
Geschiedenis
van het V.T.I 4

Henri Vandenberghe, oud-leraar

BuSO1

E. H. Luc Deschodt 

In 1970 liet de wetgeving toe om binnen
het technisch onderwijs, dat voorheen over
2 niveaus beschikte, namelijk
beroepsonderwijs en technisch onderwijs,
een derde niveau op te richten voor
moeilijk lerenden en dit werd het
buitengewoon technisch onderwijs
genoemd of B.T.O. 
Binnen dit segment werden afdelingen
opgericht van houtbewerking, landbouw,
tuinbouw en metaalbewerking.
Aanvankelijk werden er enkel jongens
toegelaten. E.H. HANNEBOUW was
directeur van de gehele school. Om
bekwame leraars te hebben voor dit publiek werden Jacques 
STORME en Walter VERDONCK aangesproken, beiden van het lager 
onderwijs in Loker, afdeling van het St.-Stanislascollege en 
bekommerd om moeilijk lerende klassen aldaar. Walter aanvaardde 
om de verantwoordelijkheid te dragen. Hij werd eerst ingeschreven 
als studiemeester en na enkele jaren als werkmeester om hem een 
wedde te kunnen toekennen. Er was immers geen directeursfunctie 
weggelegd voor die combinatie.

In 1979 kreeg Walter het aanbod om directeur te worden in 
Haverloo Brugge: een beroepsschool met een grote afdeling BTO. 
Omdat hij zijn master pedagogische wetenschappen behaald had, 
kon hij overstappen. E.H Luc DESCHODT, eerst studiemeester in 
het VTI en dan internaatbeheerder in het VTI, werd aangesteld als 
verantwoordelijke voor het BTO.

1 Buitengewoon secundair onderwijs.
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Patrik Pectoor

In 1980 veranderde de wetgeving over het
buitengewoon onderwijs. De leerlingen
werden ingedeeld in types gesteund op hun
onderwijsdefect (vb type 1 die in het BTO
Poperinge school liepen = leerlingen met
lichte leermoeilijkheden, type 2 de leerlingen
uit MPI De Lovie = leerlingen met
middelmatige en zware leermoeilijkheden,
type 3 zoals in Onze Jeugd Roeselare =
leerlingen met gedrag en
karaktermoeilijkheden.)

Vanaf 1 september 1980 moest de BTO-
school een onafhankelijke school worden met
eigen gebouwen, eigen financiële middelen,
eigen directeur, eigen lerarenkorps, eigen departement onderwijs 
om de dossiers te beheren, eigen administratie, eigen afzonderlijke 
boekhouding enz.

Dit had zijn praktische en geëigende problemen. E. H. HANNEBOUW
gaf zomaar niet graag uit handen wat hij met zoveel zorgen 
opbouwde en nog niet af was. 

Dan pas werd BTO BuSO2 genoemd. Datzelfde jaar werden ook de 
eerste meisjes in de BuSo aanvaard. Zo doen de grootkeuken en 
textiel zijn intrede.

Antoon POELMANS uit Limburg doet zijn intrede.

De vlak- en vandikteschaafmachine, pronkstuk van de afd. BuSO, 
wordt bediend door André NOLLET (1980-1981)

Op 1 september 1981 bereikt het leerlingenaantal zijn maximum 
van 204 leerlingen door de inschrijving van zo’n 50 meisjes in 2 
jaar tijd.

In een artikel vertelt men dat tien jaar geleden (1982-83), Metaal 
BuSo, een halfautomatisch lastoestel en vingerzetbank met digitaal 
afleessysteem kreeg3.

Op 1 september 1984 neemt E.H. HANNEBOUW ziekteverlof. Op dat
moment wordt E.H. Luc DESCHODT directeur van het VTI en wordt 
Patrik PECTOOR4 directeur van het Bu.S.O. De naam van de school 
wordt conform de wetgeving veranderd in Vrije school voor 
Buitengewoon Beroepsonderwijs (V.S.B.B.O).
2 BuSO was eigenlijk BSO maar om het onderscheid tussen Beroepssecundair en

Buitengewoon secundair voegde men de u er aan toen.
3 IEM. nr. 59, 1992-1993, nr. 2.
4 Op school tot 2007.
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De grootkeuken kwam er – zoals vermeld - eveneens in de zelfde 
periode (1985-86).
De Naaimachine deed zijn intrede met 8 Bernina toestellen5 tegelijk.

In IEM 1986-87, nr. 1 lezen we dat het plooibakje wordt 
aangeschaft.

Walter VERDONCK6 was begonnen met Hout en Tuinbouw. Het jaar 
erop zijn er 4 afdelingen, Hout, Landbouw, Tuinbouw en Mechanica.
Later ontvouwde zich de sanitaire afdeling met leraars Vital 
VERSTRAETE en André NOLLET.

De school deed mee aan de koepelactiviteiten van het Bijzonder 
onderwijs. Zo neemt de afdeling o.a. deel aan de Vrije scholen 
wandeltocht in Zeebrugge7.

Ook de werkplaats van de BuSo afdeling kende zijn pronkstukken. 
Er kwamen onder andere twee Spaanse freesmachines. De keuken 
voor gezins- en nijverheidstechnieken kwam er in het schooljaar 
1985-86. Het jaar erop heet het: afdeling grootkeuken.

