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Woorden en beelden 
 

We steken een kaars aan 
maken eigenhandig licht 

en zien uit naar licht 
dat niet verbleekt, nooit dooft. 

We zoeken sfeer 
willen warmte in en om ons 

die niet bekoelt 
hartverwarmend is. 

We willen samen zijn 
zoeken gezelschap 

en we vieren een band 
die niet breekt, niet loslaat. 

We zingen vanavond 
al doen we dit nog maar zelden 

en we hopen dat ons lied 
niet eindigt, nooit verstommen zal. 

We zetten een boom 
levend groen in dorre winter 
en hopen dat het leven niet 

voorgoed verdort, afsterven zal. 
We zetten een stal 

armoe troef, amper onderdak 
        en we vertrouwen op een thuis 
    waar we voor altijd geborgen zijn.

Peer Verhoeven uit: De Roerom  
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Een hartverwarmend 2020 

 
Warmte… het is een woord dat je deze tijd van het jaar vaak hoort: ‘De warmste week’, een warme 
kerstmarkt, het concert waar wij aan meededen kreeg ook de naam ‘een warme winterdag’,...  
In het gedicht hiervóór las je ook al dat warmte iets is waar we naar op zoek gaan. Niet alleen de 
fysieke warmte, maar ook het hartverwarmende. De warmte die we elkaar toedragen, is de energie 
waar wij van leven. Dit is zo bij volwassenen en zeker ook bij kinderen. In het deeltje ‘Een unieke 
school voor jouw uniek kind’ kan je lezen hoe wij een warme school proberen te zijn.  
 
Elkaar een warm hart toedragen, betekent letterlijk ‘elkaar steunen’. De dag van vandaag is het heel 
belangrijk dat wij kinderen ook blijven steunen en kansen blijven geven. Kansen geven om je talenten 
te ontwikkelen, kansen geven om vriendschappen te ontwikkelen (met vallen en opstaan), kansen 
geven om aan de kinderen het onderwijs te geven dat zij verdienen, kansen geven om onze 
Nederlandse taal onder de knie te krijgen, kansen geven om bij moeilijke leerstof te blijven zoeken 
naar de manier waarop dit het best lukt, kansen geven om uitgedaagd te worden, kansen geven om 
steeds opnieuw te proberen wanneer men in de fout gaat,...  

 
Dit lijkt simpel, maar dat is het niet. Wij proberen namelijk als school grenzeloos lief te hebben 
en warmte te schenken, onvoorwaardelijk. Maar dit laat zich uiteraard niet in cijfers uitdrukken. 
Dit is iets wat leeft, groeit en bloeit op school. Dit is iets wat tijd vergt. Dit is iets wat wij samen 
doen met de kinderen: samen op zoek gaan en in gesprek gaan. Elk kind krijgt de kans om te 
blijven groeien.  
Verwar dit echter niet met toegeeflijkheid. Geloven in kinderen en hen warmte schenken wil 
niet zeggen dat we niet streng optreden waar nodig. Op onze school streven we er niet alleen 
naar om deze allebei te zijn, we proberen deze zelfs tegelijk te zijn. Als we duidelijk, 
consequent en tegelijk positief, betrokken en zorgzaam zijn, leren wij de kinderen dat om 
iemand geven en hen respecteren ook verwachtingen inhoudt. Dit proberen wij te doen door in 
gesprek te gaan met de kinderen en uit te leggen waarom we doen wat we doen. Wij keuren 
bepaald gedrag niet goed, maar dit houdt niet in dat wij ook het kind als mens niet waarderen. 
Integendeel! 

 
Binnen heel dit verhaal hebben wij dan ook het geluk om ouders rondom ons te voelen die ons daarin 
steunen en op hun beurt een warm hart toedragen aan de school. Mijn oprechte dank daarvoor!  
En … “Een woord dat uit het hart komt, houdt je een winter lang warm.” 
 

Ik wens jullie allemaal  
‘Warme, gezellige kerstdagen en een liefdevol 2020!’ 

Ilse 
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Het leven op school 
Grootouderfeest 2019 

Hoe vertederend zijn ze toch 

Dit jaar waren de kleinsten aan de beurt. Ik vroeg me even af hoe ik erheen zou gaan: als opvangjuf of 

als oma? De beslissing is gauw gemaakt: als oma, natuurlijk, en alles over mij heen laten komen. 

