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 Warm? 
 
 
We mogen nog wel niet van een hittegolf spreken (drie opeenvolgende dagen 
van meer dan 30 graden Celcius), maar de eerste warmteprik zorgt al voor 
watertekort in Vlaams Brabant. Zuinig omgaan met grondstoffen, we zijn het 
niet gewoon en we staan er ook niet bij stil dat ieder van ons 
verantwoordelijkheid draagt. Luxe went. De leerlingen en studenten zijn in 
deze periode niet te benijden en zoeken de koelste plaatsen in huis om rustig, 
geconcentreerd en efficiënt te kunnen studeren. Dit is het moment om ze te 
bemoedigen en eens extra in de watten te leggen. 
 
Over ‘in de watten leggen’ gesproken. In haar boek Opvoeden in een 
verwenmaatschappij (uitgeverij Lannoo) beschrijft Marijke Bisschop hoe ouders 
vandaag, zeker wat de opvoeding betreft, nog meer onder druk staan dan 
vroeger. “Veel ouders zijn er toch een beetje bezorgd over, of ze hun kinderen 
nu niet te veel verwennen om hen nog echt gelukkig te houden?” ‘Moet ik dat 
nu kopen of niet?’ is een vraag die ze bij lezingen vaak moet beantwoorden. 
‘Een Playstation voor een zevenjarige???’ Nochtans weigert Marijke Bisschop 
te veroordelen “Ik ga niet zeggen dat het fout is om dit of dat te kopen. De 
tijden veranderen en we moeten mee. Maar we hoeven niet aan alles mee te 
doen.”  Naast de materiële verwenning is er de overbescherming. “Dit gebeurt 
wanneer ouders in de plaats van hun kinderen gaan denken en handelen. 
Boterhammen vergeten voor ’s middags op school? Dan brengen we die gauw 
even. Sportschoenen zoek? Dan lopen we door het hele huis om ze te vinden 
terwijl zoonlief op de bank ligt.”  Zo maken we de kinderen niet weerbaar, 
niet zelfstandig en leren we hen niet om zich verantwoordelijk te voelen en 
om stap voor stap zelf verantwoordelijkheid te nemen, en dus kunnen ze in 
principe ook geen gefundeerd zelfvertrouwen opbouwen. 
 
Toch hebben we de indruk dat de jongeren (in casu de leerlingen) heel wat 
meer zelfvertrouwen en durf hebben dan pakweg 20 jaar geleden. Het lijkt 
alsof ze allemaal veel mondiger zijn, zich niet zo snel laten inpakken. Maar 
wat de beleefdheid en het verantwoordelijkheidsbesef betreft hebben ze (en 
wij dus ook!) nog heel wat werk voor de boeg. Het zijn nochtans sleutels die 
passen op de deur naar heel wat mogelijkheden. 
 
Hebben wij de 57 laatstejaars die binnenkort afzwaaien uit het 
Lutgardiscollege alle sleutels meegegeven om de volgende stap in hun leven 
te zetten?  We hopen en denken van wel. We wensen hen veel succes op hun 
verdere tocht door het leven en rekenen erop dat zij ook achter menselijke 
waarden zoals solidariteit (Born in Africa), vriendschap, respect en eerlijkheid 
blijven staan. 
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Wij wensen ook de anderen, collega Mevrouw Croonenberghs die met 
pensioen gaat en de leerlingen die een andere weg inslaan het beste toe en 
danken hen voor de toegevoegde waarde die zij het college geboden hebben. 
 
Een deugddoende (warme?) vakantie en tot 1 september!!! 
 
 

M. Hillen, directeur 
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Ook het culinaire aspect mogen we niet 
vergeten: pizza, pasta en vino, een dieet 
waar we ons nog wel kunnen in vinden. 
De degustatie bij de wijnboer, het fietsen 
in Lucca, gaan zwemmen in San Marina 
di Pisa enz. Zelfs gaan “wandelen” in het 
Marteldal, het had allemaal zijn charmes, 
het ene natuurlijk wat meer dan het 
andere.  