Het machinepark groeide aan met een borstelmachine en een 
waterzuiger in het schooljaar 1988-89.

In het schooljaar 1990-91 werd Kwaliteitslassen geprogrammeerd.

Bertin DENEIRE werd in 1989 co-ordinator navorming BuSo.

1990-1991: we noteren de VKW prijs voor de BuSO. Het Verbond 
van de Katholieke werkgevers honoreert de school. Dit was een 
tweejaarlijkse prijs voor de interactie onderwijs en onderneming.

In de herinnering van de leerlingen leeft nog het
bezoek in de 5e  jaren (1989-90) van E.H. Freddy
MALFAIT8, uit Sint-Eloois-Winkel: de priester-
motard.

De pedagogie van het christelijk onderwijsproject
werd vertaald in haalbare projecten. Lerares
Dominique CNUDDE programmeerde rond Kerstmis de kaarsenactie

5 IEM. 1985-86, nr. 2.
6 Op 1 september 1979 werd zuster Albertine opgevolgd door Walter Verdonck 

die de aanzet gaf tot de bouw van het schoolrestaurant. Uit de pers over zijn  
nieuwe job  op de vrije school Haverloo in Assebroek.

7 IEM. 1987-88, nr.3.
8 Alfred MALFAIT, °Kortrijk, 15 februari 1937 + Grammene, 16 juli 2000; 

16/07/1963: priester gewijd te Kortrijk; 23/08/1963: leraar St. Vincentiuscollege, 
Ieper; 1972-1994 : lid van de gouwraad van KSA Noordzeegouw als 
jonghernieuwergouwproost; 16/03/1977: medepastoor St. Amandus, 
Zwevegem; 01/10/1984: directeur ‘Korte Golf’ (crisisopvang 16-jarige 
jongens), St. Eloois-Winkel; 06/12/1993: pastoor St. Eligius, St. Eloois-
Winkel; 31/03/2000: lid priestergroep Federatie Ledegem
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van BZN (Bond zonder Naam). In IEM. 1988-89, nr.2. signaleert 
men de werking in 1990-91. De omzet was 285.000 BF.

Onmiskenbaar zullen de leerlingen van de BuSoschool het personeel
van hun receptie nog herinneren: Antoon POELMANS en Doreen 
GEERS.

Houtbewerking

De grootste troef van de houtbewerking is het design van de 
meubelen.

11 mei 1990 | Het Wekelijks Nieuws, pagina 20
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Het is vooral onder impuls van prof. dr. Daniël ELLEGIERS, sinoloog
en hobbyist meubelontwerper dat het ambachtelijk onderwijs een 
vaste stek op de Classic-beurs verworven heeft. Als motivatie is 
prof. ELLEGIERS getroffen door het kwaliteitslabel van de moderne 
meubelontwerpen, die opvallen door het gevoel voor schoonheid en
afwerking.

20 oktober 1989 Het Wekelijks Nieuws, pagina 20
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De stoel van de zevende dag

Houtbewerking is altijd al een buitenbeentje geweest. Het design9 
en de pronkstukken in de Expo waren beautiful en cool. Daarnaast 
is vrijwel alle hout dat verwerkt werd in de gebouwen door de 
handen van de leraren uit de afdeling hout gepasseerd. Naast deze 
functionele toepassingen kwamen ook de exclusieve meubels op het
podium en haalden tentoonstellingen en tv10.

Classic '8711 was een topprestatie. Op de meubelbeurs in de 
Heizelpaleizen stonden drie stuks een zeshoekige tafel in Afrikaanse
notelaar, een kastje in massieve es met weingébiesjes en een 
armstoel die naar De Zevende Dag ging.

9  Gangmaker leraar Paul NOLF.
10  De stoelen voor de zevende dag in 1990-91 vermeld.
11  IEM 1987-88, nr. 1.
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Leraar Gilbert MALESYS mocht beginnen in het salon van de zusters
(Paulientjes binnen-de-muren), Ten Bunderen. De werkbanken 
stonden er op de parketvloer.

IEM 1985-86, nr. 1 vermeldt het specialisatiejaar industriële 
meubelmakerij en meubeldesign.

In 1989-90 doet de freesmachine met digitale aflezing haar intrede.
In de meubelen was de expo van 1989 een apart jaar. Zie foto 
bovenaan.
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Leraar Ivan VANDENBROUCKE geeft uitleg. Onmiddellijk ernaast 
Pierre Allaeys, E. H. Luc DESCHODT en uiterst links Patrick 
PECTOOR.

De kers op de taart was Expo
1992 in de 
kunstambachtgallerij in 
Brussel.

Leraar Luc VERSCHAEVE met 
de gehele ploeg van het 
vervolmakingsjaar (zie foto 
hierboven 1994). 
Beroepsfierheid ontbrak zeker
niet. Eigentijds en naar de 
volgehouden VTI-Poperinge-
kwaliteit.

De houtbewerking werkte 
niet alleen voor expo en TV. 
De voortdurende uitbreiding 
van de gebouwen waren een 

Vrienden van het Poperings Archief  vzw                                       9



welgekomen praktische leerschool. De praktijkhalle voor de 
landbouw en bijhorende klassen kregen integrale ondersteuning van
de werkplaatsen van de eigen school.

De meesters mochten zich botvieren op de tekeningen en 
uitwerking van aangepaste modellen die ze nu eens niet uit de 
handboeken konden kopiëren.

