
 

 

Digitale nieuwsbrief 

Alumni Sint - Bavohumaniora 

Jaargang 8.1. Januari 2023 
 

 
 
Voorwoord 
 
De tijd van jaaroverzichten, wensen en toasten op een vredevol, mooi en gezond 2023 ligt al 
enkele weken achter ons. In deze woelige tijd waarin discriminatie, onverschilligheid, 
onrecht, haat, oorlog, pandemie, seksisme…meer en meer de kop opsteken, 
 
                                 wenst het kernteam jullie allen 
 
                 een hoopvol, vreugdevol, geborgen en gezond 2023. 
 
 
Wij, Alumni, houden vast aan de Bavospirit en de verbondenheid die onze school uitdraagt 
en zullen dan ook alles doen om dit te blijven waarmaken. Zie sfeerbeelden in dit nummer. 
 
Journalistiek werk ligt onze oud-leerlingen blijkbaar goed. We maken in het interview kennis 
met Sien Debruyne. 
 



 

 

Een terugblik op 15 oktober: Alumnidag 
 

 
Retorica 1972 … 50 jaar later 

 

 

 

‘s Middag genoten 125 

gevierden, afgestudeerd 

tussen 1952 en 1982, van een 

heerlijke Walking - Sitting - 

Dinner. 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 17u  namen 180 oud-groentjes, afgestudeerd 

tussen 1987 en 2002 , deel aan de feestelijke 

receptie. 

1987 

 

Sint-Bavo jubelde en de ganse dag 

borrelden herinneringen op, 

herinneringen aan die vervlogen 

‘groene‘ tijd, aan onze enthousiaste 

leerkrachten, aan de lessen en de 

lessen na de lessen… lessen die ons 

verder brachten in onze weg naar 

volwassenheid.  

1992  



 

 

De toen opgebouwde 

vriendschapsbanden, gesmeed in 

onze ‘groene’ jaren mogen 

onderhouden, dat is het ware 

Bavogevoel. 

 

   1997 

 

 

2012 

 

 

 

2017 

 

Sint-Bavo heeft een aantal oud-leerlingen die de journalistieke weg 

ingeslagen zijn.  

Hier volgen er enkele. 

Isolde Van Den Eynde (‘04) 

Wetstraat journalist bij Het Laatste Nieuws en graag geziene gast bij ‘De afspraak op vrijdag’  

omwille van haar politieke analyses van de voorbije week. 

 

Hannelore Simoens (’08) 

Wetstraat journalist bij VTM Nieuws en geregeld te zien op TV omwille van haar bevattelijke 

reportages. 

 

Ferre Windey (’14) 

Ik werk nog steeds voor VRT NWS. Als freelance journalist heb ik drie jaar voor ‘De Zevende 

Dag’ gewerkt, maar sinds deze zomer werk ik vooral voor het jeugdjournaal Karrewiet als 

reporter voor de TV - uitzending en online. Daarnaast heb ik ook af en toe een opdracht voor 

het Journaal of voor De Ochtend op Radio 1 



 

 

 Interview met Sien Debruyne (‘03) 

 
Sien volgde de richting wetenschappen-wiskunde op 
Sint-Bavo. Daarna studeerde ze Germaanse filologie 
en deed later de stagelessen op haar oude school. 
Zij leek geknipt voor het onderwijs, maar… 
Al in het 6de jaar op Sint-Bavo kwam het idee 

(gestimuleerd door bepaalde leerkrachten) om te 

werken voor Ketnet of Karrewiet. 

Zij deed een aanvullende master aan de 

Erasmushogeschool in Brussel: ‘Radio- en 

Televisiejournalistiek’ heette dat toen. Trouwens 

Isolde Van Den Eynde (oud-leerlinge en 1 jaar jonger 

dan Sien) studeerde politiek en sociale 

wetenschappen en daarna ook ‘Radio- en 

Televisiejournalistiek’ in Brussel. 

 

 

 

En zo stapte je je journalistieke carrière binnen. 