We zitten met z’n allen klaar in een volle kerk. Een praatje links, een knikje rechts, het voelt voor mij 

een heel klein beetje aan alsof er zo meteen een viering zal beginnen. Niets is minder waar natuurlijk. 

We horen kindergezoem en het aantal decibel verhoogt. De kleuters komen binnen, samen met de 

juffen, die nu toch wat meer op hun gemak lijken dan andere jaren. Komt het door de ondersteuning 

van een samenzang leider?  

Het is bijna 14u, we kunnen eraan beginnen. Daniel neemt ons allemaal op sleeptouw met een 

inzingoefening: handjes draaien.. mét bijhorende gebaren. De nostalgie sluipt binnen. Ik zie zo goed 

als iedereen meezingen, de een al wat overtuigder dan de ander.  

Na de opwarmingsoefening volgt een welkomstwoordje van de directrice, juf Ilse. En dan begint de 

muzikale belevenis: een “allez chantez” die ons teruggooit naar onze eigen kindertijd, naar de eigen 

jonge-ouderjaren van Tik Tak, Klein klein kleutertje en Sesamstraat. We hebben bij het binnenkomen 

allemaal een zangboekje gekregen met alle liedjesteksten, en oh wat een leuke kleurplaatjes, ik krijg al 

stiekem zin om te kleuren!  

Om beurten zingen de opeenvolgende gemengde groepen kleuters hun liedjes, telkens met 

aangepaste hoofddeksels. Er is duidelijk goed geknutseld en geoefend: ze kijken naar de dirigent, 

krijgen de toon en zingen uit volle borst, ondersteund door een gigantisch grootouderkoor. Het is 

heerlijk om te horen dat er een nieuwe Zevergemse generatie is die de oude liedjes helemaal van 

buiten en uit volle kracht kan zingen. Alvast meteen een oprecht dankwoord aan de kleuterjuffen (en 

de zorgjuffen) –Laurien, Marijke, Lien en Leen, Karlien, en Delphine, Lindsey en Isabelle, – die  dit 

stukje cultureel erfgoed niet enkel bewaren maar ook telkens weer reactiveren. En hoe! 

De namiddag verloopt heel vlot. Juf Leen zorgt als een volleerde Aurore voor de aankondiging van elk 

liedjesnummer, juf Karlien en juf Marijke dansen zich te pletter om de kleuters toch maar in de juiste 

beweging te houden. Het spontane optreden van de kleuters is vertederend. Het grootouderkoor zingt 

tussendoor nog Que sera en De lichtjes van de Schelde. De apotheose op gebied van tussendoortjes 

komt tegen het einde: het “koor” zet in dam dam dam bidoebidoebi dam dam…(en dat in twee 

stemmen) en vier juffen solliciteren zowaar naar een plekje in Belgium’s got talent met een spontane en 

felgesmaakte versie van Zeg eens meisje. Vooral de leading lady, juf Leen, vult met groot gemak en 

volle stem de hele kerk.  
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Vrolijke vrienden weerklinkt als slotlied, met alle kleuters op het podium. Het is voorbij gevlogen. Bij 

een heerlijk geurende koffie, verzorgd door de ouderraad- die ook een dikke merci waard zijn- wordt 

druk nagepraat. Enkele jonge grootouders (zijn die niet allemaal jong?) helpen stevig mee in het 

afbreken van het podium. Rond 16u is alles opgeruimd en sluiten we de kerk. Het is alsof er niets 

gebeurd is, maar de aanwezigen weten beter: die lopen nog te neuriën… 

Lydie Bosschaert 
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Werkgroep jaarthema “KLEUREN” 
Dit jaar kregen wij op school al twee keer bezoek van een wel héél bijzonder meisje. Dat meisje 

heet Eefje Donkerblauw. Zoals haar naam al doet vermoeden, houdt zij vooral van donkerblauw! 

Dat is natuurlijk een probleem voor onze school, aangezien wij dit jaar rond het thema “kleuren” 

werken. Één kleur is dan toch een beetje weinig! 

 

Eefje kwam al honderduit vertellen over haar lievelingskleur donkerblauw.  

Werkelijk alles in haar huis is donkerblauw: haar kast, haar bed, haar confituur, haar 

boterhammen, haar kledij,... Alles! 

Omdat ze zo van donkerblauw houdt, gaf ze elke klas de opdracht om  

een tekening te maken van haar en haar donkerblauwe wereld. De 

resultaten waren dan ook prachtig! 

