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Goede vrienden,
Vele van onze leerlingen zullen ‐ minstens via de versie van Katastroof ‐ het aloude adagium ‘Wij reizen om te
leren’ kennen. Deze nieuwsbrief wil getuigen van de daadwerkelijke meerwaarde onze leerlingen de ogen te
openen, de voeten op weg te ze en, en te laten voelen, proeven en ervaren dat de reis een mens ook veran‐
dert … wie niet buiten is geweest, hee ook niets binnen te brengen, luidt een eerder subversieve kloosterwijs‐
heid. De getuigenissen uit de verschillende scholen geven wonderwel aan dat leerlingen vaak geholpen moeten
worden om de rijkdom van de wereld en het bestaan te ontdekken. Reizen is daarbij een gelukzalig hulpmiddel.
Vooral onderwijs dat christelijk geïnspireerd is, moet zich door ‘de reis’ aangesproken voelen. In het Lucasevan‐
gelie kunnen we regel na regel ontdekken dat ‐ net zoals voor Hem‐ ook voor ieder van ons en onze leerlingen
het leven een grote reis is, een opgang, een zoektocht. De mens als homo viator, als reiziger is een beeld dat
ons pedagogisch project zo fijn samenvat. Nooit blijven bij wat is, want wie denkt er te zijn, is er enkel geweest.
Al jd opnieuw de tent durven opbreken, de weg van het leven gaan, en hopen, geloven, belijden dat morgen
nieuw, anders en misschien ook beter brengt … Reizen als metafoor voor het leven: met open ogen, maar voor‐
al met een ruim, geduldig en verwachtend hart, en met gevende handen …
Ik wens het U allen toe, en hoop dat U op uw tochten deze zomermaanden, dichtbij of veraf, nooit vergeet dat
wij de weg ten einde lopen, in liefde en in hope (Z.J. 551).

Veel leesplezier!
Namens onze scholengemeenschap,
Gunter Maes, voorzi er

De Karwij
Driedaagse aan zee
Elk jaar midden juni gaan we met alle vijf‐
des naar zee, een uitstap waar onze leer‐
lingen bijzonder naar uitkijken !
We starten de driedaagse in Brugge met
een wandeling.
We varen met de bootjes op de reien !
Rond de middag doen wij een heus stad‐
spel.
Als apotheose brengen wij een bezoek aan
de Halve Maan, een brouwerij die in het
centrum van de stad is gelegen en volop
bedrijvig ! En natuurlijk eindigen we dit be‐
zoek met het degusteren van een Brugse
Zot op het terras van de brouwerij.
Daarna is het hoog jd om ons naar ons verblijf ‘Ter Helme’ in Oostduinkerke te begeven. We verdelen de kamers
en installeren ons. Om 19u worden we verwacht in het restaurant van Ter Helme. Ook dit is voor onze leerlingen
een echte belevenis. De leerlingen Grootkeukenmedewerker zijn zeer kri sch en volgen alles tot in het detail.
Als het weer het toelaat gaan we nog eens naar het strand voor een avondwandeling, voor vele een leuke eerste
kennismaking met de zee en het strand.
De tweede dag gaan we de spor eve toer op ! Gelukkig kunnen we genieten van een zalig ontbijt ; vers fruitsap,
chocoladekoeken, croissant, beleg …. We fietsen een zeer mooie fietstocht van 40km. Natuurlijk met de nodige
stops (een drankje in de zon op een terras, het eten van onze zelfgemaakte pic‐nic,….) om dan de dag te eindigen
in het subtropisch zwembad van Nieuwpoort, waar de buis en het bubbelbad zeer gegeerd zijn.
‘s Avonds ontvangen we onze direc e, de zorgjuﬀen en de leraar godsdienst (bezinningsmoment op het strand) en
is het opnieuw feest.
De derde dag is een rus ge dag met een laatste
uitwaaimoment op het strand en in de duinen.
De leerlingen krijgen een vrij moment om eens
te winkelen, met de go‐cart te rijden of gewoon
eens zalig niets doen.
Onnodig te zeggen dat zo’n driedaagse zeer
vlug voorbij gaat, de leerlingen zijn moe maar
zeer voldaan en dat merken we heel goed j‐
dens de terugrit, ze zijn zeer s l en vaak vallen
sommigen in slaap. Dit jaar zal een speciaal jaar
worden : Juf Nicole gaat per 1 september op
pensioen. Ook langs deze weg willen we juf
Ni cole van harte bedanken voor haar inzet en
haar enthousiasme jdens de driedaagse en we
weten nu al dat de zeeklassen nooit meer de‐
zelfde zullen zijn zonder juf Nicole.