 Bella Italia 2005 …  
 
Italië heeft het weer klaar gespeeld ! Het land heeft 60 individuen verandertd 
in een groep vrienden en dat in één week tijd!  
 
Ieder jaar voltrekt zich 
een klein wonder. Zelfs 
diegenen die twijfelen of 
het wel “iets” wordt, 
hebben de eerste dag al 
hun vooroordelen 
opgeborgen bij het vuile 
linnen, onderaan in de 
koffer.  
 
Je moet er wel wat voor 
over hebben, dat moet je 
toegeven. Niemand gaat 
voor zijn plezier ongeveer 
achttien uur in een bus 
zitten, maar eens je er bent, is dat vlug vergeten, zeker als de zon je een warm 
welkom aanbiedt. De resten winterkledij verdwijnen, als sneeuw voor de zon. 
Wie had ooit gedacht dat het hier al zo warm was? Fleurige topjes, rokjes en 
kleedjes, shorts, zonnebrillen worden bovengehaald en … yes, wij zijn klaar om 
te genieten.  
 
Ieder van ons heeft zo zijn eigen kapstokken, waar we deze reis kunnen aan 
ophangen. Velen zijn onder de indruk van de enorme kunstschatten die zich in 
Toscane bevinden, anderen dwalen liever rond in de verlaten steegjes en 
straatjes van Siena, Lucca en San Gimignano, nog anderen vonden de 
terrasjes echt de max.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen heeft zo zijn eigen anekdotes en spannende verhalen, daar kunnen 
wij, als begeleiders niet zo veel aan toevoegen. Misschien zijn sommige dingen 
ook niet voor publicatie vatbaar! Maar wij hebben jullie wel goed 
geobserveerd en bezig gezien. Daarom hebben we besloten dit jaar “awards” 

“Ook het culinaire aspect mogen 
we niet vergeten: pizza, pasta en 
vino, een dieet waar we ons nog 
wel kunnen in vinden..” 
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toe te kennen. De gelukkigen zullen wel weten waarom ze deze awards 
gewonnen hebben. Anders kom je maar uitleg vragen. 
 
In de categorie van … 
 
… De Zachtste Handen 
ging de prijs naar Seb 
… Grootste Pizza Al 
Taglio...Man konden we 
niet naast Mr. Darin en 
David kijken  
… De Mooiste Handdoek 
was een eerste plaats 
voorbehouden aan 
Sam. Hij was er zo trots 
op dat hij er een halve 
dag mee heeft 
rondgewandeld in 
Lucca 
… De Kortste Rok … Laura, natuurlijk 
… De Beste Tandem zijn de sportievelingen Mevr. Ceuppens en Ellen; Erwin en Isabelle 
genoemd 
… De Beste Valpartij … Mevr. De Ruyver, Aurelie en Aurelie 
… De Beste Kreeftimitatie … Sarah DB, Aurelie P en Mevr. Buys  
... De Beste Verstopte Zanger … Cedric 
... De Beste Zangeres … Elke en Lisa 
... De Beste Italiaanse Conversatie Voor Beginners … Erwin en Sam (vooral tegen 
Italiaanse meisjes) 
... Het Beste Contact … Sam 
(voortgevloeid uit de 
Italiaanse conversatie) 
... De Beste Comeback … Joeri 
... De Grootste Pechvogel … 
Judith (wat kan je doen aan 
reisziekte als je altijd op de 
bus zit?) 
... De Beste Nieuwe Man … 
Jonathan (hoe help ik mijn 
zieke wederhelft op een 
busreis in Italië?) 
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... De Beste Snor … Roland, onze chauffeur natuurlijk! 