 

Maar intussen heeft Eefje nog iemand ontmoet: Koning Goudgeel! 

Eefje vond die goudgele kleur maar niets... Maar toch deed ze haar 

best om ook van deze kleur te leren houden. Het was niet 

gemakkelijk... Maar beetje bij beetje is het Eefje gelukt. Ze houdt nu 

niet alleen van de kleur geel, maar ook van Koning Goudgeel! Omdat 

Eefje intussen al zo hard van geel begint te houden, gaf ze elke klas 

een nieuwe uitdaging: doe een dansje op een geel liedje! 

Benieuwd wat dit zal geven...  
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Klas 4 en klas A verzonnen zelf verhaaltjes bij de prenten uit het 
boek ‘Goudlokje en de drie beren’ 
Geniet van één van de verhaaltjes  

 

Mientje doet de deur open en gaat binnen in 

het huis van oma en opa en ze heeft 

bloemen mee.  

Mientje zit op een stoel en eet pap bij oma 

en opa.  Daar geniet ze zo van.  

 

 

Oei, Mientje valt van haar stoel en haar stoeltje 

breekt. Ze was aan het wiebelen.  

Mientje heeft pijn en kruipt in het bed van oma 

en opa en valt in slaap.. 

 

 

 

De drie beren wandelen in het bos en zien 

een huisje. Ze gaan in het huisje en dan 

merkt het kleine beertje  dat er een stoeltje 

kapot is en dat hij zijn knuffelbeertje kwijt is.  

 

Ze vinden een meisje in het huisje.  

Ze kijken lief naar Mientje.  

Ze maken Mientje wakker en vragen of ze het 

beertje niet gevonden heeft. Mientje wordt 

wakker, schrikt en loopt heel snel weg.  
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Nieuws vanuit de werkgroep MOS 
De afgelopen periode stond er op vlak van milieu-educatie op school heel wat te beleven… 

Een aantal kleuters kregen de eer en het genoegen om tot dierenverzorger gebombardeerd te worden. 

Vol overgave verschonen ze het konijnen- en kippenhok, voederen ze onze diertjes en roven ze de 

eitjes. Wat zijn ze fier op zoveel verantwoordelijkheid. En ze doen het prima!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

De week van het bos werd dit schooljaar zeker niet vergeten! Alle leerlingen werden uitgedaagd om 

een bostekening kleur te geven met enkel en alleen natuurlijk materiaal. Wat zagen we knappe 

resultaten! 

Proficiat aan alle kinderen die deelnamen aan deze uitdaging! 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal klassen gingen tijdens de week van het bos nog een stapje verder. Ze waagden zich aan 

enkele heuse uitdagingen uit de fabeltjeskrant. Ze werden dan ook beloond voor hun inspanningen. 

 

Bekijk zeker ook onze website www.vbszevergem.be voor nog meer informatie!  7 
 

http://www.vbszevergem.be/


Vrije Basisschool Zevergem Het Infootje 169 december 2019 

Zo wonnen klas 4 en 6 super coole bosbandana’s.  

De kleine en grote zonnen en de kleine bloemen veroverden stoere bostattoos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit schooljaar doen we mee aan de 5 good planet challenges! Samen gaan we voor een mooiere 

en gezondere omgeving in en rond de school.  

Dankzij onze moestuin en de tuinbuddy’s mochten we dit schooljaar reeds meerdere keren proeven 

van ‘lokaal eten’.  Ook de kleuters zetten hun beste beentje voor. Ze zorgden voor de heerlijk verse 

soep op de missiemarkt…         Onze eerste challenge is dus zeker al geslaagd!  

 

 

 

 

 

 

Op 21 november gingen we voor ‘zero-afval’. De 

brood- en koekendoosjes werden uitvoerig 

gecontroleerd op de aanwezigheid van een 

naametiket. We zijn blij te mogen opmerken dat er 

reeds heel wat doosjes genaamtekend zijn. 

Proficiat voor klas P en A!  Jullie verdienen dit jaar 

de beker! In zonnetjesklas was er geen enkel 

doosje zonder naam! Nogmaals een warme oproep 

aan alle vergeetkousen! 
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De Sint werd hartelijk ontvangen 

Wat een beleving op onze school! ‘s Morgens kwamen de Sint en zwarte Piet 

aan in de turnzaal. Daar stond een mooi versierde stoel klaar om hen hartelijk 

te verwelkomen. 

