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Met deze nieuwsbrief willen we het contact met onze oud-leerlingen warm houden.  Mocht je 
ideeën hebben die hier een plaatsje in zouden kunnen krijgen, laat het ons zeker weten (lut.mat-
thijs@skynet.be of everdickt@hotmail.com).

Geen job, wel een missie

Klapstoel

Hij begint zijn dagtaak niet in krijtstreepjespak of chirurgenkiel.  Dat 
hadden we van hem ook niet verwacht toen hij, pakweg 15 jaar geleden, 
op Sint-Jozef op de schoolbanken zat.  In camouflagekleuren dient hij 
vandaag als compagniecommandant bij de Belgische Defensie. Verant-
woordelijkheidszin en beroepsernst sieren sindsdien zijn profiel.  En daar-
naast is Ewoud* gewoon ook een innemend man en een sympathieke 
papa.

We moeten toegeven Ewoud, dat we 
in jou destijds ook niet onmiddellijk 
een beroepsmilitair hadden gezien.  
Hoe komt een jongen die moderne 
talen-wetenschappen volgde tot die 
keuze ?

Eigenlijk was ik altijd al gefascineerd 
door Defensie. Zeker wanneer ik 
vroeger op het journaal de beelden 
zag van de detachementen die ver-
trokken op buitenlandse opdracht. 
Anderzijds was mijn scoutsleider 
het jaar daarvoor ingelijfd. Zo wist ik 
welke stappen ik moest zetten om 
mij in te schrijven.
Ik koos voor officier maar had daar-
voor wat te weinig wiskunde gehad 
in het secundair.  Daarom deed ik 
eerst een voorbereidend jaar en 
slaagde dan voor het ingangsexamen.  
Daarna studeerde ik vijf jaar aan de 
Koninklijke Militaire school sociale 

en militaire wetenschappen.  Met 
vakken als criminologie, sociologie, 
veel wiskunde en talen, maar ook 
technische vakken als mechanica en 
ballistiek was dat toch wel best pittig 
hoor.

Denk je dat die opleiding je als mens 
sterk heeft veranderd ?

Zeker en vast.  Vooral op het vlak van 
discipline heb ik mijn grenzen moe-
ten verleggen.  Laat ons zeggen dat ik 
vroeger nogal nonchalant was.  Met 
de erg strikte manier van leven in het 
leger kan je je dat niet permitteren.  
Maar al snel bleek dat dit nieuwe le-
ven wel voor mij weggelegd was.  Die 
hiërarchische structuur ligt me wel, 
en daarnaast is het werk ook heel 
gevarieerd.  Na mijn studies heb ik 
voor de infanterie gekozen. Het leven 

in een gevechtseenheid heeft mij 
misschien nog sterker veranderd dan 
mijn initiële keuze voor Defensie. 

Denk je dat je strenger geworden 
bent  voor jezelf ?  Ben je een stren-
gere papa ?

Ja, dat denk ik wel.  Zowel voor 
mezelf als voor anderen.  Of ik een 
strengere papa ben ? (lacht en kijkt 
naar zijn vrouw)  Waarschijnlijk wel, 
dat zeggen ze hier toch.  Weet je, op 
het werk ben ik het gewoon dat men 
onmiddellijk mijn bevelen uitvoert.  
En dan moet ik er altijd weer even 
aan wennen als dat hier thuis anders 
loopt ;-). 
Hoe ziet een gewone werkdag 
eruit?

Oei, dat is onmogelijk te beschrijven 
aangezien elke dag anders is.  Als 
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compagniecommandant leid ik een 
team van 120 man.  Mijn einddoel 
is altijd hetzelfde: ervoor zorgen dat 
de ondergeschikten goed voorbe-
reid zijn op hun volgende opdracht, 
zowel professioneel, fysiek als ka-
rakterieel.  Om de fysieke conditie 
op peil te houden, stel ik trainings-
programma’s op.  Als ze bv. in eigen 
land gaan patrouilleren, moeten ze 
weten hoe ze efficiënt de matrak 
of de pepperspray gebruiken. Al is 
het minstens even belangrijk dat ze 
problemen op een verbale, maar 
kordate manier kunnen oplossen.  
Als we op buitenlandse missie gaan 
naar een conflictgebied, dan begrijp 
je dat er heel andere cursussen 
georganiseerd moeten worden.  
Daarnaast moet ik zelf ook regelma-
tig op training om de verschillende 
aspecten van mijn job naar behoren 
te blijven uitvoeren en doe ik elke 
week acht uur aan sport.