... De Beste Baywatcher … Mr. Vermeir 
(wie had ooit gedacht, dat hij 
vanop een troon gezeten, het hele 
strand, en alles erop, ging 
bekijken?) 
... Het Kleinste Stuk Textiel En Toch 
Enorm Opvallend … Charlotte 
... De Beste Baywatch-Imitatie … Aurelie, 
Sarah VH 
... De Beste Zeemeermin Op Zijn 
Kopenhaags … Sarah VH 
... De Mooiste Navelpiercing … Aurelie P, 
Alicia 
... De Beste Terrasgangers, Op Verboden 
Terrassen, En Gluurders … Seb, David, 
Sam en Erwin 
... De Beste Instandhouders Van 
Aluminium En Blik … dezelfde vier  
... De Grootste Ijseter … Mevr. Ceuppens, alhoewel de concurrentie moordend was 
... De Beste Gids … Cedric in de San Frediano in Lucca 
... Snelle Eddy … Eddy, natuurlijk, hoe kan het anders? 
... De Beste Sociale Actie … Alandra 
... De Beste 18e Verjaardag … Remi 
... De Beste Pizza/Pisa...Mop … Filip en de chauffeur 
... De Beste Catering … de broodjesleverancier die voor ons lunchpakket zorgde 
... De Beste Paal … in het Museo della Tortura in San Gimignano 
... De Grootste Tatoeage … Mr. Darin (de draak) 
… 
 
Je kan het al raden. Zo zijn er nog massa’s prijzen en vermeldingen in 
verschillende categorieën. Sommige vallen wel onder de rubriek privé en 
persoonlijk. Zoals daar zijn: Het Gelukkigste Koppel, Het Meest Geslaagde Koppel, De 
Beste Nieuwe Relatie, Het Origineelste Cadeau, De Beste Wendy Van Wanten-Mop … en 
nee, het is niet altijd zo dat je kan raden, wie daarbij hoort. 
 
Het was met veel weemoed dat we terug op de bus stapten. Niet alleen 
omdat de terugreis weer uren duurde (mannekens, mannekens, toch), maar 
ook omdat dit het einde betekende van een boeiende week. Ik heb mij 
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geweldig geamuseerd 
(ja, ja, ook als 
begeleider is dit 
mogelijk) en ik heb er 
echt van genoten. Het 
was voor mij ook heel 
leuk om iedereen zo 
eens anders te 
bekijken.  
 
Iedere Italië-reis is 
anders, dat is logisch, 
maar deze dingt mee 
naar de prijs in de 
categorie van De 
Leukste Italië-Reis. 
 
“Arrivederci”, zeg ik niet graag, liever “a piu tardi”. 
 
 

D. Buys, leerkracht wiskunde en reislijdster 
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 Op pelgrimstocht naar Canterbury 

 
 
Dag 1 
 
Na een busrit van meer dan twee uur kwamen we dan uiteindelijk aan in 
Calais om de boot te nemen richting Engeland. Op de boot was het echt super 
en het uitzicht op het dek was wel de moeite waard. 
Na een uur en een kwart te hebben gevaren was het dromen even voorbij en 
stapten we allemaal weer op de bus om zo de boot te verlaten. 
 
Eerste halte was Leeds Castle in 
Kent. Het domein van het kasteel 
was ronduit prachtig met al zijn 
fauna en flora. Eens de 
rondleiding achter de rug, 
mochten we er vrij rondlopen en 
verder genieten van al dat moois. 
 
Eindhalte van de dag was onze 
jeugdherberg waar we warm 
werden ontvangen. Het 
avondmaal was lekker en 
daarna begon dan de 
strandwandeling. Na een nacht 
goed te hebben geslapen begon 
onze tweede dag vol nieuwe 
verrassingen. 
 
Dag 2 
 
Het ontbijt was voor sommigen 
buitengewoon lekker en 
onmiddellijk daarna moesten we 
ons klaar maken om te vertrekken naar Canterbury, waar we dan de rest 
van onze dag doorbrachten. Het begon met een bezoekje aan de Canterbury 
Tales waar je kennis maakte met wassen beelden, die je het verhaal van de 
Canterbury Tales in geuren en kleuren uitlegden.  
 
Onze dag ging verder met een bezoekje aan de kathedraal. Dit gebouw 
kunnen we samenvatten in één woord: gigantisch! 
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Na het leerrijke gedeelte kwam de ontspanning en mochten we vrij rond 
lopen in de stad. Na onze trektocht door de winkelstraten begonnen we aan 
onze terugreis naar huis. 
 
