschreeuw? Ja, door folteringen. Om de gevangenen te doen praten werden ze       
gefolterd. Daar ging het er wreed hard aan toe. Overal in het Fort van Breendonk trouwens. Eerlijk? Ik had er geen flauw 
idee van dat het zo een heftige namiddag ging worden. 
Het was zeer aangrijpend maar ook heel interessant. 
 

Femke Van de Laer, 4Economie – uitstap Breendonk – 10/10/2013 



P A G I N A  3  

 

1A2 goes Stromae 
Refrein: 
Formidabel 
1A2 is formidabel 
Ze zijn formidabel 
Ze waren formidabel 
Formidabel 
1A2 is formidabel 
We zijn formidabel 
Ja de klas is formidabel 

 

Ooo meneer, oeps mevrouw 
Deferm 
Je leert ons veel 
Dankuwel 
We hebben respect 
Voor elkaar mevrouw 
Maar goed studeren 
Dat doen we niet graag 
Af en toe eens lachen  
Daar houden we van 
Plezier maken op school 

Is van belang 
Maar slagen in het leven is ook 
ons plan 

 

Refrein: 
Formidabel 
1A2 is formidabel 
Ze zijn formidabel 
Ze waren formidabel 
Formidabel 
1A2 is formidabel 
We zijn formidabel 
Ja de klas is formidabel 

 

Ooo we hebben lol 
Elke dag 
In de klas 
Letten we op 
Denken we na 
Maar huiswerk maken 

Dat is er te veel aan 
Het hoort erbij 
Dus we doen het maar flink 
De school, een voorbereiding 
Op het leven  
Dat later komen zal 
Wij zullen er wel 
Klaar voor zijn 
En dat dankzij 
Het LCO 

 

Refrein: 
Formidabel 
LCO is formidabel 
Het is formidabel 
Ze zijn er formidabel 
Formidabel 
LCO is formidabel 
We zijn formidabel 

Ja de school is formidabel 

In de keuken met Mevr. Vandevelde 
Ingrediënten: 
• 350 g bloem 
• 250 g boter 
• 120 g suiker  
• 1 zakje vanillesuiker 
• 2 eidooiers 
 
Benodigdheden:  
beslagkom 
deegroller 
uitsteekvormpjes 
bakplaat 
taartrooster 
poedersuikerstrooier 
bakkwastje 
 
Bereiding: 
- Meng alle ingrediënten in 
een kom. 
- Voeg de eidooiers en de 
boter toe en kneed alles tot 
een glad deeg.  
- Zet het deeg 1 uur in de 
koelkast.  
- Verwarm de oven voor op 
175°C. 

- Rol het deeg uit op een met 
bloem bestrooid werkblad 
(ca. 4 mm dik) en steek de 
vormpjes uit. 
- Leg de koekjes op een met 
bakpapier beklede bakplaat 
en bak ze in ca. 13 min.      
lichtbruin. 
- Laat ze afkoelen op een 
rooster. 
 

Voor de gevorderden…         

Maak met dit recept      

prachtige sterkoekjes: vorm 

met een ster-uitsteekvorm 

een aantal koekjes. 

Steek bij de helft van 

de koekjes, m.b.v. een 

klein stervormpje, een 

gat uit het midden.  

Bak de koekjes volgens 

het basisrecept en laat 

ze afkoelen.    

Bestrijk de koekjes zonder 

gat met rode jam                   

(bv. frambozen).                            

Bestrooi de koekjes met het 

gat met  poedersuiker en leg 

ze, met de poedersuikerkant 

naar boven, op de met jam      

bestreken koekjes.                     

Druk ze licht aan. 

Culinaire groetjes 

Lieve 

xxx 
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V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan2, 1160 Oudergem 