Vol ongeduld zaten de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar te 

wachten op de Sint. Ook de nieuwe, startende peuters waren van de partij 

samen met hun ouders of grootouders. 

 

De enthousiaste, blije kindjes overlaadden de Sint met 

allerlei mooie liederen en versjes. Een swingend 

dansje van de leerlingen van het 6de lj mocht zeker niet 

ontbreken! 

 

 

 

Nadien bracht de Sint nog een bezoekje in alle klassen. Hij las voor uit zijn 

groot boek en vertelde hoe braaf en flink de kindjes het afgelopen jaar hun 

best hadden gedaan. Hierbij hoorde uiteraard een geschenk en iets lekkers 

van de Sint! De kinderen mochten dan ook hun klasgeschenk openmaken. 

Na al die bezoeken ging de Sint terug naar huis, terug naar Spanje…  Hij en zijn zwarte Piet hadden 

genoten van hun dagje op onze school. 

Vol enthousiasme maakten alle leerlingen een ‘erehaag’ voor Sint en zwarte Piet. Al zingend en 

zwaaiend wuifden we ze met zijn allen uit… 

Dank je wel Sint en zwarte Piet om langs te komen op onze school! 
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Een warme winterdag 
Op zondag 8 december was er in Zevergem een concert in het kader van de Warmste Week. 

Plaats van samenkomst: de parochiekerk, voor ons verwarmd door de Kerkraad, waarvoor dank!  

Het gerucht liep dat het concert uitverkocht was, dus stroomden mensen heel vroeg toe om de beste 

plaatsen te hebben. Om 15u zat de kerk afgeladen vol, waardoor het concert stipt op tijd kon beginnen. 

Daniel Vanrysselberghe stapte moederziel alleen op het podium om met “Andachtsjodler” de aandacht 

te vragen voor het komende concert. Zijn oproep werd vierstemmig beantwoord door het koor 

Bekoord, dat verspreid stond in de zijbeuken. Zingend kwamen ze het podium op. De sfeer werd 

langzaam opgebouwd met o.m. een koorpremière van “De eerste sneeuw”. Drie snelle madrigalen over 

het roddelen lieten dan weer een andere zijde van Bekoord zien. Als opener kon dat tellen: dit zou een 

cultureel hoogstaand gebeuren worden, ook al werd het gebracht door “maar amateurs” uit het 

kleine Zevergem. 

Na het optreden van Bekoord kwam iemand een stukje Beethoven spelen. Kristof – we laten op 

zijn vraag de familienaam weg – had geprobeerd Beethovens “Mondscheinsonate” op één jaar 

tijd in de vingers te krijgen, een schier onmogelijke opdracht voor iemand die nooit eerder piano 

speelde. De weddenschap werd aangekondigd: doet-ie het of doet-ie het niet…? Kristof hield er in elk 

geval de spanning in door net voor het einde van het eerste deel te aarzelen… 

Ondertussen stond het schoolkoor Suverkliekske klaar. Zij bestormden het podium met “Iedereen is 

van de wereld”. Het intieme “Vlinders in de buik” raakte de juiste snaar: een nummer van Niels 

Destadsbader, speciaal geschreven voor de VZW die uitgekozen was als goed doel van dit concert: 

VZW Boven de Wolken. Sterk gezongen nummers wisselden elkaar af en iedereen voelde zich 

blijgezind toen de laatste noten van “Happy” weerklonken. Het stevige applaus was hartverwarmend. 
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Tijd voor de Harmonie van Zevergem: ook zij overtuigden iedereen ervan dat er veel muzikaal talent 

actief is in de deelgemeente. De Morricone-medley liet de veelzijdigheid van de groep horen. Zij 

kregen de handen op elkaar bij “Merry Christmas everyone”.  

En dan was het tijd voor de weddenschap. De vraag: speelt Kristof het derde deel volledig uit, ja of 

nee? En hoe lang doet hij erover (of na hoeveel tijd hapert en stopt hij?). De uitdager beloofde de inzet 

van de weddenschap te verdubbelen als hij faalde… Er werd niet minder dan €314 opgehaald, mede 

dankzij een opzwepende Steven De Beule, die de bindteksten voor zijn rekening nam. Helaas,  Kristof 

geraakte niet voorbij de tweede variatie. Jammer voor hem, goed voor het goede doel! Maar één ding 

is zeker: de spontane pianist had de harten van het publiek veroverd! 

