
Laten we naar Beekstad gaan

"Het belangrijkste in het"Het belangrijkste in het
leven is nietleven is niet  

  buitengewone dingenbuitengewone dingen
doen maardoen maar  

gewone dingen opgewone dingen op  
buitengewone wijzebuitengewone wijze  

verrichten."verrichten."
  

Sint-Jan BerchmansSint-Jan Berchmans

Van harte welkom opVan harte welkom op
onze jubileumfeesten.onze jubileumfeesten.



U kiest uw vertrekpunt en bezoekt de
verschillende locaties op eigen tempo.

In deze folder vindt u info over wat u zal
horen en zien. Bekijk zeker de uren waarop er  

muziek gespeeld wordt in de kapel. Volg de
witte loper  om de juiste volgorde te vinden.

Van harte welkom na uw bezoek
in onze bar 'In de fusie' .
U kan er proeven van een

Berchmanneke, bier of gin speciaal
gemaakt voor ons jubileum.

 
Voor wie ingeschreven is voor het

spaghettifestijn op zondag: afspraak
volgens shift in de eetzaal 

van het college.

Klooster/basis -enKlooster/basis -en
middenschoolmiddenschool

  
  

Het kasteelHet kasteel
  
  

De nieuwbouwDe nieuwbouw
  
  

Het collegeHet college
  
  

Meer info op p. 4.
Geschatte tijd: een half uur.

Meer info op p. 5.
Geschatte tijd: een kwartier.

Meer info op p. 8
Geschatte tijd: minimaal een uur.

Meer info op p. 6
Geschatte tijd: een half uur.



PROGRAMMAPROGRAMMA

locatie klooster/middenschool - p. 4
locatie kasteel - p. 5
locatie nieuwbouw - p. 6
locatie college - p. 8

We zijn heel blij u te mogen verwelkomen op ons cultuurweekend waarbij we het verleden op een creatieve
manier tot leven brengen.  We voorzien doorlopend (zonder toegangskaart) verschillende activiteiten op vier
locaties:

Een vleugje nostalgie, de klooster- en collegesfeer nog even opsnuiven: het kan allemaal dankzij een uitgebreide evocatie
met leerlingen en een tentoonstelling van allerhande interessant archiefmateriaal. U keert terug naar de tijd van toen en
neemt een duik in de periode van de landbouwschool, beleeft de evolutie in het basisonderwijs, wordt geconfronteerd
met markante feiten en figuren… Daarnaast kunnen we vol trots ook al een deel van de nieuwe gebouwen voorstellen.

WELKOMWELKOM zaterdag 26 november tussen 14 u. en 17.30 u.:
geanimeerde rondgang in de oude en nieuwe
gebouwen
zaterdag 26 november om 18 u.: dankviering in
de kerk te Avelgem
zaterdag 26 november om 19.15 u.: avondfeest
in Alta Ripa voor alle (ingeschreven)
sympathisanten van de school 
zondag 27 november tussen 10 u. en 12 u. en
tussen 14 u. en 18 u.: geanimeerde rondgang in
de oude en nieuwe gebouwen
zondag 27 november tussen 12 u. en 14.30 u.:
spaghettifestijn in het schoolrestaurant van het
college (voor wie ingeschreven is)

 
 

We heten u van harte welkom op dit historisch moment voor Sint-Jan Berchmans.
In naam van de oud-leerlingenbond, de ouderraad en alle personeelsleden

Carlos Versieren  en   Johan Colpaert
voorzitter en ere-voorzitter oud-leerlingenbond

Heidi Van Nieuwenhuyze, Frederik Deroose, Sien Fournier, Emely Pauwels 
directie basisscholen Sint-Jan Berchmans
 Mieke Bothuyne en Debbie Baert 

directie Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans



Ingang kloostergebouw Leopoldstraat -
Viencentje.

