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De eerste editie van onze 
nieuwe schoolkrant!

This newspaper deserves all  the shine of a 
thousand spotlights. - cast van The 
Greatest  Showman

De lente komt eraan! Shiro leest  onze krant rustig in een tuin vol bloesems.

The social season is upon us. Dear reader, 
if there is a scandal, The SJC Times shall 
uncover it. - Lady Whistledown

Aan allen die dit lezen: proficiat! 
- Meneer de burgemeester
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Louise De Schryver,  Elize De Visscher,  Bram Dewit, Tine De 
Koster, Iris Vertessen, Dhr. F. Van de Walle, Juliette Van Maele, 
Mevr. G. De Wulf (en in deze editie ook haar leerlingen), Mevr. 
L. Trogh, Samy Addahri, Aubrey Kestens, Marie Jacobs, Marthe 

De Windt, Kenan-Kyle Mabika en Emma Grant
 



Het startschot van een nieuwe schoolkrant. Met The SJC Times 
blazen we een oude traditie nieuw leven in. De laatste schoolkrant 
dateert al van een 7-tal jaar geleden: Jong Leven, zo heette het 
toen. Nu gooien we het over een andere boeg. 

De enthousiaste Werkgroep Schoolkrant heeft deze prachtige 
eerste editie op poten gezet.  We willen jullie doen ontspannen, 
dichter bij elkaar brengen en uiteraard ook informeren over de 
nieuwste nieuwtjes op, over en buiten onze school. Maandelijks 
zal er een nieuwe krant verschijnen.
 
Naast de sportrubriek, interviews en actualiteitsrubriek zijn er ook 
tal van amusante spelletjes te vinden. 
 
Aarzel niet om ideeën in te sturen: jullie participatie is zeker 
welkom. Je kan dit doen door een mailtje te sturen naar "SJC 
Leerlingenraad" op Smartschool of door een briefje in onze 
brievenbus te steken (rechtover de Talenklas/PC3).
 
Veel leesplezier en op nog veel edities van The SJC Times!
 
Liefs
Werkgroep Schoolkrant

Welkom, lezers van The SJC 
Times!

VOORWOORD

Voorwoord

Hey ik ben Shiro, de enige 
echte mascotte van SJC 

Times! Ik zal bij elke editie 
aanwezig zijn om het lezen 

nog leuker te maken!

Heb je vragen? Stel 
deze dan en misschien 

beantwoord ik ze 
volgende maand in 

een FAQ met de enige 
echte Shiro!



Afscheid van mevr. De Vuyst 

MEVR. DE VUYST IN DE KIJKER
Met haar pensioen in zicht kunnen we 
mevrouw De Vuyst niet zomaar laten 
weggaan zonder haar nog even in de 
kijker te zetten.

Toen mevrouw De Vuyst 37 jaar 
geleden aankwam op ons college 
voelde ze zich onmiddellijk thuis. Nu, na 
vele jaren inzet, neemt de school 
afscheid van haar. Ze had altijd het 
beste voor met de school en probeerde 
om ons college naar een hoger niveau 
te tillen. De passie die ze ooit in haar 
lespraktijk stak, heeft ze ook als 
directeur volgehouden. In naam van 
alle leerlingen willen we haar bedanken 
voor haar vele jaren op het Sint-
Jozefscollege.

Was het ooit uw kinderdroom om 
leerkracht of directrice te worden?
Vroeger wilde ik graag 
ontdekkingsreiziger worden. Nieuwe 
volkeren en werelden ontdekken, die 
dingen spraken mij heel erg aan. Maar 
al snel realiseerde ik mij dat de meeste 
dingen al ontdekt waren.
Ik lees graag boeken, en talen 
interesseren mij, dus ben ik Romaanse 
talen gaan studeren. Zelfs toen was er 
nog geen sprake van een baan als 
leerkracht. Mijn passie voor het 
onderwijs kwam pas in de jaren die 
volgden.

Welke momenten uit uw carrière 
gaan u altijd bijblijven?
Natuurlijk zijn er meerdere momenten

die mij altijd zullen bijblijven. Het zijn de 
speciale gebeurtenissen die mij 
onmiddellijk te binnen schieten. Een 
voorbeeld hiervan is mijn eerste jaar 
lesgeven. Door de jaren heen heb ik 
geleerd dat lesgeven een job is die je 
vooral leert al doende. Een van mijn 
leukere herinneringen was de 
uitwisseling met het College in Bergen. 
Ook heb ik ooit deelgenomen aan een 
project genaamd 'Bridges'. Hierbij 
overnachtte ik met een hele klas onder 
een brug. Dit moment zal ik niet rap 
vergeten.
 
Wat gaat u het meest missen als 
u  met pensioen bent?
De mensen natuurlijk. Het afscheid 
nemen van de leerkrachten, het 
secretariaat, de technische dienst en het 
poets- en kookpersoneel zal mij het 
zwaarst vallen.

 Wat is uw favoriete periode tijdens 
het schooljaar?
 Als directrice vind ik de voorbereiding
van het nieuwe schooljaar in augustus 
het leukst. Ik vind het heel erg tof om 
nieuwe leraren aan te werven, te 
beslissen hoe de klassen er zullen uitzien 
en welke leerkrachten in welke klas 
zullen lesgeven. Met deze ingewikkelde 
puzzel van lesopdrachten houd ik mij 
graag bezig.

Wat gaat u het minst missen?
De stress. Ik heb natuurlijk veel 
verantwoordelijkheden en het gebeurt 
dan ook zelden dat ik naar huis ga 
zonder zorgen.
 
Wat vindt u zelf de mooiste realisatie 
uit uw carrière?
Een realisatie doe je nooit alleen en is 
altijd een prestatie van een heel team. 
De invoering van het project CLIL 
waardoor je muziek kan volgen in het 
Frans is een initiatief van mij.
 
 Wat zijn uw toekomstplannen?
Een van mijn hobby's is lange 
fietstochten maken. Ik heb er al 
verschillende ondernomen de voorbije 
jaren. Dit jaar stond er een lange 
fietstocht naar Dresden op de planning, 
een stad in Duitsland, maar door COVID-
19 kon dit jammer genoeg niet 
doorgaan. Bovendien verwacht een van 
mijn dochters haar eerste kindje, dus zal 
ik mijn extra tijd ook met haar 
spenderen, om haar te helpen.
 
Wat wenst u de school nog toe?
Ik wens de school toe om zichzelf te 
blijven, maar ook om mee te 
moderniseren waar het nodig is. Dat de 
school mag blijven geloven in zichzelf en 
in haar opvoedingsproject. 

 



Afscheid van mevr. De Vuyst / Kennismaking met mevr. Bekaert

Rondeel voor Karla

Gedaan met dit bastion

voor haar, tijd voor ’n nieuw jaar

voor nieuwe horizon, nieuwe zon.

Gedaan met dit bastion

waar het ooit allemaal begon

voor mij, misschien niet voor haar.

Gedaan met dit bastion

voor haar, tijd voor ’n nieuw jaar!

Der Wally - dec. 2020

HET VRIENDENBOEK
Deze maand maken we kennis met

 mevr. Bekaert, onze nieuwe adjunct-directeur.