Daarna kwam de apotheose met een gezamenlijk optreden van de drie verenigingen. Tom 

Vercruyssen, dirigent van de Harmonie, maakte een arrangement van “The lion sleeps tonight” op basis 

van de koorpartituur en leidde alle uitvoerders feilloos voorbij de kleine valkuilen, mede dank zij de 

steun van mededirigenten Ilse De Cnuydt en Daniel Vanrysselberghe. Een enthousiast uitgevoerd “I will 

follow Him” sloot het concert af.  

Het geheel was meer dan hartverwarmend. De aanwezigen – natuurlijk overwegend mensen uit de 

parochie Zevergem -  voelden zich als één gemeenschap, dat was ook duidelijk na het concert toen we 

de mensen bijna moesten buitensteken omdat de kerk nu eenmaal weer op haar plooien moest 

gebracht worden. Men voelde aan: Zevergem leeft! Het publiek was ook gul. De organisatoren kunnen 

meer dan €3000 schenken aan het goede doel. “Zeker voor herhaling vatbaar”, was dan ook de meest 

gehoorde commentaar.  

Daniel Vanrysselberghe 
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Een unieke school voor jouw uniek kind 
In dit onderdeel nemen we je mee in een deeltje van onze uitgewerkte visie van de school.  

Mijn school is als een thuis 
Een mama schreef ooit op een afscheidskaartje: 

“Dank je wel dat mijn dochter hier zichzelf mocht zijn”. 

Wanneer we poneren dat iedere leerkracht een zorgleerkracht is, dan gaat het zeker ook hier over. 

Basiszorg voel je aan de sfeer op een school. Aan de aandacht die kinderen krijgen bij hun kleine en 

grote verdrietjes. Aan het graag zien van de kinderen. De kinderen zelf moet je niets wijsmaken, ze 

voelen dit perfect aan. Het thuisgevoel komt er trouwens niet vanzelf. De maandelijkse Grote Kring, de 

buddy’s, het ‘schoollied’ , … zovele initiatieven om een positief groepsgevoel te creëren. ‘School is 

cool!’ We kregen al kinderen over de eindmeet, die voorheen elders blijkbaar een vogel voor de kat 

werden, maar hier mochten openbloeien. 

Gewoonweg omdat we ze wat eigenwaarde konden terug geven. Het onontbeerlijke gevoel van graag 

gezien te zijn, en te mogen zijn wie je bent. In jouw uur en op jouw wijze. 

 

Praktische informatie 

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 van peuters (geboren in 2018) / kleuters en 

nieuwe leerlingen, zal er met een digitaal aanmeldingssysteem gewerkt worden. 

De informatie over de procedure zal na de kerstvakantie door middel van een infobrochure door de 

gemeente en de school verspreid worden en op de schoolwebsite vermeld worden. 

De voorrang voor broertjes en zusjes zal ook binnen dit systeem blijven bestaan.   

 

Wil je eerst eens een kijkje komen nemen op onze school? Dat kan! Maak alvast een afspraak om even 

langs te komen. Jullie kunnen de sfeer al even opsnuiven en we noteren dan je gegevens zodat we je 

tijdig kunnen informeren. Dit kan via  

● Telefoon: 09/385.47.13  

● Mail: info@vbszevergem.be 
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Wen-dagen 
Voor de peutertjes die nog dit schooljaar instappen, zijn er wen-voormiddagen voorzien. Op deze 

dagen mogen zij even komen ‘wennen’ in hun klasje. Tot dan!! 

● Donderdag 30/01/2020 van 9u tot 10u30  (voor instapdatum 03/02/’20) 

● Donderdag 20/02/2020 van 9u tot 10u30  (voor instapdatum 02/03/’20) 

● Donderdag 02/04/2020 van 9u tot 10u30  (voor instapdata 20/04/’20) 

● Dinsdag 19/05/2020 van 9u tot 10u30 (voor instapdata 25/05/’20) 

 

Opendeur 

Op zaterdag 1 februari 2020 zet ons 

Kleuterhuis 
van 10.00 tot 12.00 de deuren open. 

Gewoon even binnenwippen met je buren, vrienden, kennissen en natuurlijk ook met je peuter of 
eerste kleuterklasser. 

Gezellig even de sfeer opsnuiven van het Kleuterhuis en informeel kennismaken met de andere 

kindjes, hun ouders, de school en natuurlijk met de kleuterjuffen.   