U start aan nr. 1

Klooster 
basis- en middenschool

Verwelkoming door oud-directieleden 
Philippe Vercoutere - directeur middenschool/pedagogisch directeur college van
1992 tot 2017
Fons Demeulemeester - directeur basisschool Avelgem van 2000 tot 2010 
Lieve Bulterys - directeur kleuterschool Rugge van 1983 tot 2021
Marc Deweer - directeur basisscholen Kerkhove en Outrijve van 2007 tot 2022
Marijke Deprez - directeur kleuterschool De Buitenkans Bossuit van 1979 tot
2014

Een vleugje geschiedenis 
Van Saceghem stichtster 
en overste van 
’t Klooster van de H. Vincentius
 
 

 Nr 2. kapel

o congregatie O.L.V. van 7
Weeën te Ruiselede

o foto’s oude en nieuwe
gebouwen van de 
 basisscholen SJB

 
 
 

 Nr 3. speelplaats
basisschool en
middenschool

o oude foto’s Mariagrot
o oude plannen site

Leopoldstraat
o nieuwe plannen basisschool

Avelgem en middenschool 
 
 

 Nr 4. turnzaal

Oude foto’s turnfeesten
en evenementen.

 
 

 Nr 5. speelplaats

middenschool

Mogelijkheid tot vervoer
met huifkar naar site
Kasteelstraat voor

bezoek kasteel en/of
college en/of
nieuwbouw.

 



 Nr 6. U gaat binnen

in het kasteel.

Het kasteel : terug naar de landbouwschool

In de huid van een leerling van de
landbouwschool (toen het kasteel deel
uitmaakte van Sint-Jan Berchmans).
      

Sketch “Dagindeling internaat” gebracht door
Lovely Vervaeke, klas 6 EcMt.
      
Sketch “Dagindeling eerder soepel” gebracht door
Daan Groeneweg, klas 4 LA.
 
Sketch “Zusterkwartier” gebracht door Eros Vellinis,
klas 4 NWb.
 

Interview door leerlingen Moderne
Talen 2de jaar met 100-jarige 

oud-leerling van de landbouwschool 
Florent Scherpereel.

door Luiz Vroman en Julien Gilbert, 2 Ae







Mieke Bothuyne - campusdirecteur
Debbie Baert - directeur middenschool

U betreedt de nieuwe campus via de (toekomstige)
fietsenstalling en gaat naar de centrale inkomhal van
de blok middenschool.
Verwelkoming  door de huidige directieleden 

              

 
 

 
 

Ontdek onze

 nieuwe gebouwen

De nieuwbouw  Onderweg 

te zien...

maquettes in Lego van
de oude
schoolgebouwen
filmpje met de evolutie
van de bouwwerken
plannen en foto’s van
de nieuwe
schoolgebouwen en
aanleg volledige site
foto’s oude
schoolgebouwen
postkaarten te koop:
SJB-details
gefotografeerd door lln.
info crowdfunding voor
meubilair
info wedstrijd “Lego”

 

 Ontdek nu al het
gelijkvloers en de
eerste verdieping
van middenschool

en collegenr 7.

de centrale inkomhal met
onthaalbalie voor
middenschool en college
de beide open ruimtes Tonze en
Tvuur (met lockers lln.)
via trapkern 1 naar de open
ruimte op de eerste verdieping
via de centrale hal die MS en
COL verbindt, gaat u naar het
andere gebouw
de eerste verdieping COL met de
wetenschapslokalen, lockers
lln. en de mini-Plaza
de Plaza met de aulatrap en het
Forum

 

U maakt kennis met 
volgende ruimtes:



Crowdfunding
U kan een gift doen door over te schrijven op 

BE10 0000 0000 0404 van de Koning
Boudewijnstichting mits vermelding van 

C1850100 - Jubileum College Avelgem -
ACT-37489

 of met gestructureerde mededeling
+++623/3748/90056+++.

Giften vanaf €40 geven aanleiding tot
een belastingvermindering van 45 % op

het werkelijk gestorte bedrag.
U ontvangt een fiscaal attest en een

bedankingsbrief.

Deze crowdfunding is mogelijk dankzij de
steun van het Streekfonds West-Vlaanderen,

beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Open ruimtes vragen om
alternatief meubilair.

Wil u ons helpen?



Eerste lessen in de nieuwe gebouwenEerste lessen in de nieuwe gebouwen  
van middenschool en college:van middenschool en college:  

6 februari 20236 februari 2023



Sint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans, schoolrestaurantSint-Paulusschool Campus Sint-Jan Berchmans, schoolrestaurant
en klassen Sint-Jan Berchmans basisschool op één site:en klassen Sint-Jan Berchmans basisschool op één site:

tegen de zomer van 2024.tegen de zomer van 2024.