En dat ze dit voortreffelijk hebben gedaan was op de expo te zien 
aan de talrijke aanwezigheid van ouders en familie van de 
leerlingen die eraan gewerkt hadden.

De CNC machine werd geïnstalleerd in het schooljaar 1992-1993. 
De CNC sturing voor frezen,  boren en graveren hoorde bij de 
opleiding. Leraar Yvan VANDENBROUCKE was de specialist ter zake.
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2011

In de beginperiode was er nog minder tussenkomst van de 
houtbewerking. Later zouden de leerlingen van de houtbewerking 
heel wat constructies waar hout bij te pas kwam voor hun rekening 
nemen.

Elektriciteit

De Elektriciteitsafdeling worstelde zich los uit de mechanica en werd
elektromechanica. Later, met de komst van de computer, kwamen 
besturing en beveiliging, namen om er met je niet technische 
scholing je tong over te breken...

Met het wederuitrustingsplan 1977-78 werd lokaal 61 een 
werkplaats waar de inspectie kon mee akkoord gaan. Een 
Wederuitrustingsplan met heroïsche inspanningen, lobbying en 
behoorlijk gewicht in de  administratieve schaal.

In een artikel van 10 jaar 
geleden vermeldt men de 
oprichting van de afdeling 
in 1984-8512.

Leraar Bernard DE GRYSE 
herinnert zich het 
broedtoestel13 dat 
uitgewerkt werd door de 
afdeling en in het 
schooljaar 1987-88 won 
de afdeling (7de jaar 
regeltechniek) in de 
Wedstrijd jeugd en 
technologie een eerbare 
prijs. Ze maakten een 
Plotter.

In deze huisjes was aanvankelijk 
de werkplaats van elektriciteit. We 
herinnenren ons de tribulaties met 
de inspectie en het musuum met 
motoren. Het complex werd institut

12IEM. 66 1994-95, nr. 3.
13 IEM. 57, 1991-92, nr. 3
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Remi genoemd....

De koel- en acclimatisatietechnieken werden ingericht in 
avondleergangen in het schooljaar 1988-89. Koeltechniek kreeg zijn
eerste nieuw atelier op de binnenkoer van Medard DESAGHER in 
1989-90.
In 1991-92 werd een scorebord uitgewerkt. In de 21e eeuw werden 
nog meer spectaculaire dromen uitgewerkt.
Over de bijscholingscursus-ten-Bunderen leest men reeds in 1986.

De informatica avondcursussen met CVO haalden hun leerkrachten 
uit de pool van de elektriteitsafdeling van het VTI.

De TRS80 en de Commodore horen bij de historische relieken. 
Uiteindelijk kwamen er voor Informatica 2 computerklassen in de 
landbouwpraktijkhalle. De Boerenbond schonk de IBM computers. 

Nog voor de eeuwwiseling werd er een rijdende valies 
geprogrammeerd.

Krant van West-vlaanderen 12 juni 1998
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Westhoek 2010

Het VTI Poperinge beschikt sinds kort over een nieuwe en moderne 
locatie voor de afdeling elektriciteit. Reeds een aantal jaren had de 
afdeling te kampen met plaatsgebrek wegens toename van het 
leerlingenaantal en de steeds groeiende noden voor het hedendaags
technisch onderwijs. De leerlingen van de studierichtingen TSO en 
BSO Elektriciteit, maar ook van de aanverwante studierichtingen 
zoals Industriële Wetenschappen en Elektromechanica maken vanaf
nu gebruik van deze nieuwe infrastructuur.

De nieuwe locatie biedt heel wat meer mogelijkheden. Er zijn meer 
werkplaatsen, waardoor elke graad zijn eigen identiteit heeft. De 
ruimte is groter, waardoor alle didactische materiaal beter 
opgesteld kan worden. In de werkplaats van de tweede graad is een
ruimte voorzien met een chalet. In deze chalet kunnen de leerlingen
op een zo goed mogelijke manier een residentiële installatie 
uitwerken. Er is ook een extra labo, dat alle mogelijkheden biedt 
om allerhande proefopstellingen te maken en apparatuur te testen.

Daarnaast beschikt de afdeling over twee computerlokalen. In deze 
lokalen kunnen de lessen installatie- en uitvoeringsmethoden 
gegeven worden. De lokalen zijn voorzien van de modernste ICT-
leermiddelen waaronder een smartboard. Beide lokalen liggen vlak 
naast de werkplaats. Op die manier kunnen de leerkrachten hun 
theoretische lessen didactisch ondersteunen in de onmiddellijke 
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nabijheid van de werkplaatsen. Zo komen we tot geïntegreerd 
onderwijs waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan.

Tijdens de uitbouw van deze nieuwe infrastructuur beschikten de 
leerkrachten en leerlingen van de afdeling Elektriciteit over een 
unieke praktijkruimte, aangezien ze zelf instonden voor de 
installatie van alle elektriciteits- en ICT-voorzieningen

Dergelijke modern ingerichte lesruimtes zijn zowat uniek in de regio
en de provincie en bieden de mogelijkheid om hoogstaand 
technologisch onderwijs aan te bieden.