 

Naam: Kristel Bekaert 

Geboortedatum: 20/06/1979  

Oogkleur: bruin

Haarkleur: bruin 

Mijn hobby’s: tuinieren, stikken en pottendraaien

Dit kan ik goed: chaos in orde omtoveren

Mijn lievelingskleur: rood

Mijn lievelingsdier: kat

Mijn lievelingseten: witloof met gehakt en puree

Wat ik echt niet lust: zure snijbonen

Mijn favoriete muziek: Christine and the Queens

Mijn favoriete sport: Formule 1

Ik ben bang voor: grote spinnen

Mijn favoriete vakantiebestemming: Italië, Cuba en Denemarken

Deze superkracht zou ik willen bezitten: tijd vertragen

Wat je nog niet van mij weet: Ooit wil ik eens racen op een raceparcours…



Het Sint-Jozefscollege bestaat al 400 jaar, en dat is best lang. Denk er maar eens over 
na: onze school is ouder dan België, ouder dan de Franse revolutie, … zelfs Rembrandt 
was nog niet begonnen met schilderen! Dat het college een rijke geschiedenis kent, dat 
kan je van de muren aflezen. Hoe die geschiedenis er precies uitziet, is een ander paar 
mouwen. Dirk Podevijn, leerkracht geschiedenis, kreeg eind 2018 de kans om dat te 
onderzoeken. Die kans heeft hij met beide handen gegrepen. Meer dan twee jaar later 
ligt er een boek klaar ter publicatie. Benieuwd naar het wie, wat, hoe? Onze redactie 
sprak met the man himself.

400 JAAR SJC
Dirk Podevijn, leerkracht geschiedenis, 
vertelt ons over het toekomstige boek 
dat 4 eeuwen SJC navertelt.

bron: stadsarchief Aalst



400 jaar SJC

Dag dhr. Podevijn, we moeten het 
eens hebben over het boek dat jij 
aan het schrijven/begeleiden/… bent. 
Hoe moeten we het noemen? Wat is 
jouw rol exact?

Ik ben eigenlijk de go-between. Ik 
probeer het concept te coördineren en 
vorm te geven. Ik moet er toch ook 
onmiddellijk bij zeggen dat dit enkel 
mogelijk is dankzij de medewerking van 
ruim 40 auteurs: jezuïeten, oud-
leerlingen, collega’s, externe 
specialisten, … en dat allemaal naast 
het redactieteam zelf weliswaar, onder 
leiding van Johan Van Gestel. Op dat 
vlak zijn we vrij uniek. Er zijn niet veel 
uitgaven die op zo’n team kunnen 
rekenen. Ik ben alleszins zeer dankbaar 
dat ik deze opdracht heb gekregen.

Ik vermoed dat dit een werk van 
lange adem is geweest. Wanneer zijn 
jullie ermee begonnen?

We zijn in 2019 gestart, vol goede 
moed. We zijn nu twee jaar later. De 
bedoeling was om in juni van dit jaar te 
landen, samen met een tentoonstelling 
in Aalst. Door de huidige 
gezondheidscrisis is die tentoonstelling 
geannuleerd, waardoor de publicatie 
van het boek ook zal opschuiven naar 
september. Het is een van die weinige 
initiatieven die COVID-19 overleefd 
heeft. Voor de rest is ons feestjaar een 
beetje in het water gevallen.

Bij zo’n publicatie hoort een groot 
feest, inderdaad. Begrijpelijk dat 
jullie het daarom uitstellen. In welke 
fase van het schrijfproces zitten jullie 
ondertussen? Is het al af?

Laat ons zeggen dat 85% van de teksten 
binnen is. In de loop van de maand 
maart volgt de rest. Nadien moeten de 
teksten nog taalkundig worden 
nagelezen, maar ook gestroomlijnd 
worden. Elke auteur heeft namelijk zijn 
eigen schrijfstijl. Vervolgens moeten de 
teksten nog gelay-out worden door een 
professionele grafica. Tot slot moet het 
nog gedrukt worden, waarschijnlijk bij 
Die Keure in Brugge. De bedoeling is 
ook om op termijn een digitale versie 
uit te brengen en, gezien de diversiteit 
van studenten op het college, zullen we 
ook aan vertalingen mogen denken.

Alleszins is het boek perfect afgestemd 
op de digitale wereld: het zijn allemaal 
korte tekstjes van, laat ons zeggen, 400 
woorden, niet toevallig voor 400 jaar

SJC. Het zijn ook geen wetenschappelijke 
teksten, hoewel alles wel wetenschappelijk 
gefundeerd is. Maar er is bijvoorbeeld 
geen voetnotenapparaat, geen 
uitgebreide bibliografie, … Dit allemaal om 
de heel eenvoudige reden dat we een 
breed publiek beogen.

Al die teksten hebben weliswaar allemaal 
betrekking op iets dat je kan linken aan de 
400-jarige geschiedenis van het college: 
afbeeldingen, plannen, archiefstukken, 
vlaggen, wapenschilden, voorwerpen, … 
Het boek zal met andere woorden ook rijk 
geïllustreerd zijn: er zijn bijna evenveel 
afbeeldingen als teksten. Het is echt living 
history, in die zin dat het de bedoeling is 
om het zelfbewustzijn van iedereen die bij 
de school betrokken is te versterken. Het 
is een vorm van appreciatie voor de 
mensen die op dit moment werkzaam zijn 
op de school, voor de leerlingen, … want 
stuk voor stuk zijn ook zij erfgenamen van 
de ignatiaanse traditie.

Het boek zal een echt visitekaartje 
worden voor de school: de synthese van 
400 jaar college. We werken samen met 
twee wetenschappelijke instellingen, het 
Rijksarchief in Beveren en het KADOC 
(KUL), die ons helpen en ons van 
bronnen voorzien. We proberen het dus 
zo professioneel mogelijk aan te pakken, 
zonder het publiek uit het oog te 
verliezen. Dat willen we het liefst zo 
breed mogelijk houden.

Klinkt veelbelovend! Je zegt dat er 
veel verschillende onderwerpen aan 
bod komen, maar zijn die ook 
allemaal gecategoriseerd binnen 
bepaalde thema’s?

Ik zal je even onze werkwijze verklappen. 
We zijn vertrokken vanuit een 
theoretisch kader waarbij we drie criteria 
gehanteerd hebben, met als eerste het 
chronologische criterium. Voor dat 
criterium moesten we per 100 jaar 
minstens 10 onderwerpen hebben om 
voor een evenwichtige geschiedenis te 
kunnen zorgen. Daarnaast is er ook de 
thematische insteek. Dat wil zeggen dat 
er per eeuw ook iets sociaals inzit, of 
economisch/politiek/esthetisch/pedagogi
sch/religieus/wetenschappelijk/… Tot slot 
is er nog een geografische insteek, 
waarbij elk continent één keer aan bod 
komt in die 400 jaar. Per eeuw was in dit 
geval niet mogelijk.

Bijgevolg kan je het boek beschouwen 
als een archivalische wandeling door de 
collegewereld. We waren een echt 
wereldcollege. Dat is niet pochend 
bedoeld, hoor. Als je kijkt naar de 
geschiedenis, dan zie je dat we altijd een 
heel duidelijke band hebben gehad met 
verschillende continenten. In de 16de, 
17de eeuw kende het college 
bijvoorbeeld een internationaal 
studentenpubliek: Spanjaarden, Ieren, … 
het begrip ‘wereldcollege’ is hier echt wel 
op zijn plaats. Overigens heeft het 
college op een haar na de kans gemist 
om een universitaire faculteit te krijgen 
rond 1840. Men moest kiezen tussen 
Aalst en Namen, en er is uiteindelijk voor 
die laatste stad gekozen.