Eindelijk terug in Brussel. Na een reis van meer dan zeven uur (door een 
technische storing konden we niet binnen varen in de haven van Calais) kon 
ik eindelijk in mijn bedje kruipen en lekker dromen over Engeland … 
 
Het was een leerrijke, leuke en onvergetelijke reis. Dank aan alle begeleiders! 
 

Xavier, leerling van 3A 
 
 
 
 

 Die ochtend in de Ardennen … 

 
In de stille ochtenddauw  
Schijnt het zonnetje hemelsblauw  
Geen wolkje te bespeuren  
Lekkere bloemengeuren  
Snel snel in de wagen  
Om toch maar die bus te halen 
Anders zat ik daar  
Tot m’n grote spijt misschien  
Zingend in de bus  
Ik droom stiekem over een lieve kus 
Nu zijn we daar  
Lekker feesten maar 
 

 

Met pak en zak  
Lopen we door het park 
Straat in straat uit  
Zitten we nog steeds in Luik 
Terug op weg  
Heerlijk naar onze jeugdherberg 
Slaapkamers kiezen  
‘s Avonds lekker griezelen  
’t eten is gaar 
alles staat al klaar 
vlug een koude douche  
want de jongens staan al te pushen 
de maan is daar  
dus is het slapen gaan 
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dinsdag is een vieze dag  
de regen tikt zachtjes tegen het raam 
dan is het niet zo prettig om weg te gaan  
éénmaal in het vleermuizencentrum 
houdt de regen op maar niet het gezeur van die gids 
in de steengroeve met een veiligheidshelm op 
voel ik me precies kabouter Plop 
daarna lekker bootje varen met zware natte haren  
het water is wild, de regen is nat, de wind blaast heel zacht 
al wandelend naar de bus  
hunkerend naar een warme douche 
met shampoo en zachte haarmousse 
lekker eten  
van al dat zweten  
nu gaan we sporten  
alle aangekomen kilo’s er even af boksen 
daarna lekker zingen, springen en swingen 
we worden een beetje moe 
onze oogjes vallen toe 

 

 
woensdag morgen  
een dag zonder zorgen 
valiezen maken  
laat die bedjes nog maar even kraken 
op het gemak naar de bus  
we vertrekken in alle rust  
nog een laatste keer wandelen  
hangend aan het touw naar beneden  
via de rivier  
hier een rots daar een hevig gebots 
het water klots wild in het rond 
en daar valt iemand op de grond 
éénmaal beneden 
gaat het weer regenen 
eventjes eten en drinken  
dan sprinten naar een goeie plaats in de bus 
daar liggen we dan knus bij elkaar  
de bus vertrekt heel traag  
het is alweer gedaan voor het hele jaar . 

 

 

  
 

Isabelle, leerling van 4A
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 Brussel in mijn binnenzak 

 
Ook dit jaar werd het project van het vijfde jaar rond Brussel uitgebouwd tot 
een driedaagse. Ziehier een beknopt overzicht van de activiteiten. 
 
Maandag 2 mei bekeken de leerlingen om 8.30 u. een videofilm over 
historische en geografische aspecten van onze hoofdstad. Daarna gingen ze op 
exploratietocht door het centrum van Brussel. Ze werden verdeeld in groepjes 
van 4 à 5 leerlingen en werkten een opdracht uit tot 16 uur.  
 
Dinsdag 3 mei 
vertrokken we op 
het college om 8.30 
u. voor een 
educatieve boottocht 
door de Haven van 
Brussel. Dit initiatief 
werd gesteund door 
het Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest ( Brussels 
Staatssecretaris 
Brigitte Grouwels) en 
liep in samenwerking 
met de Haven van 
Brussel en Brussels by 
Water. Op de boot kregen wij uitleg van een deskundige gids.  
 
Vervolgens waren er drie keuzeactiviteiten :  
  
· Geleid bezoek aan De Standaard (Vlaamse Uitgeversmaatschappij)  
· Proeven wat politiek echt betekent in het Brussels Parlement 
· Meer te weten komen over onze rechtspraak in het Justitiepaleis. 
 