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VLOT! Campus CREO / SHO
Eindreis Kroa ë ‐ Vene ë
De a elklok stond bij veel leerlingen al lang ingesteld, de reiskrant was de week voor de vakan e al digitaal door‐
gestuurd en dus waren al onze leerlingen op paaszondag 27 maart klaar voor het vertrek naar Istrië (in Kroa ë) en
Vene ë. 57 leerlingen en 9 begeleiders waren enthousiast gepakt en gezakt aan boord van een knal‐oranje Hol‐
landse bus (jawel!) gestapt. In dit opzicht vielen we alvast op in het landschap…
Na een rit van 20 uur over Duitse, Oostenrijkse
en Sloveense wegen kwamen we rond 9.15u
aan op Kroa sche bodem. De prima hotelac‐
commoda e lieten we nog even op ons wach‐
ten want vandaag stond een boo ocht op het
programma. Inscheping dus op de ‘Manon’
voor een tocht naar de roman sche haven‐
stadjes Vrsar en Rovinj. Daar vertelde gids Lily
ons meer over de geschiedenis van de steden
en hun bewoners. In Rovinj gingen heel wat
leerlingen het vrije uurtje opvullen met het
beklimmen van de klokkentoren van de kerk –
een adembenemend uitzicht over de stad en
de kustlijn – anderen gingen shoppen in de
winkeltjes die in de smalle steegjes van de
hooggelegen kerk naar de haven afdaalden.
Terug aan boord ze e de boot koers naar de Lim ord, een riviermonding die het uitzicht van een ord hee . On‐
derweg deden we ons tegoed aan een maal jd aan boord. Als begeleidende leerkrachten waren wij blij verrast te
constateren dat onze leerlingen massaal meehielpen met het afruimen van de tafels… al schijnt dit ook iets te ma‐
ken te hebben met een knappe Kroaat in de kombuis van het schip…
’s Avonds was er – na de check‐in in onze appartementen – een avondbuﬀet om “u” tegen te zeggen in hotel Vala‐
mar Diamond. Leerlingen gingen nog wat zwemmen of fitnessen of ze verbroederden met andere scholen die in
hetzelfde hotel verbleven. De groep leerkrachten vond de bar best
gezellig en filosofeerde met onze fantas sche buschauﬀeurs en pla‐
ceerde een dansje in de bar, samen met enkele leerlingen uit de vijf‐
des.
Dinsdag 29 maart stond de kasteelruïne van Dvigrad op het program‐
ma; daarna trok ons gezelschap naar de oude Romeinse stad Pula. De
schuiloorden van WOII kwamen tastbaar nabij toen we in de Ze‐
rostrase belandden, daarna ging het naar het oude forum met restan‐
ten van tempels. Nu is dit forum het gezellige kloppende hart van de
stad, vol uitnodigende terrasjes. Na een lunch in het stralende lente‐
zonnetje stond het amfitheater op het menu. Het mag een geluk he‐
ten dat dit kolossale bouwwerk de sloop hee overleefd… nu kunnen
we er tot op vandaag genieten van de bouwtechnieken van de Ro‐
meinen.
Als afsluiter van deze lange dag trokken we de heuvels in naar het
klooster van Sve Petar. Het landschap in het binnenland van Istrië –
volop in lentetooi – trok vooral de aandacht.
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Een prima start de dag nadien was
de wandeling naar Porec: tussen de
pijnboombossen en onder een stra‐
lende zon slingerde het pad zich
langs de oevers van de Adria sche
zee. Daar – enkele honderden me‐
ters verder in het azuurblauwe water
– lag de oude havenstad, ook ge‐
s cht door de Romeinen en dit is
nog heel duidelijk te zien in het stra‐
tenplan. De Euphrasiusbasiliek is
Unesco Werelderfgoed en vooral
beroemd om zijn fresco’s en mozaïe‐
ken uit de 5e – 6e eeuw na Christus.
De verdieping op het middaguur in
het produc eproces van olijfolie en
wijn was een welkome afwisseling.
Theorie mag best, maar uiteraard
gingen wij het resultaat van zoveel
noeste arbeid proeven. Ook verschillende kaassoorten vervolledigden het assor ment. Jongeren met claustrofo‐
bie bleven rus g in het zonnetje op de bank zi en toen de groep tot 60 meter diep de gro en van Baredine af‐
daalde. De jd hee hier magnifieke crea es in kalksteen doen ontstaan en ja: tot op deze diepe donkere bodem
van het ondergronds meer leven vissen.