Sien: Tijdens mijn studies deed ik stage bij Qmusic, vooral achter de schermen, ik mocht mee 

redacteur zijn. Daarna (2008-2009) vond ik werk bij het persagentschap Belga als 

videoreporter. Daar deden ze alle soorten reportages, die (vanaf 2008-09, deden dat al langer) 

aan kranten werden aangeleverd. 

Wat een tijd was dat toen nog: in die periode trok ik als meisje (beginnend reporter) naar de 

Wetstraat met een kleine camera en moest me daar ook een weg banen tussen de ervaren 

rotten in het vak, die me zeker géén primeurs gunden. 

 

Wat moet je leren als beginnend journalist? 

Sien: Die periode was een harde maar goede leerschool.  

Zo herinner ik me dat ik naar de persconferentie moest van toenmalig premier Yves Leterme 

over Dexia tijdens de bankencrisis, geladen met een klein cameraatje. Ik had op dat cruciale 

moment moeite met de techniek, wat voor extra stress zorgde. Ik zie mezelf trouwens niet als 

een cameraman.  

En zo trok ik in het begin het Vlaamse land rond met mijn autootje. Omgaan met het 

onverwachte bleef moeilijk: technische problemen, de weg zoeken in Vlaanderen. Zo heb ik 

me toegelegd op het van buiten leren van routes via kaart, om geen kostbare tijd meer te 

moeten verliezen op weg naar een interview. 

Toen was alles in het Frans en het Nederlands, ik kijk erop terug als een rock-and-roll periode. 

 



 

 

Is journalistiek dan zo veranderd de laatste jaren? 

Sien: De job is veel veranderd sinds ik begon. Na één jaar werd de levering van videomateriaal 

overgenomen door VTM Nieuws, zij maakten video voor krantenwebsites. Toen deed ik een 

sollicitatie bij Erik Goens voor VTM Nieuws en werd ik daar aangenomen. 

 

VTM toen en nu 

Sien: Ik werkte één jaar op de videoredactie en moest in die periode niet meer op pad gaan. 

Mijn taak bestond erin hapklare video te verwerken voor krantenwebsites. 

Na dat eerste jaar kwam ik op de algemene redactie terecht. In de zomer van 2011 werd ik 

journalist (reporter) voor VTM Nieuws. Ik moest reportages verzorgen van begin tot einde de 

dag zelf en de dag ervoor vaak research doen. Er is een vooropgestelde limiet hoe lang een 

stuk mag duren, dit kan variëren afhankelijk van het onderwerp. Bijvoorbeeld als een school 

in aanbouw in Antwerpen instort, wordt het een langere reportage. 

 

Hoe ziet een werkdag er uit? 

Sien: Om 8.30u krijg ik een opdracht: ik krijg ’s morgens telefoon, dan begint mijn werk. Om 

9.30u hebben we een briefing met alle nieuwsjournalisten: wie doet wat. Ik begin te bellen om 

een interview te bemachtigen. Ik ga bijvoorbeeld naar scholen in verband met één of andere 

onderwijsproblematiek. Op Sint-Bavo ben ik natuurlijk steeds welkom.  

De cameraploeg komt ter plaatse en we hebben tot 12u draaitijd, een interview kan maximaal 

10 minuten duren. Daarna wordt het stuk gemonteerd samen met de cameraman en/of 

klankman in het busje. Vroeger moest ik daarvoor naar de redactie gaan, nu is het praktischer 

en eenvoudiger want we monteren ter plaatse, sturen de reportage vlot via internet door, onze 

klassieke satellietwagens zijn al een paar jaar op pensioen en zo verliezen we minder tijd. 

Als ik niet elke dag op pad moet, werk ik op de redactie samen met een monteur om berichten 

uit het buitenland te verwerken. Bijvoorbeeld wat de beelden betreft die via het persagentschap 

Reuters (is nu net waar we niet meer mee samenwerken, maar wel de bekendste voor 

mensen, denk ik, wij werken vooral met APTN) binnenkwamen over Oekraïne. Toen was het 

alle hens aan dek.   

Mijn werkdag stopt om 19.30u - na het nieuws van 19u - en er is natuurlijk geregeld 

weekendwerk. 

 

Wat betekent ‘het monteren’ van het interview precies en wanneer ben je zelf tevreden 

over een reportage? 