Mechatronica, Bouw je eigen avatar. Met deze slogan blijft elektronica aantrekkelijk 2015.
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24 november 1990

Op Westhoekverbeeldt vinden we de klasfoto van het laatste jaar 
Elektronica (juni 1971)

De leraars en leerlingen verenigd voor de traditionele foto aan het 
einde van het schooljaar: 1. Arthur Gombeir (leraar Engels), 2. 
Marc Keignaert, 3. Yannic Neyrinck, 4. Paul Lambrecht 
(klastitularis), 5. Paul Hannebouw (directeur), 6. Georges Dever (de
klaslaureaat), 7. Geert Boeraeve, 8. Paul Inion, 9. Gilbert Lobelle, 
10. Luc Doolaeghe, 11. Bernard Vanhoucke (leraar lichamelijke 
opvoeding), 12. Pierre Vandermarliere (leraar Frans), 13. Georges 
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De Bruyckere (leraar elektriciteit), 14. Tony Deroo, 15. Rik 
Castryck, 16. Frans Bamelis, 17. Bernard Bulckaert, 18. Frans 
Vandenbroucke, 19. Guido Gouwy, 20. Ignace Verstraete, 21. Roger
Verlet, 22. Marc Loonis, 23. EH André Dewulf (surveillant), 24. 
Raymond Deroo (leraar mechanica), 25. Jean-Pierre Mahieu, 26. 
Norbert Dehaere (leraar wiskunde en elektriciteit), 27. Jozef 
Halfmaerten, 28. Luc Gerber †, 29. Gerard Vandoolaeghe, 30.Marc 
Meersseman, 31. Joël Sweertvaegher, 32. Bernard Adriaen, 33. 
Pater Jos Bouwens (leraar godsdienst), 34. Tarcis Catry (leraar 
elektriciteit), 35. E. H. Luc Deschodt (surveillant), 36. Paul Verraes 
(leraar mechanica), 37. Eric Buysse (leraar mechanica) en 38. 
Jimmy Lagae (leraar wiskunde). 

Tuinbouw
Door de verscheidenheid van afdelingen is er in het VTI een 
prachtige mix: de zachte touch van hout en tuinbouw en de ijzeren 
precisie van de freesmachine.

We meldden reeds de uitbreiding van de refter tot serre, vooral in 
de winter was dit een gunstige voorlopige oplossing voor leraar 
Gilbert DE BOOSERE. In 1975 kwam de eerste gestookte teelt van 
tomaten, 1500 m. buizen verwarmen de twee 8m kappen van het 
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oudste serre gedeelte. De witloofschuur was in diezelfde periode in 
volle opbouw.

Op het Nationaal bloemfeest in Ieper kreeg de tuinbouwafdeling een
eremetaal van de koning op de bloemenfeeërie (1978)

De Boomgaard in de Trommelaarsstraat14 is in de annalen bekend 
als de ontdekking van het oude kerkhof van Onze Lieve 
Vrouwekerk.

Voor de eerste maal gaat de 
tuinbouwafdeling naar Eede, 
Nederland, in het schooljaar 
1989-90 onder de leiding van 
leraar Frans HIMPENS

De substraatkweek in de 
tuinbouw werd gesignaleerd in 
1995-96.

De automatische 
beregeningsinstallatie, 
geprogrammeerd vanuit het 
bureau van de werkmeester was 
er sinds het schooljaar 1985-86.

Land- en tuinbouw installeert 
witloof schoonmaak in 1985-86.

Het weerstation komt er in 
198615. Het KMI vestigde zich 
met een controleenheid 
weerkunde in de centrale van de 
serre.

14  Begin '80-er jaren.
15  10 jaar later, IEM 1996-97, nr. 2.
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Hydrocultuur – witloofloods komt er in 1988-8916.

Tuinbouw kreeg nieuwe serre in 1993-9417.

Bloemschikken is in handen van leraar Karel VERSTRAETE 
(vermelding 1992-1994).

16  IEM 1988-89, nr.3.
17  IEM. nr. 63, nr. 3 1993- 94, nr. 3.
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De serres van het VTI.

De oud-
leerlingen

Oud-
leerlingenbond: 
De Vleterbeke

Lijfblad

De band met de oud-
leerlingen van de 
nijverheidsafdelingen werd 
eerst verzorgd via hun lijfblad.
De voorkant van het 
democratisch blaadje van de 
bond: de Vleterbeke is de 
reproductie hiernaast. Er was 
toen nog geen schoolblad.

Het product was gemaakt op 
een wasfolie waarop met een stift de tekeningen waren 
aangebracht: een ambachtelijk product met interviews en nieuws 
van de oud-leerlingen gedrukt op de persen van de eigen drukkerij 
van de school.
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Omdat er per se een uitgave moest komen met een betere kwaliteit
is er een jaar geprobeerd met een voorpagina van de hand van 
leraar Paul NOLF: een uitnemende creatieve collega, die ook 
hiervoor zijn diensten presteerde.

Leraar Gerard DANNEEL zou in derde instantie zorgen voor echt 
drukwerk. Een drievoudig geplooide flyer op gekleurd papier. De 
uitgave ging ter perse in de drukkerij BOUSSEMAERE in Woesten.

Wanneer dan het schoolblad IEMAND ontstond was de Vleterbeke 
zijn communicatieve functie kwijt.

IEMAND was geboren, aanvankelijk vurig rood en later zwart-wit.