Het was voor velen heel vroeg dag, die donderdag 31 maart… Een vroeg ontbijt was geregeld zodat we al om
7.30u onderweg waren naar de mooiste stad op aarde: Vene ë. Na een korte rondleiding langs de toeris sche
highlights (San Marco, Rialto,..) kregen de leerlingen vrije jd. Sommigen gingen direct de campanile of klokkento‐
ren bestormen om een beeld te krijgen van de stad vanuit de hoogte, anderen gingen Italiaanse pizza ui esten,
ook de gondeliers konden op extra belangstelling rekenen, maar de meesten maakten werk van het shoppen. De
Italiaanse economie kan er maar wel bij varen….
Na een laatste avondmaal op Italiaanse bodem bracht de boot ons terug van San Marco naar Tronche o vanwaar
de bus de nachtrit naar Lokeren aanva e.
En ja… vlakbij Luik kreeg de bus een lekke band en moesten we noodgedwongen twee uur s lstaan…. Maar goed:
een kniesoor die daarom maalde. We hadden een prima reis achter de rug, een mooi gevuld programma, prach g
weer, een fantas sche groep…. Meer moet dat niet zijn!
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OLVI-PIUS X
De laatste keer met de school echt op stap
Tradi oneel stelt het OLVI‐PIUSX zijn reisaanbod voor aan de zesdejaars op 1 september. Bij het begin van het
schooljaar brengen we immers alle zesdejaars samen om het programma van hun laatste jaar humaniora te overlo‐
pen. En dat is wel wat! Ergens in mei van het vorige schooljaar zaten leerkrachten al samen om de reisdoelen te
kiezen. We hebben op dat vlak niet echt de tradi e van een telkens weer terugkerend aanbod. Wij variëren graag
op Zeelse bodem. De laatste jaren kunnen leerlingen kiezen tussen een behoorlijk spor eve reis of één waar vooral
de cultuurkaart getrokken wordt.

De spor evelingen vertrekken al de eerste zaterdag van de paasvakan e voor de West Highland Way of 153 kilo‐
meter stappen in Schotland, van Glasgow naar Fort William. Beladen met tent, voeding in allerlei vormen, water‐
dichte kledij, stevige stapschoenen en de juiste spirit (alcoholvrij) nemen ze de Eurostar van Brussel‐Zuid naar Lon‐
don St Pancras en vandaaruit sporen ze verder naar Glasgow. Een ental dagen later, op een blauwe maandag, ke‐
ren vermoeide lichamen en rode (pret)oogjes terug met een rugzak vol straﬀe stapverhalen. Die ene keer door de
sneeuw en die andere keer was de weg overstroomd en nog een andere keer scheen zelfs de zon.
Voor de cultuurminnenden is het al jd wat spannend afwachten. A ankelijk van het aantal zesdejaars is er één
voorstel of kunnen ze kiezen tussen twee reisbestemmingen. En deze verschillen van jaar tot jaar en hangen door‐
gaans af van de leerkrachten die de reis uitwerken en begeleiden. Het afgelopen decennium verkenden we Barce‐
lona, Toscane, Dresden‐Praag, Berlijn, London, Zuid‐ en Midden‐Engeland, Zuid‐Frankrijk.
Bij het plannen van de reis ze en we wel enkele criteria voorop. We houden de kostprijs democra sch. De laatste
jaren houden we het op €395. Hierin zijn alle verplaatsingen, overnach ngen, ontbijt, warme avondmalen en be‐
zoeken inbegrepen. Enkel voor de middagmalen moet het zakgeld worden aangesproken. We vinden het immers
belangrijk dat leerlingen die graag mee willen ook mee kunnen. Daarom reizen we steeds per bus want vliegen is
net iets te duur. Doorgaans vertrekken we de eerste maandag van de paasvakan e heel vroeg en ze en de daarop‐
volgende zaterdagochtend of ‐middag weer voet op Zeelse bodem. De terugreis is dus meestal een rus ge nachtrit.
We proberen een deel van de leerlingen ook zelf te betrekken bij de voorbereiding. In de uren seminarie bereidt
een groepje de brochure voor alsook enig gidswerk. Ongeveer een week voor de afreis brengen we de groep sa‐
men voor een infomoment. We overlopen dan de belangrijkste informa e, nemen de afspraken nog eens door en
laten de leerlingen de kamerindeling opmaken. Dit laatste zorgt steeds voor de nodige spanning wegens een toch
wel gevoelig reisaspect.