Sien: Meestal rekenen we 1 uur voor een montage. Soms langer als het een uitgebreide 

montage is. We hebben daar exact 1 uur de tijd voor, alles moet klaar zijn voor het nieuws van 

13 uur of 19 uur.  

Wat doen we dan? Het uitschrijven van de tekst, de cameraman/monteur zet de beelden klaar 

en ik herbeluister het. 

Door wat ik doe, leer ik anders luisteren en denken want je moet een reportage begrijpbaar 

maken.  Je moet soms een beetje psycholoog zijn en mensen vooral op hun gemak stellen 



 

 

voor het interview. Eigenlijk heb je een grote verantwoordelijkheid, want je stelt mensen 

kwetsbaar op voor een groot publiek. Je kan niet alles zeggen. In het begin dat ik dit deed lag 

ik vaak ’s nachts wakker met de vraag of bedenking: heb ik het goed gedaan, had ik dat niet 

beter anders gezegd. Ik kon het niet loslaten, maar ook dat leer je met de jaren snel.  Soms 

heb ik één reportage voor het nieuws van 13 uur en één voor het nieuws van 19 uur. 

 

We zien je nooit meer als reporter in de Wetstraat. 

Sien: Ik heb lang ‘onderwijs’ gevolgd, maar het politieke luik lag mij niet zo, nochtans was het 

aangenaam werken met Hilde Crevits op onderwijs. Liefst geen politiek dus voor mij, dat is 

een totaal andere wereld. Haal daar maar iemand anders voor, Hannelore Simoens doet dat 

bijzonder goed en dat is echt haar ding, ze geniet van dit soort werk. Weet je trouwens dat 

Hannelore ook oud-leerlinge van Sint-Bavo is. 

Mij liggen menselijke reportages het best: ik ben een ‘mensen-mens’. Ik kan maar zoveel 

drama na elkaar aan, ik ben een positief ingesteld iemand. 

 

Welk soort opdrachten krijg je dan nu? 

Sien: Ik wil vooral een mooi, klein verhaal maken, want een journalist is een verhalenmaker. 

Ik heb een brede interesse. Ik wil creatief omgaan met taal, iets meer doen dan enkel het beeld 

tonen. 

Ik interview heel graag kinderen, ze zijn zo spontaan en vaak ook zo poëtisch. Een mooi 

voorbeeld hiervan is een interview in het ziekenhuis toen een kind het had over Vertonghen 

en het verlies op het WK. ‘het WK en zijn verlorenheid’. De creativiteit van een kind dat nieuwe 

woorden vindt, daar geniet ik van. 

Ik had vroeger en nu interesse voor natuur. Op een populair-wetenschappelijke manier een 

verhaal brengen zijn mijn leukste opdrachten. 

 

Hoe combineer je je job met je jonge gezin? 

Het is zeker en vast een uitdaging. Ik werk momenteel vier dagen van tien uur. ’s Morgens lukt 

het nog met de kinderen. Mijn partner moet inspringen voor de avondrush met de kinderen.  

Ook het weekendwerk vraagt heel wat puzzelwerk met mijn gezin, zo bijvoorbeeld werk ik ook 

op kerst, want het nieuws stopt nooit. Maar ik vermoed dat veel vrouwen dit scenario 

herkennen. 

 

Wat heeft de toekomst voor jou in petto? 

Als ik mag omgaan met mensen voel ik me goed, dat is echt mijn ding. 

 

Wij bedanken Sien dat ze niettegenstaande haar drukke job tijd vrij maakte voor ons en ons 

een beetje inkijk gaf in haar werk. Misschien doen jullie zoals ik en kijken jullie ook naar het 

VTM nieuws speciaal om een reportage van Sien te kunnen zien. 



 

 

Wist - je - datjes 
 
1.Kom op tegen Kanker 
 
De Alumni dragen het Fietsteam voor ‘Kom op tegen Kanker’ een warm hart toe. Leerkrachten 
van Klein-Bavo en van de humaniora vormen samen met een aantal leerlingen twee 
fietsploegen. Wij steunen hen om hun inschrijvingsgeld te behalen. 
 