Na de aanslagen van 22 maart 
2016 zagen we ineens veel meer 
militairen in het straatbeeld. Heeft 
de terroristische dreiging de in-
houd van je job veranderd ?

Enorm. Wij zijn zeer snel ingezet om 
een deel van de taken van de politie 
over te nemen. Initieel was deze 
bijkomende werklast zeer groot. 
Momenteel is dit teruggeschroefd. 
Dit is positief zodat we ons opnieuw 
op onze core business, buitenland-
se opdrachten, kunnen focussen. 
Deze binnenlandse opdracht heeft 

anderzijds wel de noodzaak aan een 
voldoende grote en professionele 
landmacht aangetoond.  

Een beetje vreemd toch dat de core 
business van onze landsverdedi-
ging in buitenlandse opdrachten 
ligt.  Is dat niet wat een contradic-
tio in terminis ?

Goh, toch niet.  Wij leven hier nu 
in welvaart en volgens humani-
taire waarden.  Als in andere lan-
den mensenrechten geschonden 
worden of er humanitaire rampen 
dreigen, dan is het, door de Belgi-
sche engagementen binnen de EU 
en de VN, onze taak daar bijstand te 
verlenen.   Het is voor iedereen be-
ter als daar ook welvaart en huma-
nitaire waarden komen.  Afhankelijk 
van het gebied waar we naartoe 
trekken, is die opdracht telkens 
helemaal anders.  

Kan je gemakkelijk doorgroeien 
naar hogere functies ?

In elke categorie heb je de moge-
lijkheid om door te groeien. Dit is 
ook het geval als officier binnen 
Defensie. Elke nieuwe functie die 
je krijgt, opent wegen naar andere, 
eventueel hogere, functies. Hier 
hebben zowel anciënniteit, ambi-
tie als de manier waarop je vorige 
functies uitoefende een invloed op.  
Als officier binnen Defensie wissel 
je sowieso elke twee à drie jaar van 
job.  In het begin word je door je 

oversten ingezet op functies waar 
men je nodig heeft.  Na verloop van 
tijd kan je zelf aangeven in welke 
richting je verder wil evolueren.  

Is een normaal gezins- en sociaal 
leven gemakkelijk te combineren 
met deze job ?

Dat hangt veel af van de keuzes die 
je maakt gedurende je carrière.  Ik 
ben nu vaak voor langere periodes 
van huis, dit jaar zal dat ongeveer 
acht maanden zijn.  En natuurlijk 
heeft dat een impact op je privéle-
ven.  Maar aangezien je regelmatig 
van functie verandert, kan je door 
bepaalde keuzes je carrière wat stu-
ren en dat evenwicht tussen werk 
en privé toch proberen te bewaken.

We hoorden ze wel op de achter-
grond, de kleine pagadders die hun 
papa aan de mouw trokken en om 
zijn aandacht bedelden.  Verover 
hem maar, hou hem goed vast, 
kruip in zijn binnenzak.  Voor jullie 
veiligheid en jullie toekomst geven 
hij en zijn collega’s elke dag het 
beste van zichzelf.  
Dankjewel Ewoud, dat je ons liet 
meekijken in een boeiende wereld 
die tot ieders verbeelding spreekt. 

* Door het specifieke karakter van zijn 
job en de veiligheidsvoorschriften die 
hij in acht moet nemen, zijn persoon-
lijke details niet aangewezen.  Om 
die reden kunnen we ook enkel foto’s 
opnemen die door Defensie zijn vrijge-
geven.