De activiteiten van De Vleterbeke kennen een lange geschiedenis. 
De feestavond en toneelvoorstelling door De VLETERBEKE met Flor 
Barbry's volkstoneel van Frans Vlaanderen gaan al meer dan 40 
jaar mee.

Activiteiten

Feestavond in Proven in 
"Rozenhof". (1980)

Op de affiche in 1983-84
voordrachten Chips en 
Kruiden in de voeding 
ingericht door de 
Vleterbeke.

Ongeveer hetzelfde jaar 
kwam de oud-leerlingen 
van de Vleterbeke samen
in Abele in de zaal 
Windmolen.

Hiernaast voorpagina van oud-
leerlingen blad onder het

ontwerp van leraar P. Nolf

IEMAND 1985-86 
vermeldt twee jaar na 

mekaar feest in 't Hof van Commerce, met 4 gangen.
Het activiteiten parcours behelst allerlei pogingen vooraleer men bij
de tegenwoordige jaarlijkse toneeluitvoering belandt.
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12 10 1982 - Lessenreeks technische volksopleiding (Adhemar 
VANDROMME pendelen.)

In 't schieten van het blad werden Thé-dansants gepland op de 
bergen maar dat bleek niet direct het procedé om de oud-leerlingen
te bereiken. Ook het huidig toneel dat nog altijd onder de noemer 
van de Vleterbeke wordt ingericht bereikt meer publiek dat niets 
met het VTI te maken heeft.

Sporen van de feestelijkheden zie 07 12 1992, IEM. 1991-1992, nr.
2 - 150 aanwezigen. - Foto van het bestuur. - Depoorter traiteur.

Jaren later 2010

Afscheid voorzitter Gerard DANNEEL, opvolging Rony VANDERBEKEN

De tombola op het schoolfeest was wel op zijn manier “de banden 
met oud-leerlingen in stand houden”. Daar was het bindend 
element de technische apparatuur in de prijzenpot.

Het toneel van Frans Vlaanderen

Als het toneel van Frans Vlaanderen start in het verlengde van de 
Dames van Barmhartigheid dan is ook voor de Vleterbeke het hek 
van de dam. Die Dames hadden zo'n ongehoord succes dat er 
gezocht werd om tweemaal op te treden en daar hebben de oud-
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leerlingen van de Nijverheidsafdeling van het VTI op ingespeeld. 
Successen waren de opvoeringen van De mirakelmakers (1980) – 
dat was zelfs nog naast de feestavond in Proven in het Rozenhof – 
hetzelfde jaar, Antje (20.02.1981), De molen van Sans souci 
(1982) – later nog eens gespeeld – , Mijn zoon, mijn zoon (1983), 
21 02 1986 Klaarlandwegel, Komedie om geld 1988), De filosoof 
van Hagem (1990), optreden ook van Bloedend hart, Van duiven en
menschen (22 02 1991),  Jean Claude de bode (07 12 1992, met 
150 aanwezigen, Lucie en Lucienne (1993), In de Miroir, De Zaole 
(1994), Vive la musique 16 02 1996, Tantum ergo (21 02 1997), 
De dag dat het kampioenschap van België gereden werd18.

Ondertussen is de 
vertoning (2016) 
opnieuw in Oud 
Vlaanderen waar ze 
al eens was 
geweest.

Deze blz. geven het
interview weer dat leerling

Herman CAULIER als
voorzitter van de oud-
leerlingenbond schreef

voor het oud-
leerlingenblaadje (1973).

18 IEM 73, 1, 97-98.
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Het interview werd afgenomen door leraar Gerard VILEYN, die de 
grote promotor was van een eigen lijfblad voor de oud-
leerlingenbond.

Het was inderdaad de bedoeling om via deze band oud-leerlingen in
de kijker te brengen, om de afgestudeerden de weg te wijzen naar 
een job, kortom een service na de opleiding.
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Bladeren in het oud-leerlingenblad

Daarop volgde het drukwerk van de firma BOUSSEMAERE
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Het bestuur

In het schooljaar 1969-70 stichtte men de Oud-leerlingenbond De 
Vleterbeke. 

In de geest van de tijd waren er aanvankelijk zoals gemeld Thé-
dansants gepland. We herinneren de avonden van het schieten van 
't blad19 e.a.

Herman CAULIER, later directeur Penitenten20,  oud-leerling, was 
enkele jaren voorzitter en dan volgde Gerard DANNEEL hem op (cf. 
interview supra).

Het bestuur is lange tijd gedragen door: Roger BAILLIEUL (2e rij 3. toneel en 
BuSo), Gerard DANNEEL (2de rij 1. prijzen voor de stand op de Expo), Edgard 
VAN HOPPLINUS (1ste rij 2), naast Noël VAN KEMMEL. Henri VANDENBERGHE (2de 
rij 2), Yvan VANDENBROUCKE (2de rij 4), Luc HALFMAERTEN (2de rij 5), André 
NOLLET (2de rij 6), Martin HARDEMAN (2de rij 7)

19  Bal in 't schieten van het blad, onkosten 50 BEF. Orkest The blue masks. 
Eerste bal in de Wielewaal. In 1972 was het bal niet in de Wielewaal maar in 
de  Corneblomme. Bal met Norma HENDY 03 06 1972. De naam bal was in de 
pedagogische context, in de tijdsgeest van toen niet gelukkig. Men probeerde 
met het moderne woord Thé-dansant een edeler, jonger en minder geladen 
gelaat aan te geven... Toch strandde de formule op het altijd maar jonger 
publiek dat deelnam en de onmogelijkheid van onderwijzend personeel om de 
ontspanning van schoolgaand publiek – in hun vrije tijd – als het dan nog 
zouden willen – in goede banen te leiden.