Ook jij kan hen steunen via een gift op rekeningnummer van: 
‘Kom op tegen Kanker, Koningstraat 217, 1210 Brussel, BE14 7331 9999 9983 
met vermelding ‘GIFT’ én de negencijferige code van het team: 170111274. 
Vermelding én code zijn noodzakelijk te vermelden. 

 
1000 origami kraanvogels in AZ Sint-Lucas n.a.v.’ Dag tegen kanker’ 
 
Stephanie Swaelens (’95) plooide mee en hielp opstellen. De Japanse legende ‘wie vouwt zal 
zijn wens tot gezondheid in vervulling zien gaan’ werd een symbool van hoop en vrede. 
 

               
 

     

 2.“Stoppen op een hoogtepunt”: tandem Hoet-Monsieur sluit internationale 

carrière af met tweede wereldtitel. (Nieuwsblad 24/10/22)  

Anneleen Monsieur, Griet Hoet, Ewoud Vromant  (Paralympic Team Belgium)  
Met glans hebben Griet Hoet (slechtziend) en Anneleen Monsieur afscheid genomen van 
hun internationale topsportcarrière: op de slotdag van het WK G-baanwielrennen in St-
Quentin-en-Yvelines (Fr) behaalden ze een tweede wereldtitel. Ze wonnen in de sprint. 
“Podium ja, maar een tweede wereldtitel, dat had ik niet verwacht.” 
 

        
v.l.n.r.: Anneleen Monsieur, Griet Hoet, Ewoud Vromant 



 

 

3. Grécie Van Innis (‘12) en Justine Vergotte (‘09), 
    twee jonge ondernemers starten Pop-up in centrum Gent  

(De Gentenaar 15/12/22) 
 
   In het volledig gerenoveerd hoekpand van Nederkouter 1 (dicht bij Justitiepaleis én  
   Veldstraat) bevindt zich vanaf december beneden 
   de pop-up Second-hand, First Choice.  
   Je kan er tweedehandskleding kopen van Just Waldo van Grécie Van Innis én   
   tweedehandsmeubelen en -design van Hoarderlife van Justine Vergotte. Beiden streven  
   naar een duurzame en sociale samenleving. Een bezoekje is zeker de moeite waard. 

 
4. Lut Depaepe (‘61) boek  en  radio 1 interview op 27/12 
 

 
 
Jarenlang gids in Gent. Zij schreef een boek over haar stad en 
vertelt op een boeiende manier met veel anekdotes. Deze 
biografie begint bij Jacob Van Artevelde en eindigt met de 
perikelen rond het Gravensteen. 
‘De weerbarstige, tegendraadse Gentenaars hebben de 
voorbije 1000jaar steeds gerevolteerd tegen koningen en 
keizers, wereldlijke en religieuze machthebbers. Omdat die 
hun rechten onderdrukten, hen van hun vrijheid beroofden, hen 
de mond snoerden.” 
 
 

 
 

 
5. Veerle Sterken (’98) 
 
Vandaag werkzaam als research scientist & group leader aan het ETH te Zurich. Als 
ruimtewetenschapper verrichtte ze onder meer baanbrekend onderzoek naar Interstellar 
Dust in het zonnesysteem. Op donderdag 12 januari gaf ze, in samenwerking met NASA, 

hierover een Zoom-lezing.  Fier als we zijn op onze oud-leerlingen volgden wij de zoom-
sessie. 
 

 
 



 

 

Familienieuws 
 
Overlijdens 
 
Mevrouw De Wael Margareta (Griet) (‘58) 
overleden op 08 juni 2021 

Mevrouw De Wael Veerle (‘45) 
overleden op 11 augustus 2022 

De heer Verfaillie Michel 
vader van Anneleen (’96) en Els (’97) Verfaillie 
broer van Alice Verfaillie(’66), oom van Sarah Hoozee (’95) 
overleden  te Sint-Amandsberg op 21 september 2022 

Mevrouw Bernard Hilda (’46) 
moeder van Annemie (’71), Liesbeth (’76) en Veerle (’81) De Schryver 
schoonmoeder van Rita Stevens (’74) 
grootmoeder van Katrien (’96), Griet (‘tot 96 in Bavo) en Leen (’00) Van Crombrugge 
overleden op 11 september 2022 