Paraat voor de schoolstraat

Klimaatklap

In tijden van vliegschaamte en treintrots 
verliest ook koning auto stilaan wat ter-
rein. In het kader van ‘Paraat voor de 
schoolstraat’, een initiatief van de Vlaamse 
overheid en een samenwerking tussen de 
gemeente, de basisschool en het secundair, 
startte op 18 maart de testfase om van onze 
schoolomgeving een veilige en gezonde om-
geving te maken.  Concreet betekent dit dat 
de Kloosterstraat, bij het begin en het einde 
van de schooldag, gedurende een half uur 
afgesloten wordt voor alle autoverkeer.  Zo 
wordt iedereen aangemoedigd te voet te 
komen of de fiets te nemen.  Wat de im-
pact daarvan is op de luchtkwaliteit, wordt 
onderzocht met meetapparatuur die op de 
speelplaats staat opgesteld.  Wat niet in cij-
fers uit te drukken valt: de fenomenale rust 
en de ontspannen sfeer waarin de school-
dag op die manier kan starten.  Je zou er 
zowaar een vakantiegevoel van krijgen.  

Autodelen in Erpe-Mere
Maar de gemeente gaat nog verder.  
Nog voordat ook onze klimaatspij-
belaars de politici een geweten 
schopten, nam schepen van open-
bare werken en mobiliteit, Marleen 
Lambrecht, al contact op met het 
Vlaams Netwerk Autodelen.  Bram 
Seeuws, oud-leerling van de Sint-
Jozefschool en vandaag medewerker 
van het Vlaams Netwerk Autodelen, 
vertelt: “De plannen om in Erpe-
Mere één à twee mobipunten in te 
richten, zijn intussen goedgekeurd.  
Een mobipunt is een fysieke locatie 
waar verschillende vervoermidde-
len zoals deelwagens, deelfietsen 

en openbaar vervoer samen-
komen. De stations van Burst 
en Erpe alsook het centrum 
van Mere blijken hiervoor het 
meest geschikt te zijn. Op die 
manier worden mensen minder 
afhankelijk van het bezit van 
een eerste, tweede of derde wagen, 
zonder evenwel aan mobiliteit in te 
boeten.“
Dat autodelen in het huidige kli-
maatdebat zijn waarde heeft, is 
duidelijk.  Maar er is meer.  Bram: 
“Een gedeelde auto vervangt ge-
makkelijk vier tot twaalf privéwa-
gens.  Dat betekent heel wat winst 
aan parkeerplaatsen.  Bovendien 
maken autodelers meer gebruik van 
de fiets en het openbaar vervoer. 
Zij besparen op die manier algauw 
2000 euro of meer per jaar. Een win-
win voor iedereen dus.  Er zijn ook 
heel wat verschillende vormen van 
autodelen, afhankelijk van de ge-
bruikers.  En die zijn veel gevarieer-
der dan men op het eerste gezicht 

zou denken.  Het gaat echt niet 
alleen om jonge mensen die zich 
nog geen eigen wagen willen of 
kunnen aanschaffen.  Ook ge-
pensioneerde buren bv. stappen 
in een autodeelformule.  Vaak 
gebruiken zij de wagen slechts 

enkele keren per week en dan zijn 
afspraken met gelijkgestemde buren 
makkelijk gemaakt.”
 
Met zijn masterdiploma in de ge-
schiedenis en de Europese politiek 
mag zijn inzet voor nieuwe vormen 
van mobiliteit misschien verrassen.  
Maar de groene gedachte zat hem 
al in de genen en door zijn stage 
bij Bart Staes, lid van het Europees 
Parlement voor Groen, kreeg ze ver-
der vorm.  Hij deed er ervaring op 
in lobbywerk en raakte gewend aan 
het samenzitten met politici, ideale 
kwaliteiten om die enthousiaste 
medewerker te worden bij 
autodelen.net.  



voor de jonge star ters

Afgestudeerd als klinisch psychologe 
startte Yasmine De Meyer, naast haar 
werk in een psychiatrisch centrum, in 
2018 een eigen praktijk in Lede.  We 
horen het wel vaker, we lezen het in de 
kranten: de wachtlijsten voor mensen 
die psychologische begeleiding zoeken 
zijn lang.  Worstelt de wereld meer 
dan vroeger ? Misschien niet.  Wie om 
zich heen kijkt en luistert, merkt dat 
hulp zoeken geen taboe meer is.  Jonge 

kinderen met faalangst of depressie, 
mensen met angst- of stemmingspro-
blemen,  volwassenen met burn outs, 
zetten vandaag veel sneller de stap naar 
begeleiding en dat is op zich zeker goed 
nieuws.  Hen helpen knopen te ontwar-
ren, inzicht te krijgen in zichzelf, proble-
men aan te pakken en op te lossen, het 
is meer dan zomaar een job.  Ook dat is 
een missie.  Dankjewel Yasmine en veel 
succes !    (www.yasminedemeyer.com) 