20  IEM. 1981-82.
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Medio '80-er jaren probeerde men een andere formule. Men zou de 
groep met voordrachten, een vorm van bijscholing en culturele 
voordrachten een avond opnieuw bijeenbrengen. Deze aanpak 
bleek slechts enkele jaren met succes bekroond.

In '81-82 bestaat DE VLETERBEKE met als Voorzitter Kris 
DEPOORTER21. Dit was een poging om het voorzitterschap onder 
een oud-leerling te brengen. Dit gebeurde voorheen al met Herman 
CAULIER.

Bestuur

Oud-leerlingenbond eert hun chef – gepensioneerd leraar Gerard 
DANNEEL– gelegenheidskoor.

Henri VANDENBERGHE, Paul VERRAES, VANDERBEKEN, Dirk 
WOSTYN, Edgard VAN HOPPLINUS, Paul MAERTEN, Yvan 
VANDENBROUCKE (zangleider), op de voorgrond Marc FEYS.

Men bracht een parodie op de psalmen met een knipoog naar het 
koor Cum Jubilo waar Gerard actief lid van is.

21  IEM. 1981-82, nr. 1.
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28.02.2003

Oud-leerlingenbond Land- en Tuinbouw

De oud-leerlingenbond van de Land- en Tuinbouwafdeling had een 
grotere reikwijdte. Daar waren altijd meer aanwezigen dan in de 
bijeenkomsten van de Vleterbeke. De agrarische bevolking was blij 
even in feeststemming te kunnen vieren na het labeur op het veld 
of de zwaarte van de oogst. De Vleterbeke had dan zijn eigen 
pluswaarde in de aanbreng van cultuur. Deze eigenheid is geen 
waardeoordeel noch naar de ene noch naar de andere bond.

De Land- en Tuinbouw had zijn 6e lentefeest door oud-leerlingen in 
1979.

08 03 1980 was het 7e lentefeest in de Bollemeers.

In 1983-84 kwamen ze bijeen voor een Breugheliaans maal. Reeds 
in '83-'84 schreef men een artikel onder de titel “tien jaar later”. Ze
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dateren dus 1973, de tijd waar men in de Vleterbeke duchtig aan 
het schrijven was aan het lijfblaadje.

In 1985-86 waren er 220 oud-leerlingen bijeen: de feestavond van 
21 11 1987 wordt in het schoolkrantje vermeld.

De feestavonden volgden zich verder op. We noteerden 16 11 1990 
en in 1993: het twintigjarig bestaan: bij die viering waren er 308 
aanwezigen22, met foto's in IEMAND.

De 22e feestavond in 1994-95, de volgende op 16 11 1996 en de 
24ste keer zijn vermeld in de schoolpers23.

22  IEM. 1993-1994, nr. 1.
23  IEM. 1997-98, nr. 73, 1.
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Land- en Tuinbouw zijn onafscheidbaar onder dezelfde koepel 
genoemd. Het schoolfeest was altijd het feest van het gehele VTI 
waar Houtbewerking opviel door het designmeubel en de 
Tuinbouwafdeling door bloemen en serreplanten, de 
Landbouwafdeling heeft altijd prominent groot materiaal laten 
aanrollen.
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Bugger
Jacques Destailleur

Wie thuis is in het Engels en vooral wie al eens naar Engelstalige 
programma’s kijkt, is wellicht vertrouwd met het woord bugger of 
de uitdrukking bugger off.

Liefhebbers van Britse comedy en zeker zij die The Fast Show (een 
sketchshow die liep van 1994 tot 1997) voor geen geld wilden 
missen, kennen vast en zeker het personage Unlucky Alf. Voor deze
oude, eenzame, gepensioneerde man zat werkelijk alles tegen in 
het leven, en als hij al eens een of andere te voorziene catastrofe 
probeerde te vermijden, liep hij in een ander ongeluk. Zijn afsluiter 
was dan steevast Oh bugger! Zoek maar eens op You Tube onder 
The Fast Show unlucky Alf. Waarom dit sprongetje naar het Engels?

In SAP 124a (processen 1630) vonden we een verklaring van Jan 
MONTENS, de zoon van Jan, in naam van zijn broer Franchois, over 
een gebeurtenis van vier maanden voordien. Deze verklaring kwam 
er nadat te zynder kennesse ghecommen is dat Jan DE NOOT 
eergisteren doot zynde, gheschauwet is gheweest bij den officier 
ende wethouderen van Poperinghe

Jan MONTENS gheeft bij desen te kennen aen den zelven officier de
gheschiedenisse vanden faicte te wesen ghebeurt heden ontrent 
vier maenden inder voughen naer schreven

Den voorseiden DE NOOT is ghecommen ende ghepasseert van 
tquartier van Poperinghe deur Proven ghewapent met een vysende 
pycke24, ende zeker man te peerde duer veele landen zoo gers als 
zaijerije ghebruuckt bij Jan MONTENS d'oude zijnen vaeder
24Pycke: stootwapen bestaande uit een lange stok met een metalen punt, lans
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Dat viel niet in goede aarde, omdat daer gheenen peerdenwegh en 
is, nochte selfs een voetwegh duer tvoornoemde ghers, zulcx datter
cause vande schaede daerdeure gheschiet