Wauw! Wat een eer om hier naar 
school te mogen gaan, in dat geval! 
Bedankt voor je tijd, dhr. Podevijn. 
Pre-order, iemand? 
 

Jullie hebben een mooi doel voor 
ogen. Zijn er zaken waarop je gestoten 
bent die je nog niet wist, die heel 
interessant zijn of zelfs grappig?

Absoluut, ook voor mij waren er dingen 
nieuw. Zo had ons college in de 17de 
eeuw al banden met Latijns-Amerika, 
specifiek met Brazilië. We hebben ook 
ontdekt dat de Sportraad volgend jaar 50 
jaar bestaat.
 
Nog een jubileum op de planning! Verder 
hebben er blijkbaar drie premiers op 
onze school gezeten. We waren al op de 
hoogte van Jean-Luc Dehaene, maar er 
waren er dus nog. We besteden o.a. 
aandacht aan de vervrouwelijking van 
het college, maar ook aan kleine details 
zoals het IHS-monogram. Je kan dus wel 
stellen dat de geschiedenis van de 
jezuïeten een goudmijn is aan 
onderwerpen. Kiezen is echt niet 
makkelijk! Het wordt een gezond boek, 
zo’n 130-140 bladzijden.

Op een voorpublicatie is het nog even 
wachten, maar dhr. Podevijn belooft ons dat 
onze krant als eerste iets te zien zal krijgen 
eens het boek zowel inhoudelijk als 
vormelijk wat meer op punt staat.



Positief nieuws

Balls & Glory komt naar 
Aalst

AALST VERRIJKT

De horecaketen Balls & Glory opent 
een restaurant in Aalst. Goed 
nieuws, want zij zoeken nog een 
uitbater (liefst met een eigen pand). 
Bij de heropening kunnen we ons 
helemaal laten gaan. Wim Ballieu, de 
eigenaar, was van plan om er een 
afhaalzaak van te maken vanwege 
de coronamaatregelen. Gelukkig 
heeft hij besloten om de trend toch 
te blijven volgen en er een 
restaurant van te maken. 

B&G staat gekend als een echte 
hotspot voor een lekkere hap, 
daarom zoeken zij ook een pand op 
de Grote Markt of dichtbij bedrijven. 
Alleszins zoeken zij een ligging met 
veel passage zodat ze er direct 
vollen bak kunnen invliegen. 

De Aalsterse horeca boomt! Chiling 
Yung (45) opent haar restaurant aan 
het Keizersplein. Noodlz wordt een 
nieuw en verfrissend concept: een 
gloednieuwe noedelbar. Het was 
Chiling haar droom om een eigen 
restaurant te openen en ze vond dit 
moment uitermate geschikt om haar 
droom na te jagen. Het menu 
bestaat uit verschillende soorten 
noedels. 

Je kan bijvoorbeeld gefrituurde 
noedels, maar ook udonnoedels 
verwachten. Het beste nieuws van 
dit alles? Binnen Aalst wordt er 
gratis geleverd! Het restaurant is 
elke dag open, dus ook na schooltijd 
kan je de heerlijke geuren gaan 
opsnuiven.

Nieuwe noedelbar te 
Keizerplein

Voor de liefhebbers en de 
feestvarkens onder ons was het een 
triestige carnavalsperiode. COVID-19 
en de maatregelen verhinderden dat 
er feest kon worden gevierd. 
Gelukkig heeft de Stad Aalst in 
samenwerking met Prins Yvan er het 
beste van gemaakt. De 
popverbranding (Herinner je je nog 
die ene grote pop die telkens werd 
verbrand de derde dag van 
carnaval?) ging toch door! Hoewel er 
geen toeschouwers toegestaan 
waren en hoewel de pop op een 
geheime locatie werd verbrand, was 
de sfeer zeker wel aanwezig.De 
verbranding werd gelivestreamd op 
de site www.oiljstcarnaval.online en 
de bezoekers waren talrijk.

Prachtig om te zien dat de Aalsterse 
traditie toch in stand wordt 
gehouden. Het idee om de pop te 
verbranden kwam van de 
carnavalsvereniging ‘De 
Zwisjelmoizen’; de 
carnavalsradiozender ‘Oijlst Mjoezik’ 
zond de popverbranding uit via haar 
site. Het begon allemaal met het lied 
‘Oijlst, goi stad van men droeimen’. 
De ceremonie was hartverwarmend 
en precies wat carnavalisten nodig 
hadden. Dirk Verleysen, de 
voorzitter van het Feestcomité, was 
dan ook zeer tevreden: ‘’Bedankt 
aan alle carnavalisten voor hun 
discipline. Aalst zonder carnaval, dat 
is erg. Aalst zonder een stoet, dat is 
erg.

Traditie wordt voortgezet! 
Popverbranding ging toch door 

Maar beste carnavalisten, we 
hebben toch weer geschiedenis 
geschreven: een raadszitting en een
stoet op tv, en dan ook nog de 
carnavalsradio’s die overuren 
hebben gedraaid. Er waren veel 
kippenvelmomenten op tv. 
Aalstenaars, jullie zijn echte 
anarchisten, maar dit jaar hebben 
jullie getoond ‘een ras mé klas’ te 
zijn. Feesten in ons kot, dat kunnen 
wij als de beste. Bedankt aan iedere 
carnavalist, aan iedere Aalstenaar, 
om van deze editie een supermega 
‘in uw kot’-feest te maken. Blijf 
gezond, houd je aan de regels. 
Alleen zo kunnen we hopen op een 
normale carnaval in 2022."



Positief nieuws

Goed nieuws voor de 
skateliefhebbers…  Danslessen op 
wieltjes, dat kan je vanaf nu volgen 
in het nieuwe Aalsterse 
indoorskatepark: de Gendarmerie. 
Een loods in de Denderstraat werd 
omgebouwd tot een skatepark. 
‘’Rolschaatsen, daar word je blij van 
en het boost je zelfvertrouwen’’, zegt 
Mary-Isabelle Laroche, de eigenaar 
van Project Wheels.

Alleen al je skates aantrekken schept 
een band met de andere leden van 
de skate-community. Op mijn 23ste 
ben ik ermee gestart. Die wereld 
fascineerde me meteen: 
superpositief, kleurrijk. Ik zag die 
meisjes ook ‘bad ass’ dingen doen 
op het skatepark. Dit jaar ben ik 
professioneel skater geworden en 
daar ben ik heel blij mee”, zegt ze. Ze 
nodigt zowel kinderen, volwassenen 
en senioren uit. ‘’Het maakt niet uit 
waar je bent in de wereld, als je een 
rolschaatser bent, vind je de 
community. Dat is het leuke eraan. 
Alleen al je skates aantrekken schept 
een band met de andere leden van 
de skate-community.
Toen ik met Project Wheels startte, 
kreeg dat aandacht van andere 
communities in Londen, de 
Verenigde Staten, Chili en Colombia. 

Wat is dat nu ‘Project Wheels’? Het 
zijn de beginnerscursussen 
rollerskates en rollerdans voor 
kinderen en volwassenen. Mary-
Isabelle is geen ancien binnen het 
skatewezen. Ze ontdekte pas een 
paar jaar geleden de community van 
rollerskaters. “Ik ben er nog niet zo 
lang mee bezig. Twee jaar geleden 
ben ik begonnen met skaten. Op 
mijn 23ste ben ik ermee gestart. Die 
wereld fascineerde me meteen: 
superpositief, kleurrijk. Ik zag die 
meisjes ook ‘bad ass’ dingen doen 
op het skatepark. Dit jaar ben ik 
professioneel skater geworden en 
daar ben ik heel blij mee”, zegt ze. Ze 
nodigt zowel kinderen, volwassenen 
en senioren uit. ‘’Het maakt niet uit 
waar je bent in de wereld, als je een 
rolschaatser bent, vind je de 
community. Dat is het leuke eraan. 