Zaterdag + zondagvoormiddag
Jeremie Vaneeckhout 
co-voorzitter partij Groen  

Zondagnamiddag
   3 Avelgemse burgemeesters 

Lut Deseyn, 
Lieven Vantieghem en Valère Depoorter

 

Via de bruine zijdeur gaat u het college binnen.
U start aan nr 8. Ryckewaertzaal

Het college  Nr 9. Inkomhal aan
burelen

Ulrich Libbrecht, Belgische sinoloog en
filosoof - beeldmateriaal, boeken, info
wandeling
                  
 

  Nr 10.  Inkomhal college

Stijn Streuvels, oud-leerling en Vlaams
schrijver
boekenbeurs en auteurs op school
Kommatouwtje
poëzie (wedstrijden)
collegetijdschriften: overzicht door de jaren
heen en nieuwe editie SJBabbel
kerstspelen
kans tot aankoop fotoboek 125 jaar college

 

Thema FILOSOFIE EN
KLIMAAT

Thema LITERATUUR

Op een ludieke manier lichten we de invloed van de collegetijd op de
keuze voor politiek toe.
We stellen een aantal vragen aan bekende Avelgemse politici die
schoolliepen in SJB.
Wat je altijd wilde weten van onze burgervaders/moeders en oud-
leerlingen van het SJB-college…

Thema POLITIEK
               

  
  
 
 
  



nr. 11  Kapel

Het college

Thema KUNST
Beeldende kunst

kunstwerken oud-leerkrachten en oud-
leerlingen Hervé Martyn, Bart
Vandevyvere, Magda Kyndt, Marie-Jeanne
Duponcheel, Maria Maes, Martine
Withouck
kunstwerken/kunstfoto's huidige leerlingen

 Tentoonstelling

 
 
 
 
 

“Biechtstoel”
  Gulden boek om herinneringen

neer te schrijven.
 Mogelijkheid om leuke anekdotes

op film te laten vastleggen.

Muzikale optredens

Thibault Vandewalle
Marie Deventer 
Kimberley Penez
thibaultvandewalle.be

Kaat Vanharverbeke
accordeon

kaatvanhaverbeke.be

Joachim Wannyn
piano en gitaar

vi.be/platform/joachimwannyn

op zaterdagnamiddag Thibault en Marie
14.45 u. - 15.15 u. - 15.45 u. - 16.15 u. - 16.45 u. - 17.15 u.

op zondagvoormiddag Thibault en Kimberley
10.45 u. - 11.15 u. - 11.45 u. - 12.15 u.

 
 

op zondagnamiddag
afwisselend Kaat 
en Joachim
14.15 u. - 14.45 u. 
 15.15 u. - 15.45 u. 
16.15 u. - 16.45 u. - 17.15 u.
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 Nr 12.   
U gaat via de binnenspeelplaats

naar lokaal 402 - 403.

Het college

In de huid van een leerling van de
landbouwschool.

Sketch “Studie” gebracht door Emma
Ernalsteen, 6 LaMt (op zaterdag) en Ella
Cosaert, klas 4NWb (op zondag).
Sketch “Van subregenten” gebracht door
Emiel Depelchin, 5 Ha.
 

We danken van harte Robert Vandaele,Willy
Lemarcq en Jean Depraetere: dankzij hen

ontdekken we landbouwmachines van vroeger.



 Nr 13.   
U gaat naar het open leercentrum,

vroeger deel van de studiezaal.

Het college

 Jan Degraeve
 Bart Vandevyvere
 Bart Vantieghem
 huidige leerlingen 

Ludieke ontvangst op zaterdag- en zondagnamiddag door Bart
Vantieghem.
Cartoons en werk van 

           eerste graad - les Beeld
 

 

Thema CARTOON EN COMEDY

 Nr 14.   
De sporthal, alias sporttempel.

Thema SPORT in Avelgem
SJB speelde lokaal  jarenlang een belangrijke rol op

cultureel vlak en op sportief vlak.
Zowel de basketbalclub KB Avelgem als de volleybalclub
Kerdavo speelden gedurende lange tijd in onze sporthal.