Een unieke school voor jouw uniek kind… Het zal zeker klikken!  
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Mag ik even uw aandacht  

Zo verloopt de opvang op wieltjes 
 

Om 16u05 start de opvang (op woensdag om 11u40, vrijdag om 15u40). 
Het eerste half uurtje mogen de kinderen vrij spelen en hebben ze de tijd om iets te eten. Ondertussen 
duiden de toezichters op de computer de aanwezigheden aan.  

Nadien wordt het een half uurtje stil voor het huiswerkmoment. De kinderen van de lagere school 
maken hun huistaken en leren voor hun toetsen, de kleuters spelen ondertussen rustige spelletjes, 
kleuren, tekenen,… De toezichter tekent bij de kinderen van de lagere school de agenda af. Zo weten 
wij of er al dan niet huistaken zijn. Als de kinderen aan de toezichter zeggen dat de taken af zijn, dan is 
dat ook echt zo, eerlijk zijn duurt het langst! De toezichter hoeft en kan dit niet altijd volledig 
controleren.  

Enkele afspraken voor de ouders:  

- We vragen nadrukkelijk om de uren stipt te respecteren.  

- Langere opvang (na 18u tot max. 19u) wordt minstens twee dagen op voorhand aangevraagd. Dit doe 
je door te mailen naar info@vbszevergem.be 

Indien je door onverwachte omstandigheden er niet tijdig geraakt, gelieve dan de opvangjuf te 
contacteren op het opvangnummer: 0474 184 119  

- De personen die de kinderen afhalen? vullen het afhaalboek in (naam kind, naam ophaler, 
handtekening en tijdstip). 

- Vergeet je niet af te melden bij de toezichter aan de computer, dit is belangrijk voor de betaling! 

- Gaat je kind eens met iemand anders mee naar huis? Gelieve dit dan te noteren in de schoolagenda 
van uw kind! 

 

Alvast heel hartelijk bedankt!  

Lydie, Jade, Isabelle, Christine, Liefe en Katrien 

 

 

Wist je dat... 
Wij na 9 jaar de onderwijsinspectie terug mochten verwelkomen?  

Daaruit bleek dat wij als school instaan voor kwaliteitsvol onderwijs en dat wij ruimschoots voldoen aan 

de erkenningsvoorwaarden. We zijn dan ook fier op het gunstig verslag zonder tekorten.  

We interesse heeft, kan het verslag binnenkort nalezen op de website www.onderwijs.vlaanderen.be  
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Up-to-date! 
Via heel wat verschillende kanalen kan je het reilen en zeilen van onze school volgen: website, infootje, 

… 

Wist je dat je onze schoolkalender kan koppelen aan je persoonlijke agenda via een google-account? 

Hoe dit concreet kan, zie je hieronder. 

Hiermee zijn jullie altijd en overal op de hoogte van onze schoolactiviteiten. 

How to? 

1) vbszevergem.be  -- doorklikken op ‘kalender’ (onderaan de pagina)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Klik op “ Google Calender”  

3) Wanneer je nu op ‘toevoegen’ klikt, zal de agenda “ouders VBS Zevergem” toegevoegd zijn 
aan jouw persoonlijke agenda. 
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Welkom! 

Mats Luke de Bruijne 

Geboren op 12 september 2019 

zoontje van Andy de Bruijne en Liza Tack 

broertje van Casper★ en Zoë 

Arno Verkest  

Geboren op 22 oktober 2019 

zoontje van Bart Verkest en An Wallaert  

broertje van Leon 

 

Dankbaar gedenken 

Greta Bouckaert  

Grootmoeder van Oona Vermeire 

Overleden op 6 september 2019 

 

Margaretha Vlerick Clara Maria Verdonck  

Overleden op 17 september 2019 Overleden op 20 september 2019 

Grootmoeder van juf Maaike Overgrootmoeder van Gilles, Florine en 

Overgrootmoeder van Mirthe, Fiebe en  Pauline De Wilde, Elise en Emelia  

Jarne Vandersteene De Cock 

 

Lucien Nevejans Maria Haerinck 

Overleden op 4 oktober 2019 Overleden op 20 november 2019 

Vader van juf Marijke Grootmoeder van juf Annelies 

Grootvader van juf Jona Overgrootmoeder van Laure en Kato 

De Neve 

Frans De Clercq  

Overleden op 22 oktober 2019  

Overgrootvader van Stien en Suzan Bracke 
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