Nieuw indoorskatepark 
‘De Gendarmerie’

Je krijgt ook veel hulp daardoor. Als 
ze zien dat je iets doet voor de 
rolschaatsers, dan helpen ze je. Dat 
vind ik supertof. Met Project Wheels 
probeer ik dat ook aan de mensen 
te tonen: samenwerking maakt ons 
sterk. Het maakt niet uit of je een 
inliner bent of een skater, we zijn 
allemaal gebruikers van het 
skatepark. Dat probeer ik nu ook te 
doen in Aalst. We zijn sterker als we 
met mekaar praten’’, aldus Mary-
Isabelle Laroche. 
 Haar vestiging in de Denderstraat is 
tijdelijk; ze zoekt een definitief pand 
waar ze zich kan nestelen in Aalst. 
‘’Ik weet dat het kort is, maar het is 
een start. Je moet positief zijn en bij 
mij is het glas altijd halfvol. 
Misschien heeft er iemand een pand 
in Aalst waar we daarna terecht 
kunnen”, zegt ze. Indrukwekkend! 

bron: HLN.be

nieuwe markt als iedereen weer uit 
het dal is gekropen”, aldus Jurgen De 
Roeve van de Graaf van Egmont op 
de Grote Markt. De dankbaarheid is 
ook zichtbaar vanuit het kamp van 
Unizo (Unie van Zelfstandige 
Ondernemers): ‘’Wij zijn verheugd te 
lezen dat schepen De Gucht het 
belang van de noodlijdende 
horecasector en handel in het 
algemeen inziet en erover nadenkt 
om de geplande werken aan de 
Grote Markt van Aalst uit te stellen’’, 
zegt Rogier Schockaert, 
vertegenwoordiger van de horeca-
afdeling van Unizo Oost-Vlaanderen 
in Aalst. Verdere onderhandelingen 
volgen.

Horeca enthousiast: 
heraanleg Grote Markt 
wordt uitgesteld

De Aalsterse horeca hield haar hart 
vast, maar heeft nu toch 
ademruimte. De heraanleg van de 
Grote Markt is uitgesteld. De Gucht, 
politicus voor Open VLD, vond de 
timing niet gunstig om aan de 
werken te beginnen nu de horeca al 
getroffen werd door de 
coronamaatregelen. De heraanleg 
zou de genadeslag zijn. “Wij en vele 
collega’s appreciëren deze beslissing 
enorm. Nog een jaar vol 
hindernissen aansluitend op corona 
zou de doodsteek geweest zijn voor 
velen. We kijken uit naar een mooie



FOCUS: 
14 februari

14 februari, Valentijnsdag. Als we de mensen 
op straat moeten geloven, doen weinigen mee 
aan de commercie rond valentijn. De meesten 
moeten kotsen van zoveel zever. Maar als we 
de etalageruiten en webwinkels mogen 
geloven, doet het hele land mee. “Nee, mama 
doet niet mee. Ze hoeft niets, zegt ze.” Maar o 
wee, als papa niets gekocht blijkt te hebben!

De populairste dag om te trouwen is een vrijdag, op de 
voet gevolgd door een zaterdag, en dan nog liefst in de 
lente of de zomer. Er wordt vaak gekozen voor een 
datum die symbolisch is, bijvoorbeeld de dag waarop 
het koppel elkaar leerde kennen. Maar vaak wordt een 
datum ook gekozen, gewoon omdat hij mooi is (en 
bijgevolg ook gemakkelijk te onthouden). 10-10-2020 
was zo’n populaire datum, en dit jaar zou dat 21-8-
21  worden, als de omstandigheden het toelaten 
natuurlijk. Ook vrijdag 21-5-21 en zaterdag 12-6-21 
zouden volgens de website Pretty Orange populair zijn. 

Het juiste moment

Deze maand

Dit jaar was het op 14 februari niet alleen valentijn, maar 
ook de Internationale Dag van het Huwelijk. Valentijn is 
net als zijn tegenhanger Singles’ Day (op de symbolische 
datum 11/11) vooral een commercieel feest geworden. 
Singles’ Day is naast Black Friday zelfs een van de grootste 
online winkeldagen. De Internationale Dag van het 
Huwelijk is minder bekend. Die dag valt steeds op de 
tweede zondag van februari en dat viel dit jaar dus 
toevallig samen met Valentijnsdag.

Wordt er dan nog veel getrouwd? Velen hebben de 
indruk, dat er vooral gescheiden wordt. In 2020 werd 
er door corona alleszins nog minder getrouwd dan de 
jaren daarvoor. Heel veel mensen hebben namelijk 
hun huwelijk – en het bijhorende feest – uitgesteld, 
want een huwelijk zonder feest, dat is zoals een 
boterham zonder beleg, zoals een café zonder bier. 
Velen vinden trouwens ook dat je lichtjes gestoord 
moet zijn om in de eeuwige liefde te geloven. Lichtjes 
gestoord, zeg je? Dan komen we al gauw bij de 
leerkrachten uit. We gingen daarom eens kijken, hoe 
het met de trouwgeloftes bij de leerkrachten zit.

Daaruit blijkt dat bijna 60% van de leerkrachten, 
studiemeesters-opvoeders en directieleden getrouwd 
is of ooit getrouwd was, maar 13 % daarvan is alweer 
gescheiden. Van die 13% is de helft wel alweer 
hertrouwd. Goed bezig, jongens! 25% leeft in zonde en 
16% is nog steeds (of alweer) single. Procentueel 
gezien zijn het wel vooral de 45-plussers die getrouwd 
zijn (en alweer gescheiden) en zijn het de -45-jarigen 
die (nog) single zijn of samenwonend, maar (nog) niet 
getrouwd. Al bij al dan toch normaal, die leerkrachten?

In goede en slechte tijden

Ant�-Valentin� poetr�
Withered flowers 
And chocolates with a cheap taste 
But what makes my day 
Is your rejected face
anonymous 3rd year

 I can't avoid seeing hearts in the street 
 making me desperate, looking for someone to meet, 
 It hurts so bad, the craving is so strong 
 I wish Valentin's Day would be long gone 
 I see adults buying cheesy and way overpriced presents 
 As if they were adolescents 
 As if one day could mend all the wrong 
 Oh, if only I would belong

 Marieke Verstraeten 3GRLAb

I love Valentine’s Day 
But no, not in that way 
 
I don’t have to share my chocolate with no bae.
anonymous 3rd year

I’m a boy 
You’re a girl 
I don’t even like you 
You’re just my toy
Rein Rabaut 2LAc

Roses are red 
Violets are blue 
I sleep well at night 
Cause I'm not thinking of you
anonymous 

Love, live, let her go 
F*ck that, hold her close 
Do I get high off her love? 
Or just a perky overdose 
All of those options are tempting 
Still wish we were never ending
anonymous 3rd year

You became another legend 
Just a story to be told 
And my hand felt lost and empty

Without yours there to hold
Louis Evenepoel  2SPb2

Roses are red, 
Violets are blue 
You are stalking me, my love 
And that’s not cool ! :-/
Iben Van Handenhove 2GRLAb

To my sweet little Valentine:

You know, the day we met, I’d better stayed in bed

Because now my eyes are wet from the deep regret of the love we never had

Crazy thoughts are running through my head

Should I leave or make you go instead?