Er vielen woorden tussen DE NOOT en Franchois MONTENS, maar 
den zelven DE NOOT niet min voort passeerde naer tquartier van 
Rousbrughe
Een paar uur daarna kwam DE NOOT terug, zouckende ende 
vraghende ten hove van den voornoemden Jan MONTENS D’OUDE 
ende daerontrent naer den voornoemden Franchois den welcken 
wrochte int tvelt op een stick van drije ghemeten, daer hij in 
tmidden maecte zeker greppen mette hauwe ontrent drije 
boogschoten vande wech

Al snel laaide de twist weer op, al wanneer de voornoemden DE 
NOOT den voornoemden Franchois toeghecommen is, ende naer 
hem ghelopen rouppende tsa ghien bugger tdoet u leven of het 
mijne nemende zyne pycke ende dreyghende den voornoemde 
Franchois te slaen, welcken Franchois tselve ghewaere zynde, 
ghesleghen heeft met zyne voornoemde hauwe op het hooft 
vanden voornoemden NOOT dat hij viel ter aerde, ende corts daer 
na keerde naer Poperynge
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Welcke faict den voornoemden Franchois verclaert alsoo ghedaen 
t'hebben tzyne vytteren leetwezen danof ontschuldigh ende alle 
anderen toorconde desen 10en february 1638 onderteeckent Jan 
MONTENS de jonghe met zeeker marcq int middel vande naeme 
ghestelt

Wegens die bugger maakten we dus een sprongetje naar het 
Engels.

Volgens de Oxford Dictionary (online: 
http://oxforddictionaries.com ) ligt de oorsprong van het woord in 
het middeleeuwse Latijnse Bulgarus, specifiek iemand behorende 
tot de Ortodoxe kerk, en dus een ketter voor de Romeinse Kerk. Via
het Oudfranse bougre (ketter) en het Middelnederlands kwam het in
het oude Engels terecht.
De betekenissen zijn door de jaren heen sterk gewijzigd. In de 16de
eeuw stond het voor sodomiet, beoefenaar van alles wat – 
toentertijd – beschouwd werd als zijnde tegennatuurlijke seksuele 
handelingen. Een ketter was nu eenmaal in alles verkeerd. Begin 
18de eeuw werd het afgezwakt en gebruikt als een eerder 
algemene belediging. Oh bugger van in het begin wordt nu 
aangewend om je ergernis te uiten, en bugger off  betekent gewoon
go away (of iets minder netjes piss off)

Zelfs Wikipedia (Engelse versie) heeft een artikel gewijd aan 
bugger: de verste oorsprong van het woord is ietwat afwijkend, 
maar ze geven toe dat er hierover geen consensus bestaat.
Daar staan nog meer interessante weetjes, zoals de betekenis die 
het woord krijgt naargelang het land waar het gebruikt wordt, soms
zelfs een minder negatieve.

Ook in het Woordenboek der Nederlandsche taal is het vinden 
(online: http://gtb.inl.nl/) 
Geef bogger in, want bugger verwijst je toch door naar deze 
schrijfwijze. De uitleg komt vrij goed overeen met wat in de Oxford 
staat. Vergeet niet de citaten te lezen!
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DE ORDONNANTIE
VAN 3 MAART 1764

Paul Johan Desegher

Een ongeval in de ochtendspits, een vrachtwagen die zijn lading 
verloren heeft, een fessen-hals ten gevolge van wegwerkzaamheden... 
onverwachte of aangekondigde hindernissen: kilometers fle, elke dag 
weer.
De stress-bestendigheid van de bestuurders wordt zwaar op de proef 
gesteld. 
En bollebozen aan de universiteiten becijferen het verlies door verlet 
voor de economie, want: time is money. 
Dan zullen we nog niet hebben over de frustratie van de “gewone 
burgers” die over bemodderde landwegen moeten tijdens de rooitijd, of 
door de putten dokkeren die door het strooizout zijn ontstaan. 

Ook al in het Ancien Régime was vlot verkeer over de wegen niet 
vanzelfsprekend. Om te beginnen waren slechts weinig wegen verhard. 
In de winter werden “baillen” geplaatst om te voorkomen dat de 
aardewegen niet tot modderpoelen zouden herschapen worden. 

Toen gold ook nog de plicht dat elkeen verantwoordelijk was voor het 
onderhoud van de straat en de gracht voor zover die aan z'n eigendom 
grensde. 
Maar in de zestiger jaren van de achttiende eeuw, onder het bewind van
de Oostenrijkers, was de toestand fink uit de hand gelopen. Laksheid 
werd niet terdege bestraft. De landwegen zoals die er toen bij lagen, 
waren verworden tot  een gedroomd parcours voor 4 X 4 – fanaten Maar
de marskramers en de voerlui van toen zullen vaak een finke biecht 
bijeen gevloekt hebben.  En uit  eigenbelang lieten de landslieden 
opschietende boompjes gewoon door-groeien: hout kon men altijd 
gebruiken. Intussen belemmerden  ze de vrije doorgang. 