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Het programma is ook zeer verscheiden,
maar we zorgen toch steeds voor enkele
vanzelfsprekende hoogtepunten. In Londen
mag een musical niet ontbreken, in Praag
dineren we op de Moldau en pakken we
ook nog een Black Light Theatre voorstelling
mee. Ook in Berlijn staat steevast een
avondshow op ons reismenu. Maar naast
spektakel laten we onze zesdejaars ook ge‐
nieten van stenen en mensen. Van de Duo‐
mo in Firenze, Shakepeare in Stra ord, de
Frauenkirche in Dresden, Ka a in Praag, de
Pont du Gard bij Nîmes, Gaudi in Barcelona
tot de Reichstag in Berlijn.
En een lesje geschiedenis is nooit ver weg met een s l bezoek aan het concentra ekamp in Terezin, het Joods mu‐
seum in Berlijn, de Jan Palach memorial in Praag,… En als het kan huren we een fiets voor een rondrit in Berlijn met
een bezoek aan het Olympisch – Jesse
Owens – stadion of een stukje Praag.
De laatste namiddag zijn leerlingen vrij
om te winkelen of om de stad nog wat
grondiger te verkennen. En crea ef
winkelen lukt hen meestal wel. Dat
blijkt uit de grote verscheidenheid aan
winkelzakjes die de bus nog mee op
moeten rich ng België. Een enkeling
denkt zelfs aan haar galajurk.
Zo’n eindejaarsreis vormt voor zesde‐
jaars ongetwijfeld een leerrijk en on‐
vergetelijk orgelpunt bij hun humani‐
oraloopbaan en zorgt ervoor dat de
laatste loodjes in mei en juni wat min‐
der zwaar doorwegen. En de begeleidende leerkrachten zijn terecht blij en fier als ze zien dat het goed was en zes‐
dejaars deze reis vermelden als één van hun toppers in het jaarboek.
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KOHa Sint-Jozef
La bella Italia
De zesdejaars van KOHa Sint‐Jozef reizen tradi egetrouw naar Italië. Voor vele leerlingen vormt deze reis het hoog‐
tepunt uit hun schoolcarrière.
De reis bestaat steeds uit de vaste waarden Firenze, Rome en Vene ë. De andere stopplaatsen kunnen elk jaar ver‐
schillen: Siena met het schelpvormige stadsplein (Piazza del Campo), het bekende balkon in Verona, de studenten‐
stad Bologna of Sint‐Franciscus in Assisi? Het zijn sowieso interessante bezoeken met een gezonde mix tussen cul‐
tuur en ontspanning.
Elk jaar kiezen we ook voor een spor eve ac viteit zoals een fietstocht door Toscane of een bergdorpenwandeling
in de Cinque Terre.
We vertrekken woensdagnamiddag voor de paasvakan e en komen na een nachtrit aan in Firenze: de bakermat
van de renaissance en één van de bekendste cultuursteden van Europa. Het is de geboorte‐ of verblijfplaats van
bekende historische figuren zoals Leonardo Da Vinci, Michelangelo en Macchiavelli.
Tijdens een stadswandeling komen we langs de belangrijkste bezienswaardigheden: de Dom, het Bap sterium met
de beroemde bronzen deur, Ponte Vecchio en de ledermarkt.
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Vervolgens vertrekken naar Rome waar
we drie of vier dagen verblijven. Onze be‐
zoeken daar worden gespreid over het
oude Rome, het moderne Rome en het
Va caan.
In het oude Rome bezoeken we o.a. het
Forum Romanum, het Capitool en het Co‐
losseum. In het moderne Rome kan een
bezoek aan de Trevifontein, het Panteon,
de Spaanse trappen en Piazza Navona ui‐
teraard niet ontbreken.
We onderbreken ons verblijf in Rome met
een uitstap naar Pompeï en Sorrento. In
Pompeï neemt een gids ons mee door‐
heen de ruïnes van de stad die getroﬀen
werd door de uitbars ng van de Vesuvius.
Uiblazen kunnen we in het gezellige kust‐
stadje Sorrento waar we een plaatselijk streekgerecht kunnen proeven: limoncello.
Onze laatste dag in Rome spenderen we in Va caanstad. Deze kleine stadstaat omvat onder meer het Sint‐
Pietersplein, de Sint‐Pietersbasiliek en de Va caanse musea. We sluiten de 7‐daagse rondreis af in de magische
stad Vene ë. Een lange busreis later en een massa aan indrukken rijker komen we terug aan in Hamme.
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