And I say to myself: what would I do without you?

I know: I would be so happy and not feeling blue

Because whatever I do, you stick to me like smelly glitter glue

So today my love, is the perfect day to tell you we are through

Get out of my dreams, get out of my heart

And never forget: we are so better off apart

You are so stupid – and I so smart

Go, run, disappear… that would be the best reward!
Julie Van De Gucht 2LAb



Deze maand

 

SJC  Lov� Islan�
De liefdesmachine draait weer op volle toeren. Vlaamse 
televisiezenders spuwden de afgelopen weken het ene na het 
andere nieuwe seizoen uit van onze favoriete 
datingprogramma’s. Toevallig gebeurde dat in een maand waarin 
winkeletalages volop rood kleurden: op 14 februari fladderden er 
namelijk heel wat vlinders rond in de huizen van prille 
koppeltjes. Ook de echte veteranen konden die dag mee genieten. 
Opgeblonken trouwringen, proper beddengoed, … Voor World 
Marriage Day, dit jaar ook op 14 februari, mag het al eens wat 
meer zijn!

Ook binnen de collegemuren werd de champagne ontkurkt. 
Welke leerkrachten schitteren bovenaan deze huwelijkstaart? 
Versier de taart en silhouetten van jouw uitverkoren 
liefdescombo, en deponeer je knip- en plakwerk in de LL&R-
brievenbus. Wie schiet raak? De beste Cupido krijgt van ons een 
fantastische prijs cadeau.

Urghh, not Valentine again 
It's making me mad as a wet hen 
There is a pandemic and you want to talk about love ?! 
Love makes blind, that's why I'm avoiding it 
I already can't breath with my mask on ! 
I'm not trying to lose my sight and my breath ! 
Let's just focus on surviving 2021, I think that's already intense 
And let us try it with all our common sense !

Lina Mulakilwa Witakenge 2MTWb2

The last cookie is always mine. 
Going out with friends is always fine. 
Watch Harry Potter all day long. 
Never have to slow on a song. 
I don't want to mingle. 
Why isn't everyone single?!
Lars De Roy 2MWTc1

On this special day 
I really feel gray
You ask me: "What's the matter?" 
I answer: "Go away, the farther, the better!"
anonymous 3rd year



 

Wereldwaterdag
Op 21 maart vieren we niet alleen het begin 
van de lente, maar is het ook Wereldwaterdag. 
Op die dag hebben we aandacht voor het 
waterverbruik op onze planeet.

“De jonge generatie is veel meer begaan met het milieu dan 
de oudjes, kijk maar naar al die klimaatmarsen!” Maar 
weten alle jongeren wel goed waar ze mee bezig zijn? Naast 
onze ecologische voetafdruk – een getal dat zegt hoeveel 
aardbollen je zou nodig hebben als je zo verder blijft leven – 
bestaat er ook zoiets als een watervoetafdruk. En die is 
soms verrassend groot, veel groter dan je denkt. Er is 
namelijk ook heel veel verborgen waterverbruik. Naast het 
water dat we bijvoorbeeld gebruiken als we ons wassen of 
als we het toilet doorspoelen, verbruiken we nog veel meer 
water waar we ons niet altijd van bewust zijn! Dat verborgen 
of virtuele water is het water dat we nodig hebben om iets 
te produceren.
 
Om rundsvlees op je bord te krijgen, heb je bijvoorbeeld 
héél veel water nodig: water om het voedsel van de dieren 
(vaak soja) te telen, water voor de dieren zelf, water om de 
stallen te reinigen en water om de fabrieken te reinigen 
waar het vlees versneden wordt. En dat alles terwijl we 
eigenlijk gewoon die soja zelf zouden kunnen eten! Voor 1 
kg rundsvlees heb je gemiddeld 15500 liter water nodig. 
Ook om jeansbroeken te maken, wordt er bij een normaal 
proces heel veel water verbruikt. Je hebt natuurlijk water 
nodig om je gewassen te telen, maar ook tijdens het 
productieproces (bv. het wassen om het speciale jeanseffect 
te krijgen), wordt er heel veel water verbruikt. Zo heb je al 
snel 8000 liter water nodig voor 1 jeansbroek. Zelfs voor één 
kopje koffie heb je eigenlijk 120 liter water nodig. Zo 
verbruikt een gemiddelde Belg niet enkel die 70 à 100 liter 
water, maar eigenlijk 7400 liter, PER DAG!

Spaardouchekoppen gebruiken, het toilet met 
regenwater spoelen, het kraantje niet laten openstaan 
tijdens het tandenpoetsen, … een goede start, maar dat 
dagelijkse waterverbruik is dus maar een klein deeltje 
van je watervoetafdruk. Kijk daarom verder dan je neus 
lang is, en informeer je. Koop fair wear, eet bewust een 
dagje minder vlees en, voor wie genoeg geld heeft, beleg 
duurzaam.

Volgende keer toch maar twee keer nadenken wanneer je in 
de stad je Happy Meal bestelt vooraleer je die nieuwe jeans 
koopt, om daarna nog snel een kopje troost te drinken!

Deze  maand

TikTok op je bord
RECEPTJE VAN DE MAAND

Dit heb je nodig:

• 1 blok feta

• Kerstomaatjes (mag zeker 500g zijn)

• Een paar teentjes knoflook

• Olijfolie, peper en zout

• Kruiden naar keuze zoals basilicum, oregano, tijm

• Pasta naar keuze

Alles in huis? Aan de slag! Het enige wat je moet 
doen is een blok feta in een ovenschaal leggen met 
wat olijfolie, zout en peper over en in stukken 
gesneden kerstomaatjes rond. Stop vervolgens in de 
oven op 180-200° voor tien tot twintig minuten, of 
tot de feta gesmolten is. Meng daarna alles door 
elkaar en werk af met wat look en kruiden naar 
keuze. Voeg er nog wat gekookte pasta en wat 
kookvocht aan toe en voilà, je hebt je gerecht.

Snel en lekker, maar geen drie sterren waard. Toch 
zal la mamma behoorlijk impressed zijn als ze ziet 
dat je de diepvriespizza in de diepvries hebt laten 
liggen. Wil je dat ook zij onder de indruk is? Voeg 
dan nog een aantal extra ingrediënten toe: spekjes, 
champignons, rode peper, spinazie, honing of 
balsamicoazijn. Lust je geen feta? Boursin of 
mozzarella zijn lekkere alternatieven. Smakelijk!

Niemand overtreft la mamma, maar dit 
oorspronkelijk Finse gerecht komt dicht in de buurt. 
Wat peper, wat zout, en dingen waar je van houdt? 
De hype van het moment: feta en tomaat uit de 
oven, op een wankel bedje van pasta.

Vissen
HOROSCOOP IN DE KIJKER

19 februari - 20 maart

Algemeen: Deze maand wordt jouw maand, of niet. Dit is 
tenslotte maar een dwaze horoscoop.

Gezondheid: Waarschijnlijk blijf je gezond. Leerlingen die 
aan het raam of de deur zitten in gebouw ’37 hebben 
echter de kans een verkoudheid op te lopen.

Geld: Op 15 maart 2021 zal je om 16u10 stipt een briefje 
van vijf euro vinden op straat.

Liefde: Er is een kleine kans dat je deze maand de 
liefde van je leven tegenkomt. Er is een grote kans 
dat dit niet gebeurt.

Beste match voor vissen: Mensen met bruin haar 
en groene ogen die een jeansbroek en een rode trui 
dragen.