voor onze jonge studenten

Handgeklap

Elk jaar op 30 juni zwaaien we onze pas afgestudeerde leerlingen uit.  Ze vliegen in alle windrichtingen: Aalst, 
Gent, Brussel, Leuven, Kortrijk, Mechelen, Sint-Niklaas, … waar ze beginnen te timmeren aan hun eigen weg.  Hoe 
ze dat contact met hun nieuwe omgeving ervaren, of ze vol overgave aan een nieuwe studierichting zijn begonnen, 
of ze na verloop van tijd een diploma en zelfs graden behalen, hoe ze hun weg op de arbeidsmarkt vinden, …. het 
houdt ons danig bezig.  
En dus openden we voor de eerste keer een pop-up oud-leerlingencafé.  Wat een vreugde, wat een plezier !  Op 15 
februari vlogen ze met velen vlot terug even naar binnen.  En ja, ze doen het goed !  Het was fijn bij te praten en te 
zien hoe ze zijn opengebloeid.  Schuchtere leerlingen van destijds werden minzame jongvolwassenen, nonchalante 
‘je m’en foutisten’ bleken verantwoordelijke kerels geworden.  We hadden alle reden op trots op hen te zijn.  



We zijn er ons van bewust 
dat we hier wellicht mensen 
vergeten van wie we niet over 
de juiste informatie beschik-
ken.  Daar willen we ons bij 
voorbaat voor verontschuldi-
gen.  Laat het ons weten en 
we vullen die gegevens in een 
volgende editie aan.

Kelly De Beule:
Eva De Kegel:
Tiene D’Haeseleer:
Kevin Lambertin:
Geoffrey Lievens:
Lissette Ramos Chavez:
Tia Schouppe:
Virginie Van Buggenhout:
Nick Van Cauter: 
Dean Van Impe:

bachelor kleuteronderwijs
lerarenopleiding in de gezondheidswetenschappen
master of science in de farmaceutische zorg
bachelor office management
master of science in de handelswetenschappen
bachelor kleuteronderwijs
bachelor lager onderwijs
master of science in de biomedische wetenschappen
bachelor elektronica-ICT
master of medicine in de geneeskunde

voor de oud-leerlingen die recent hun diploma behaalden  

Achterklap

Wist je dat …

... we op 13 januari een heuse SJS-baby mochten verwel-
komen ?  Toon Van Acoleyen en Greet Hofman kregen 
een wolk van een dochter: Janne. 

... verschillende oud-collega’s dit schooljaar hun boe-
kentas opnieuw vanonder het stof haalden ?  Om uit-
eenlopende redenen moesten sommige van onze jonge 
leerkrachten dit 
schooljaar het les-
geven even onder-
breken.  Dat er aan 
de schoolpoort 
geen rij enthou-
siaste en getalen-
teerde vervangers 
te wachten staat, 
is wellicht geen 
nieuws meer. En 
dus keerde meneer Robberecht terug voor enkele uren 
aardrijkskunde, mevrouw Matthijs en mevrouw De Lat 
namen opnieuw uren wiskunde en Nederlands op.

(maar zeg het gerust voor t)



... mevrouw Linda Scheerlinck eind juni na vele jaren 
trouwe dienst met pensioen gaat ?  Wat zullen we haar 
missen, als verantwoordelijke voor heel wat ondersteu-
nende functies, als luisterend oor, als toevlucht voor 
pijntjes en kwaaltjes, als vertrouwenspersoon.  Er was 
plaats voor velen in haar grote hart, dankjewel Linda !

... het Medialab intussen officieel is ingewijd en in ge-
bruik genomen

... de Sint-Jozefschool verder de wereld blijft verkennen: een enthousiaste groep leerlingen en leerkrachten van de 
derde graad trok net voor de paasvakantie op culturele uitstap naar Barcelona 

... we op 4 mei de deuren openen voor nieuwe leerlingen en al wie de school genegen is, maar opgelet: tussen 10 en 
12 ’s ochtends

ZATERDAG4 MEI10 u. - 12 u.

OPENDEURDAG
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