Woensdag 4 mei begaven we ons om 8.30 u. naar de Marollen, de volkswijk 
bij uitstek van Brussel. Door deze confrontatie werden we ons ervan bewust 
dat Brussel nog iets anders is dan de kosmopolitische hoofdstad van Europa en 
gaven we ons project een sociale dimensie mee. Wij werden begeleid door 2 
ervaren gidsen van Tochten van Hoop.  
Omstreeks 11.30 u. liep ons bezoek ten einde  
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Al de activiteiten werden begeleid door hiervoor aangeduide leerkrachten. 
Wij hopen dat wij onze 5de-jaars met dit programma konden boeien door hen 
op diverse wijzen met de hoofdstad te laten kennismaken. 
 

R. Vandervaeren, leerkracht Nederlands 
 
 

Over caritas en cara-pils 
 
De Marollen zit als buurt in de lift. Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. 
Met één druk op de knop van de hypermoderne panoramische lift tussen het 
Breughelplein en het justitiepaleis, staan de bewoners van deze oorspronkelijk 
volkse wijk dadelijk aan de chiquere Louizalaan. 
 
Of daar meer te beleven valt is twijfelachtig. Om vreemde snuiters te zien 
blijft het Vossenplein een droomplek. Dat mochten we aan den lijve 
ondervinden bij onze rondleiding doorheen de wijk. 
 
We kregen te horen 
dat de naam Marollen 
afkomstig is van de 
zorgzusters Maricollen, 
op hun beurt 
genoemd naar hun 
kloosterorde Mariam 
Colentes. In de 
Middeleeuwen 
zorgden zij voor de 
melaatsen die buiten 
de stadswal moesten 
leven. Het klooster lag 
op de plaats waar het 
huidige Sint-
Pietersziekenhuis 
gevestigd is. We kregen uitleg over het drukste OCMW-ziekenhuis van Brussel 
terwijl we met onze rug tegen een van de grootste sociale flatgebouwen 
leunden, een brok grauw beton die onze reeds door het ellendige regenweer 
geteisterde gemoedsgesteldheid er niet beter op maakte. 
 
Daarnaast ligt een architectonische parel: de Cité Hellemans. Dit 
gebouwencomplex is weliswaar ouder dan de betonblokken, maar het was en 
blijft een toonbeeld van sociale woningbouw. Elk appartement had immers 
zijn eigen sanitaire voorzieningen en balkon, met licht en lucht in elke kamer. 
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Ondanks de opmars van de Zavelwijk 
met de dure antiekzaken, blijft de 
Marollen haar sociale/proletarische 
karakter behouden. In deze wijk zijn heel 
wat organisaties actief die zich
bezighouden met de vierde wereld. 

Men heeft onlangs de woningen grondig aangepast aan het hedendaagse 
comfort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale restaurants als Poverello en Nativitas liggen in de buurt van het 
Vossenplein. Op straat komt een lallende clochard zwalpend naar ons toe, zijn 
blik Cara-pils in aanslag. Of we geen sigaret hebben? Of op z’n minst 20 cent. 
Het zal niet de laatste zijn. 
 
De wijk verandert drastisch: nieuwe winkels openen, het  zwembad van de 
stad is vernieuwd (het principe van de volksbaden/douches is gebleven), luxe-
appartementen staan te koop enz. Maar gelukkig wordt er nog aan sociale 
woningbouw gedaan en staan nieuwe projecten in de steigers. Binnenkort 
opent bijvoorbeeld het gerestaureerde wijnpaleis in de Huidevetterstraat.  
Daar kunnen kunstenaars aan een voordelig tarief een atelier huren. Op de 
hoek aan het station Kapellekerk staat er een splinternieuw flatgebouw voor 
sociale huurders. 
 
Zo houdt men het karakter van de wijk in stand, ook al zal de laatste echte 
Marollien (geboren in het Sint-Pietersziekenhuis en daar geleefd in een straal 
van 500 meter) binnenkort verdwenen zijn. 
 

M. Luyckx, leerkracht Nederlands 
 

 

“In deze wijk zijn heel wat 
organisaties actief die zich 
bezighouden met de vierde 
wereld.” 
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 Acties voor Born in Africa 
 
 

Ook dit schooljaar werden weer door zowat 
alle klassen solidariteitsacties georganiseerd ten 
bate van Born in Africa. 
 