Toekomst: Verwacht een bezoekje aan meneer De 
Winter



SPORT

Niet de Ster van Bessèges of de Tour de 
Provence, maar De Omloop het 
Nieuwsblad (vroeger nog Omloop het 
Volk) is al jaren de echte start van het 
wielerseizoen. Met de 76e Omloop 
ontwaakt het peloton pas echt en is het 
veldritseizoen definitief verleden tijd. Al 
wat voor de Omloop komt, zijn 
opwarmertjes: goede graadmeters, maar 
ook niet meer dan dat.

Met de Omloop beginnen de 
voorjaarsklassiekers en maken we voor het 
eerst dit seizoen weer kennis met de 
Vlaamse kasseien. In het openingsweekend 
is er op zondag ook nog de 73e editie van 
Kuurne-Brussel-Kuurne. Bij het ter perse 
gaan, zijn beide koersen reeds gereden en 
leven we al toe naar het Italiaanse tweeluik. 
Op 6 maart rijden we langs grindwegen in de 
Strade Biance en twee weken later volgt met 
Milaan San Remo, ook wel La Primavera 
genoemd, het eerste monument. Daarna 
keert het wielercircus terug naar Vlaanderen. 
Op vrijdag 26 maart is er de E3 BinckBank 
Classic, op zondag 28 maart Gent-Wevelgem 
om dan via Dwars door Vlaanderen op 
woensdag 31 maart door te stomen naar de 
hoogmis van de Vlaamse koers op zondag 4 
april: de Ronde van Vlaanderen.

Ook het Sint-Jozefscollege volgt met het spel 
“SJC’s Wielermanager” de 
voorjaarsklassiekers op de voet. We polsten 
nog voor de start van de 
voorjaarsklassiekers bij onze coureur-
leerling Stef Janseghers en bij oud-winnaar 
van het spel, Maxim Croes (oud-leerling en 
“grote” broer van Elise-Morgane), naar hun 
verwachtingen van het wielervoorjaar. Het 
werd een mooi, cononaproof 
dubbelinterview.

Sport

Het startschot is gegeven: de voorjaarsklassiekers

Vooraf misschien een algemene vraag. Zal de 
beleving anders zijn nu er door corona zonder 
publiek gereden wordt?
 Stef: Ja, de sfeer die bij zo’n koersen gecreëerd 
wordt, is onbeschrijfelijk. En die sfeer is voor een 
groot stuk te danken aan het publiek, waarin elk 
zijn favoriet vooruit staat te schreeuwen. Ook 
voor de renners zelf zal het minder ‘kicken’ zijn. 
Niets geeft meer motivatie dan iemand die je 
naam staat te roepen voor de hele buurt.

Maxim: Mij stoort het niet, dat er geen publiek zal 
zijn, maar geen idee of de beleving anders zal 
zijn. Het is altijd wel leuk om enkele gekke 
supporters te zien die wat onnozel staan te doen 
langs de weg. Maar aan de andere kant kunnen 
ze de renners wel in gevaar brengen. Op mij zal 
het niet zoveel invloed hebben, maar dat is voor 
iedereen anders natuurlijk.

Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel en 
Julian Alaphilippe kunnen alleszins op genoeg 
supporters rekenen. Zij zijn zeker 
kanshebbers om opnieuw een monument te 
winnen. Van Aert won vorig jaar het 
Italiaanse tweeluik, Van der Poel won De 
Ronde en Alaphilippe het WK en de Brabantse 
Pijl. Met wie moeten we volgens jullie zeker 
nog rekening houden?
Maxim: Dit jaar verwacht ik vooral veel van 
onzelandgenoot Tim Wellens. Vorig jaar was hij al 
superenthousiast om te knallen in de 
voorjaarsklassiekers, maar door het coronavirus 
hebben we jammer genoeg te weinig van hem 
kunnen genieten. Dit jaar heeft hij in de Ster Van 
Bessèges al laten zien dat hij de benen heeft,

maar op het vlak van concurrentie en parcours is 
dat natuurlijk niet echt te vergelijken met de 
voorjaarsklassiekers. Toch denk ik dat we hem 
nog veel gaan zien in de kopgroep, zeker in de 
Ardennenklassiekers, waar hij altijd goed is.

Stef: Schrijf ook Yves Lampaert maar op! De 
voorbije jaren stond hij steeds wat in de schaduw 
van andere kopmannen bij Deceuninck – Quick 
Step. Lampaert kon nog nooit de overwinning 
grijpen in een monument. De Ronde en Roubaix 
moeten hem het best liggen. In de Ronde werd 
hij al eens 5e in 2020, en in 2019 haalde hij een 
derde plaats in Roubaix. Op zijn 29ste zie ik hem 
toch uitgroeien tot de absolute kopman in de 
voorjaarsklassiekers. Hij heeft al bewezen dat hij 
het kan. Hij won niets voor niets 2 jaar op een rij 
Dwars door Vlaanderen (in 2017 en 2018, red.).

Maxim: Lampaert is ook mijn favoriete renner!

Stef: Maar ook van Gilbert en Van Avermaet 
verwacht ik dit voorjaar veel.

 Nu je het toch over Philippe Gilbert hebt, zal 
hij dit jaar Milaan-San Remo wel winnen en 
mag hij zo zijn 5e monument op zijn palmares 
bijschrijven?
 Stef: Als een groot Gilbert-fan hoop ik uiteraard 
van wel. Natuurlijk zal het een moeilijke opgave 
worden. Op zijn 38e heeft hij al aan een heleboel 
van zijn explosiviteit moeten inboeten. 
Explosiviteit die je als profrenner na een koers 
van 300 kilometer nodig hebt om het af te 
maken. Maar met Gilbert weet je nooit. Hij blijft 
ieder jaar verbazen en hopelijk doet hij dat dit 
seizoen opnieuw en steekt hij zijn 5e monument 
op zak.

Maxim: Ik denk niet dat Milaan-San Remo de 
geknipte koers is voor Gilbert. Het is natuurlijk 
een fenomenale renner, die elk jaar nog steeds 
indruk op mij maakt. Zeker in Parijs-Roubaix twee 
jaar geleden. Hij is ook een complete renner, met 
een zeer goede mentaliteit en 
doorzettingskracht. Maar Lotto-Soudal heeft met 
Caleb Ewan al een rasechte sprinter in huis, en ik 
schat zijn kansen om Milaan-San Remo te winnen 
toch hoger in. Maar met Gilbert weet je 
inderdaad nooit!

Milaan-San Remo is inderdaad van oudsher 
een wedstrijd voor sprinters, maar die 
moeten dan wel de Cipressa en de Pogio 
overleven. Vorig jaar won Wout Van Aert na 
een spannende sprint met Alaphilippe.
Maxim: Julian Alaphilippe blijft voor mij de grote 
favoriet om Milaan-San Remo te winnen. Hij heeft 
een ongelofelijk sterke ploeg met onder andere 
Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Zdenek Stybar 
en nog zo veel andere toprenners. Schrijf maar 
op: de Wolfpack is ook dit jaar weer de 
gevaarlijkste ploeg van het voorjaar!