De heer Belaen Eric 
vader van Karen Belaen (’90) 
overleden te Ruiselede op 24 september 2022 

De heer Van Loo Stefaan 
vader van Caroline Van Loo (’83); oom van Annette Van Loo (’75) 
overleden te Gent op 24 september 2022 

Mevrouw Van Wittenberghe Lidwina (’67), 
overleden te Gent op 11 oktober 2022 

 
Geboorte 
 
Nelle De Lepeleer 
geboren op 24 augustus 2022 
kleindochter van Marijke Bombeek ('76), 
gewezen leerkracht, 

 
 

 

Wat de Alumni jullie graag meedelen  
 

De alumniwerking berust op de inzet van enkele vrijwilligers. 
Trees Debrabandere, Rita Hallaert, Lucette Van Hyfte, Mia Waermoes, Hermine 
Speybrouck, Barbara Van Hauter, Sandra Garré en Stephanie Swaelens zijn de 
enthousiaste oud-leerlingen en oud-leerkrachten die de Alumniwerking uitbouwen. 
 

De digitale nieuwsbrief verschijnt in januari, mei en september, 
dit o.l.v. Trees Debrabandere. 



 

 

Op Facebook Alumni Sint-Bavohumaniora vinden we verrassende nieuwtjes over de 
Alumni. 

 
Op de Website, www.sbhg.be, verschijnt onder de rubriek Alumni informatie over de 
Alumnivereniging. 

 

Save the date:  zaterdag 21 oktober 2023. 

Alumnidag voor de afgestudeerden van 1953 - 1958 -1963 - 1968 -1973 -1978 - 1983 -

1988 -1993 - 1998 - 2003 - 2008 - 2013 - 2018  

 
De uitnodigingen worden begin september naar de gevierden verstuurd. 
Noteer 21 oktober alvast, het zou leuk zijn als je nu reeds met je klasgenoten afspreekt.  
Heb je adressen-en/of mailadressenlijst van je jaargenoten stuur deze door naar  
Oud-leerlingen@sbhg.be 

 

Wel en wee 
Oproep aan alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten  
Wij blijven graag op de hoogte van het wel en wee van onze oud-leerlingen:  
huwelijk, geboorte, overlijden. 
Ook bij verhuis of wijziging van e-mailadres ontvangen we graag je gegevens. 

In je mededeling graag meisjesnaam en afstudeerjaar vermelden. 
Dit kan via het contactformulier op de website, www.sbhg.be 

                            of via onze e-mail  oud-leerlingen@sbhg.be 
Wij nemen de gegevens in ons bestand op en sturen je als gevierde een persoonlijke 
uitnodiging voor de Alumnidag. 

 
In onze Nieuwsbrief zetten we graag oud-leerlingen in de kijker.  
Heb je iets te melden, mogen wij een interview afnemen, neem zeker contact met ons 
op. Wij staan ook open voor suggesties en bedenkingen bij de uitgave van de Nieuwsbrief.  

 

Lidgeld 2022-2023 
Oud-leerlingen die ons graag steunen kunnen het lidgeld, €10, voor het werkjaar 2022 - 
2023 betalen op rekening: Oud-leerlingenvereniging Sint-Bavo BE86 4400 2708 9950 

 

Met het lidgeld steunen de Alumni: 
• Diverse schoolprojecten van en door de leerlingen  
• De administratieve onkosten i.v.m. Alumnidag en nieuwsbrieven 
• Het ‘Kom op tegen kanker’ team van de school 

 

Europese Wetgeving GDPR 
Door lidgeld te betalen kan de Alumnivereniging een ledenlijst bijhouden en de betalende  
leden zonder hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aanschrijven voor 
aangelegenheden die rechtsreeks verband houden met de vereniging van oud-leerlingen en 
met de school. Bij niet-betalen van lidgeld (bv door vergetelheid) wordt het voor ons zeer 
moeilijk om gevierden uit te nodigen op de Alumnidag. 
 
Wens je je uit te schrijven uit de mailinglist en ook geen nieuws te ontvangen via de NB van 
de Alumni, stuur dan een e-mail naar oud-leerlingen@sbhg.be 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