Voor de tweede maal kunnen we een mooi 
bedrag overmaken aan de organisatie die door 
onze oud-leerlinge Isabelle De Smul opgericht 
werd. Op de website www.borninafrica.org kan je 
steeds alle informatie vinden over hun werk in 

Plettenbergh (Zuid-Afrika). 
Sinds kort heeft Isabelle er ook tweede zoontje: Sebastian! 
 
De verkoop van ijsjes, vers fruit, 
frietjes, ice-tea, milkshakes, de 
fuif, … bracht in totaal zo’n 3300 
Euro op! 
 
Heel origineel was zeker de 
fruitmiddag van de leerlingen 
van 5B, die watermeloen, 
fruitbrochettes en fruitsla 
verkochten in een waar “tropical” 
sfeertje: de muziek en de leuke 
stand op de speelplaats zorgden 
voor een feestelijke ambiance. 
Het was tevens een mooi signaal 
voor een gezond tussendoortje! 
 
ALVAST EEN PROFICIAT AAN 
IEDEREEN. 
 
Nog dit: tot 3 juli kan je in  het 
gemeenschapscentrum “Op 
Weule”, Sint-Lambertusstraat 91 in Sint-Lambrechts-Woluwe een 
fototentoonstelling bezoeken over Born in Africa. Zeker doen! 
 

K. Deruyver, leerkracht Aardrijkskunde 
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 Personalia 
 

 
Geboorten 
 

Heel blij meldden Peter en Marie (oud-leerling) Vrambout-Brand ons 
de geboorte van hun zoon MILO op 23 februari 2005 

 
Op 6 april 2005 zag ARWEN, zusje van Aelin en dochter van Walter en 
Joke (CLB-medewerkster) Van Herck-Gerits het levenslicht. 
 
Van harte proficiat aan de fiere ouders! 

 

Overlijdens 
 

Op 9 oktober 2004 overleed mevrouw Paulina BOKKEN, grootmoeder 
van Eric Schoenmaeckers (leraar). 

 
Mevrouw Roza ROEYKENS, moeder van Hilde Meersseman (lerares), 
ging van ons heen op 24 december 2004. 

 
Mevrouw Rita BOIJEN, schoonzus van Hilde Meersseman (lerares), 
overleed op 10 januari 2005. 

 
Op 7 februari 2005 overleed mevrouw Germaine BOLLENS, 
grootmoeder van Liesbet en Stijn Van Bever (oud-leerlingen). 

 
De heer Armand POLASTER, grootvader van Stéphane Engels ( 6A), 
ging van ons heen op 16 februari 2005  

 
Mevrouw Julia CROWET, grootmoeder van Lore Bayens ( 6B), overleed 
op 22 februari 2005.  

 
Op 23 maart 2005 overleed mevrouw Eliza STROMPERS, 
overgrootmoeder van Debbie (6C) en Robby (4A) Van Caudenberg. 

 
De heer Raymond LANGSBERG, vader van Marc (oud-leerling), ging 
van ons heen op 4 april 2005. 
 
Met onze oprechte deelneming. 
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Mijlpalen 
 

Broeder Oktaaf ging op welverdiende rust na 41 jaar verblijf in 
Oudergem. Op 5 januari van dit jaar verliet Broeder Oktaaf zijn 
vertrouwd en geliefd Lutgardiscollege en trok hij naar de 
broedergemeenschap van Kessel-Lo.  

 
De Lutgardisgemeenschap is hem dankbaar voor de vele jaren stille dienstbaarheid.  

 
 
 

 

 Vakantie 
 
 
U bent steeds welkom in het Lutgardiscollege in juli en augustus, van 
maandag tot vrijdag van 14u00 tot 19u00 en op zaterdag van 9u00 tot 
13u00. De school is gesloten van 11 juli tot en met 8 augustus 2005. Meer 
informatie vindt u op de schoolwebsite: www.lutgardiscollege.be 
 
 

Prettige vakantie ! 
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