Stef: Klopt volledig! Een rasechte sprinter zal het 
moeilijk hebben de Cipressa en de Pogio over te 
geraken, zeker als er aan een hoog tempo 
gereden wordt. Vaak is het steeds hetzelfde 
verhaal: normale wedstrijd tot aan de Pogio, een 
ultieme uithaal van een renner of meerdere 
renners op die Pogio en dan als een gek de 
afdaling rijden om weg te blijven of om met een 
paar wegblijvers te sprinten om de overwinning. 
Zo’n koers is op het lijf geschreven van Wout van 
Aert en Mathieu van der Poel. Maar een 
overwinning van Jasper Stuyen of Jasper Philipsen 
zou ook smaken.

 Wie mag volgens jullie zeker niet ontbreken 
in jullie ploeg van SJC’s Wielermanager? 
Moeten we een Peter Sagan nog opnemen in 
onze ploeg? Of is hij te duur?
Stef: Uiteraard mogen Wout van Aert en Mathieu 

van der Poel niet ontbreken. Als zij hun lijn 
van  vorig seizoen kunnen doortrekken, gaan we 
hele mooie duels tegemoet! Sagan is een groot 
vraagteken. Hij testte bovendien begin februari ook 
positief op corona, toch een tegenslag in zijn 
voorbereiding. Bovendien moeten we er rekening 
mee houden dat hij daardoor niet aan de start komt 
in het openingsweekend, al geldt dat natuurlijk ook 
voor van Aert en van der Poel. Zoals gewoonlijk zal 
het geen simpele klus worden om een team samen 
te stellen!

Maxim: Sagan is natuurlijk een legendarische 
renner, maar hij laat het al twee jaar afweten, zowel 
in de Tour de France als in de klassiekers. Moeilijke 
vraag. Ik denk niet dat het de moeite is om hem op 
te nemen, zijn beste dagen zijn verstreken.

Kan de nieuwe Bora-aanwinst Politt er niet voor 
zorgen, dat Sagan weer zal scoren?
Maxim: Ik schat Nills Politt zeer hoog in. Bora zou 
beter in functie van hem rijden, want ik vind hem op 
dit moment beter dan Sagan. Ook Maximilan 
Schachmann van Bora is trouwens ook een 
fantastische renner. Hou hem ook maar in het oog!

Stef: Politt kan zeker verrassen. Hij is een steengoed 
renner en kan enorm hard rijden. Of hij Sagan kan 
helpen scoren, weet ik niet. Vroeger was Bora als 
het ware gebouwd rond Sagan. Ik denk dat dat 
tijdperk nu voorbij is. Als Sagan wil winnen, zal het 
vooral van hemzelf moeten komen.

 Nog een tip voor onze lezers? Een opkomend 
talent dat zeker punten zal scoren? Wat met 
Tom Pidcock van Ineos, die voor het eerst 
deelneemt aan de wegwedstrijden?
Maxim: Van Tim Pidcock van Ineos verwacht ik zeer 
veel. Het succes in het veldrijden en goede 
prestaties op de weg staan bijna altijd recht 
evenredig met elkaar in verband, dus mijn 
verwachtingen liggen zeer hoog. In het veld heeft hij 
het Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel 
verschillende keren moeilijk gemaakt. Hopelijk lukt 
hem dat op de weg ook. Ook Yves Lampaert mag 
niet ontbreken in mijn ploeg. Zoals reeds gezegd, is 
hij mijn favoriete renner. Ik zou hem dolgraag nog 
eens een klassieker zien winnen, alleen al voor het 
interview achteraf, want die blijven legendarisch! 
(lacht)

Stef: Pidcock zou ik nog wat tijd geven, hij is 
tenslotte nog maar 21 jaar. Geen idee waar hij zal 
uitkomen tegen de echte specialisten. Ik verwacht 
hem meer in de Waalse klassiekers, als hij die rijdt. 
Een naam die velen niet zullen kennen is Tobias 
Foss. Hij rijdt voor team Jumbo-Visma en kost 
slechts 2,5 miljoen (het minimumbedrag voor een 
renner bij Sporza Wielermanager, red.). Of hij 
geselecteerd wordt voor een aantal koersen, is wel 
de hamvraag.

Maxim: De jonge Kragh Andersen komt dit jaar 
zeker in mijn team. Hij heeft zowel in de 
voorjaarsklassiekers als in de Tour fantastisch 
gereden en hij rijdt ook veel dit jaar. Daar durf ik 
dus zeker mijn geld op verwedden. Die gaat het 
weer schitterend doen!

Søren Kragh Andersen lijkt ons een zeer goede 
tip, maar wel wat duur. De redactie zelf tipt ook 
de 23-jarige Johan Jacobs, opgeleid door Lotto-
Soudal, die anno 2021 voor Movistar rijdt. Pakt 
hij als oud-veldrijder geen punten in de eerste 
wedstrijden, dan misschien wel in Parijs-
Roubaix! En hij is de helft goedkoper.

Wie zich nog wil aansluiten bij de mini-
competitie van onze school, kan een gratis ploeg 
aanmaken op Sporza’s Wielermanager. Daarna 
moet je jezelf gewoon toevoegen aan SJC AALST 
2021. Veel succes allemaal!

 



Cultuur

Ik ben er niet 
- Lize Spit

BOEKENTIP

‘Wij waren de twee scheefgezakte pilaren die, 
zodra je ze tegen elkaar aan deed leunen, 
steviger zouden staan dan één ongeschonden, 
op zichzelf staande pilaar ooit kon. Het zou 
goed komen met ons, zolang we samen bleven.’ 

De Brusselse Leo is tien jaar samen met haar 
vriend Simon. Verbonden door een moeizame 
jeugd, heeft het koppel weinig anders nodig 
dan elkaar. Tot alles kantelt: Simon komt 
midden in de nacht thuis en lijkt vanaf dat 
moment iemand anders. Langzaam valt Leo's 
minutieus opgebouwde bestaan uiteen, tot 
het punt waarop het gevaarlijk wordt.

Ik ben er niet is een verhaal over toewijding en 
verraad, over twee mensen die op hun eigen 
manier gemankeerd zijn, maar die hun 
uiterste best doen opgemerkt te worden, lief 
te hebben en te leven.

Mw. Van Overwaele, leerkracht 
Nederlands in 4 en 6:

Wat een spannend boek! Lize Spit zuigt 
je helemaal mee in het verhaal. Het 
taalgebruik is heel toegankelijk en vrij 
eenvoudig, maar toch lukt het Spit niet 
om haar debuut Het smelt te 
overtreffen. Honderd bladzijden 
minder was ook goed geweest. 
Disclaimer: niet voor gevoelige zielen.

MUZIEK

SJC's Hitparade
De eerste top 10 van de nieuwe schoolradio 
is er nog niet. Tijd om een paar oude 
hitlijstjes van onder het stof te halen. Wat 
prijkt in de hitlijstjes van de redactie? 
Streamen die handel! Geen carnaval én 
geen skikamp. Niet getreurd, want wij 
helpen je door deze moeilijke periode met 
enkele toplijstjes.

Nu er geen skireis mogelijk is, kan je 
natuurlijk thuis altijd zelf een après-ski 
organiseren. In de wandelgangen wordt er 
zelfs gefluisterd dat die après-ski voor velen 
toch het enige was waarvoor ze meegingen 
op skikamp . Skipak aan, muts aan, boxen 
op maximum en boiten maar!

Après-skihits
10) Hey, Wir wollen die Eisbären sehen, Die 
Phudys 
9) Pinguindans, Schiffie & Co 
8) Johnny Däpp, Lorenz Buffel 
7) Anton aus Tirol, Dj Ötzi 
6) So ein schöner Tag (Fliegerlied), Tim 
Toupet 
5) Tringeling, Gebroeders Ko 
4) Disco Pogo, Die Atzen 
3) Snollebolleke, Snollebollekes 
2) Jodel Jump (boven op de berg), de Zware 
Jongens 
1) Dicke Titten Kartoffelsalat, Ikke Hüftgold

Gewoon wat zot dansen?