Op vandaag wordt deze dagelijks gebruikt 
door tennisclub TC Avelgem

Wees sportief en test uw balvaardigheid!
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Inkomhal blok 100

Meer feest op 17 december 2022Meer feest op 17 december 2022

Plan een klasreünie en nodig je
favoriete leerkracht uit!

nr 15.

rollerdisco in de sporttempel (eigen rolschaatsen
of te huur)
kerstmarkt met artikelen te koop aangeboden
door (oud-)leerlingen
uitstuifparty in de kapel - enkel voor 18+

Hier verneemt u alles over de geplande feestelijkheden
als allerlaatste afscheid van de gebouwen:

 



 Nr 16.   
STUDIEZAAL

Het college

De leerlingen van het 4de jaar (vak Artistieke vorming)
verrassen u met een dans/flashmob op de muziek van
Footloose.
Onder de leiding van Eline Bossuyt en Ian De Smet,
leerkrachten Artistieke vorming.

Toegang tot de studiezaal: om het kwartier.

 

Thema DANS

 Nr 17.   
Werkatelier tegenover 

kleine turnzaal.

In de huid van een leerling van de landbouwschool:

Sketch “Herkomst van de leerlingen / humaniora vs.
landbouw” gebracht door Myrthe Vervaeck, klas 6 LaMt.

Sketch “Reputatie landbouwschool” gebracht door Nina
Claeys, klas 6 LaMt.

 
 



Het
lerarenteam
door de jaren

heen. IN DE
FUSIE

 

Welkom in onze bar!Welkom in onze bar!

Wedstrijd:
bouw de

nieuwe school
met Lego.

Fotobooth:
terug in 
de tijd!

De
schoolpopulatie

door de jaren
heen.

Wedstrijd: de
tofste klasfoto.

Breng uw 
stem uit!

Proef een
Berchmanneke:

bier of gin!

Op zondag om 14 uur: voetbalmatch 
België - Marokko op groot scherm



WELKOMWELKOM  
opop    onzeonze

festiviteiten!festiviteiten!

Rondleidingen 
in middenschool/klooster, kasteel, nieuwbouw en

college op  zaterdagnamiddag en zondag.

Dankviering in de Sint-Martinuskerk
op zaterdag 26 november om 18 uur.

 

Avondfeest in de Alta Ripa
om 19.15 u. voor wie ingeschreven is.

 

Spaghettifestijn op zondag 27 november
vanaf 12 uur (inschrijven verplicht).

 

Doorlopend is onze bar 'In de fusie' open voor
een drankje en een hapje. Op zondagnamiddag:

voetbal op groot scherm.

 



Laten we naar Beekstad gaan

vzw Sint-Jan Berchmans
vzw Schoolgebouwen decanaat Avelgem
vzw Sint-Paulusschool
vzw Katholiek basisonderwijs Avelgem
het gemeentebestuur van Avelgem

Onze nieuwbouw realiseren is mogelijk 
dankzij de steun van alle leden van

      
dankzij het begrip van onze buren

dankzij de goede samenwerking met Alheembouw,
de architecten van Groep III en Consultes

 
 

Vol dankbaarheidVol dankbaarheid
blikken we terug opblikken we terug op

150 jaar onderwijs...150 jaar onderwijs...
Vol enthousiasmeVol enthousiasme
kijken we naar dekijken we naar de
toekomst, moderntoekomst, modern
onderwijs op deonderwijs op de  

nieuwe campus...nieuwe campus...

Deze jubileumfeesten waren niet
mogelijk zonder de gedreven inzet

en het enthousiasme van alle
personeelsleden, onze leerlingen,
oud-leerlingen, de leden van de

OLB en de ouderraad.
 
 In het bijzonder willen we de organiserende

leden van onze oud-leerlingenbond bedanken:
dankjewel aan  
Carlos Versieren (voorzitter), Johan Colpaert (ere-
voorzitter), Tom Colpaert (ondervoorzitter), Marcel
Coussement (secretaris) , Jozef Beyaert, Claude
Delporte, Philippe Vercoutere, Georges Vermaut, 
 en Martine Wittouck en de leden van de werkgroep
kerstmarkt/uitstuifparty.               

 

In naam van al onze huidige enIn naam van al onze huidige en
toekomstige leerlingen : DANKJEWEL!toekomstige leerlingen : DANKJEWEL!