1) Kalemba (Wegue wegue) Buraka Som 
Sistema
2) Pon de Floor, Major Lazor
3) Gasolina, Daddy Yankee
4) 618 (Kölsch mix), Gui Boratto
5) Cola, Camelphat and Elderbrook

Meezingen?

 6) Rood, Marco Borsato
7) Bro Hymn, Pennywise
8) Summer of 69, Bryan Adams
9) Everytime we touch, Cascada
10) Born to be wild, Steppenwolf

 Of toch liever dansen én meezingen?

11) Low, Flo Rida Feat. T-Pain
12) Thunderball, Bonzai Channel One
13) Vlieg met me mee, Paul De Leeuw
14) Les Lacs du Connemara, Michel Sardou
15) The Spectre, Alan Walker

Liever geen après-skihits, maar wel last van 
knaldrang? Gewoon wat onnozel dansen en 
meezingen? Geen probleem, wij zijn lit! 
Waarschuw alvast de buren en jullie ouders, 
want ook bij het knaldranglijstje kan het hard 
gaan: ’t is dat of ’t is zot worden!

Knaldranglijstje

Toch nog steeds kwaad op alles en iedereen 
door corona? Je familie verrot schelden zal 
de sfeer niet bevorderen. Kanaliseer je 
agressie liever met de angry list. 
Volumeknop op maximum – de redactie is 
niet verantwoordelijk voor gehoorschade – 
en meebrullen! Eens goed roepen, kan 
deugd doen .

Angry list
1) Killing in the name, Rage Against the 
Machine 
2) Smells Like Teens Spirit, Nirvana 
3) Preacher, The Subs feat. Dvtch Norris 
4) One, Metallica 
5) Highway to hell, AC/DC.

Hielpen vorige lijstjes niet? Zoek dan de zon 
op. Met een beetje vitamine D op je gezicht 
en de zomerhitlijst op de achtergrond, gaat 
je humeur ongetwijfeld de goede kant op!

Zomerhitlijst

1) Cheerleader, OMI
2) This Girl, Kungs vs Cookin on 3 Burners
3) Sugar, Robin Schulz
4) Old Town Road, Lil Nas x
5) Sexy als ik dans, Nielson
6) Wake me up, Avicii
7) Sun goes down, Robin Schulz
8) Happy, Pharell Williams
9) Someone to you, Banners
10) Blinding Lights, The Weekend
11) Ellie, Regie
12) Places, Martin Solveig
13) Mee naar boven, Niels De Stadsbader
14) Savage Love, Jason Derulo
15) Hoe het danst, Marco Borsato, Armin 
Van Buuren, Davina Michelle

En daarna marshmallows kopen, de 
barbecue of een vuurtje aansteken, en 
luisteren naar het ABC van het kampvuur!

ABC van het kampvuur
A. Angie, The Rolling Stones
B. Black, Pearljam
C. Child in Time, Deep Purple
D. Heroes, David Bowie
E. No Sound But The Wind, Editors
F. Forever Young, Alphaville
G. Gold, Gabriel Rios
H. Hard Times, van The Scabs
I. I want you, Elvis Costello
J. Nu wij niet meer praten, Jaap Reesema en 
Pommelien Thijs 
K. You make me feel, Carole King
L. Someone you loved, Lewis Capaldi
M. Mia, Gorki
N. My Girl, Nirvana
O. Drivers licence, Olivia Rodrigo
P. Purple Rain, Prince
Q. Bohemian Rhapsody, Queen
R.  Everybody Hurts, R.E.M.
S. Shine on you crazy Diamond, Pink Floyd
T. The River, Bruce Sprinsteen
U. With our Without you, U2
V.  Have I told you lately, Van Morisson 
W. Whole Lotta Love, Led Zeppelin
X. X,  Jonas Brothers ft. Karol G
Y. You can’t always get what you want, The 
Rolling Stones
Z.  Boom boom boom, ZZ top

Heeft geen enkel hitlijstje geholpen? 
Misschien helpt de poster op de achterkant 
van onze krant dan wel!. En vergeet niet om 
gewoon zelf je favorieten naar de top te 
stemmen, volgende maand te beluisteren 
op de SJC’s hitradio!

MUZIEK

Tips van de 
redactie
1) Drivers license (Olivia Rodrigo)
2) Without you (The kid LAROI)
3) Nu wij niet meer praten (Jaap Reesema, 
Pommelien Thijs)
4) The Business (Tiësto)
5) Save your tears (The Weekend)
6) Fever (Dua Lipa, Angèle)
7) Head Shoulders Knees & Teos (Ofenbach, 
Quarterhead, Norma Jean Martine)
8) Afterglow (Ed Sheeran)
9) Who’s laughing now (Ava Max)
10) Mood (24kGoldn, iann dior) 
 



Spelletjes

HIT-ZOEKER

SPELLETJES

In deze puzzel zit in de leesrichting een 
februari-hit verborgen.

•  Elke pijl wijst naar een andere letter van de 
hit.

•  De te zoeken letters mogen elkaar onderling 
niet raken: niet verticaal, niet horizontaal en 
niet diagonaal.

• Eén letter is al omcirkeld.

RAADSELS

Welke leerkracht zie je hier als kleuter en als zijn 
vrouwelijke tegenhanger?

Hoeveel vierkanten vind je in onderstaande 
tekening?

Dit huisje heeft zijn voorgevel aan de 
linkerkant.

 Hoe kun je de voorgevel aan de 
rechterkrant krijgen,  door slechts twee 
lucifers te verplaatsen.

FLOSARIS' CRYPTO 1

OPLOSSINGEN

Welke leerkracht? Je zag dhr. Flor Van de Walle als kleuter en als zijn 
vrouwelijke tegenhanger.
Raadsels: 22 vierkanten; huisje 

Rekensom van de maand: 
 het bolletje wol = 8 (□=1, $=3, €=7, £=4)
Logische rijen:
b, a, c, e, d, i, f, o, g, u, h (medeklinkers en klinkers afwisselend alfabetisch),
z, x, u, q, l ,f (alfabet van achter naar voor, met 1e keer 1 letter weggelaten, 2e keer 2 letters 
weggelaten, enz.)
fr, iq, lo, ol, rh, uc (de eerste letter is telkens drie letters verder dan de vorige eerste letter in het 
alfabet, de tweede letter is de vorige, de vorige +1, de vorige +2, enz.)

Sleutel crypto 1
1. Burlesque 2. Ouwehoeren 3. Moeras 4. 
Piekeren 5. Speenvarken 6. Rodenbach 7. 
Fantaseren 8. Aalmoes 9. Heirbaan10. Postuur 
11. Flipperkast 12. Vredegerecht 13. Meteen 
14. Coderen 15. Staal



Quotes poster / Extra's

Een paar quotes, hopelijk zit er eentje tussen die voor jou iets kan betekenen. Knip ze 
gerust uit, hang ze op en hou ze bij :-) We Hear You, het WHY-team x het SJC Times-team

SJC TIMES ZKT.
Wil jij graag meewerken aan de krant? Heb je 
vragen of opmerkingen? Stuur dan een 
Smartschoolbericht naar het 
leerlingenraadaccount of laat een briefje 
achter in onze brievenbus bij prefectuur 2.

alle quotes van 
www.pinterest.com