Een en ander was de vorstin ter ore gekomen. De moeder des 
vaderlands besloot in te grijpen, tot nut van 't algemeen. 
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MARIA THERESIA
by der gratie Godts, Rooms-Keyserinne, Koninginne van Duytslandt, van 
Hongarien, van Bohemen, van Dalmatien, van Croatien, van 
Esclavonien, &c. Aerts-Hertoginne van Oostenryck, Hertoginne van 
Bourgogne, van Lothryck, van Brabant, van Limbourg, van Luxembourg, 
van Guelder, van Milanen, van Stirien, van Carinthien, van Carniole, van 
Mantua, van Parma ende Plaisance, van Wirtemberg, van hoog ende 
leeg Silesien &c. Princesse van Suabe ende van Transilvanie; Marck-
Gravinne van 't H. Rooms-Ryck, van Bourgau, van Moravie, van hoog 
ende leeg Lusatie; Gravinne van Habspourg (sic), van Vlaenderen, van 
Artois, van Tirol, van Henegauw, van Namen, van Ferrete, van Kybourg, 
van Gorice ende van Gradisca; Landt-Gravinne van Alsatien; Vrouwe van
de Marche van Slavonien, van Port-Naon, van Salins ende van Mechelen;
Hertoginne van Lorreynen ende van Bar; Groote Hertoginne van 
Toscanen.

De menigvuldige klachten, de welcke ons sedert een eenighe jaeren zyn
toegekomen, dat de Heirbaenen, publicque Wegen ende Straeten in 
onse Provintie van Vlaenderen, soodanig verhindert, belemmert ende 
buyten staet gebracht zyn, dat men in veele Quartieren ende Plaetsen 
met Waegen nochte met Peerden daer door en kan geraecken, sonder 
ongemack ofte gevaer; hebben ons genootsaeckt te doen ondersoecken
den waeren oorspronck van dit quaedt, soo schaedelyck voor de 
Commercie ende de Landt-bauwerye, ende Wy hebben bevonden de 
besonderste oorsaecke daer van te wesen, dat de Eygenaers ofte 
Gebruyckers der Landen paelende jegens de publicque Wegen, de selve 
op veele plaetsen hebben ingenomen, ofte met Boomen beplant, dat 
verscheyde Heeren der Dorpen ende Heerelyckheden, oock aldaer 
geheele Dreven ofte Plantagien van Boom-gewas hebben gemaeckt, 
ende dat arger is, de selve gemeene Wegen ofte Straeten ten deele 
hebben bestaen in Cheynse uyt te geven, om daer op Huysen te 
bauwen, alles by openbaere usurpatie ende tot groot nadeel van het 
Publieck, het gone altyt heeft moeten hebben, ende als noch moet 
genieten het vry en ongehindert gebruyck der Heirbaenen ende 
gemeyne wegen, op hunne behoorelycke breede, niet jegenstaende 
eenigen pretensel titel, verwaende possessie ofte gebruyck ter 
contrarie; dat d’Offcieren van Justitie, welckers plicht het was, 
ingevolge onse voorgaende Placcaerten ende Ordonnantien, jegens alle 
het gone voorschreven te doen voorsien, zulcks by oog-luyckinge 
hebben naergelaeten, ’t zy uyt onachtsaemheyt, ’t zy om niet te 
mishaegen aen de Heeren der Dorpen ofte andere Persoonen, van wie 
sy eenig voordeel waeren genietende, ofte verwachtende, ofte oock 
andersints, om dat sy beducht waeren kostelycke ende langduerige 
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Processen te moeten uytstaen jegens Kloosters, ofte andere machtige 
Proprietarissen; dat de gemelde Offcieren des te langer ende sonder 
achterduncken in gebreke zyn gebleven, ter causen geene visite 
t’hunnen laste en geschieden, ende dat onse Raeden Fiscaelen, aen 
welckers sorge het altydt is geweest de fauten ende misbruycken te 
doen erstellen ten dobbelen koste, ende by uytwerckinge van de 
voorder penen tot laste van de gebreckelycke Offcieren, by onse 
voorgaende Placcaerten gestatueert, danof niet genoegsaem en worden
geinformeert: Door alle welcke het wanorder altyt meer ende meer 
heeft toegenomen, selfs soo verre dat men eyndelinge in sommige 
Quartieren heeft geintroduceert van te gestaen met de Heirbaenen 
ende de andere publicque Wegen te geven de breede die sy van oudts 
gehadt hebben, sonder in ondersoeck te treden of de selve souffsant 
ende behoorelick is of niet; het gone Wy mits desen verklaeren een 
naeckt abus ende misbruyck te wesen; want alhoewel by onse 
voorgaende Placcaerten op dit fait geëmaneert, geene precise breede 
en is gedeter-mineert, heeft het nochtans altyt onsen expressen wille 
ende begeerte geweest, gelyck oock den gonen van  onse Voorsaeten, 
dat de voorseyde Heirbaenen ende publique Wegen hebben hunne 
behoorelyckde breedte, ten dienste ende gerief van het Publieck, aen 
welcken last als wesende inherent aen de aenpaelende Landen, de 
Eygenaers ofte Gebruyckers van diere by geenen  middel, ’t zy van laps 
van tyde ofte anderen pretensen titel, en hebben konnen derogeren: 
Daeromme, soo is’t dat Wy, het gone voorschreven overmerckt, 
willende in die misbruycken voorsien, ende de saecken erstellen op 
eenen goeden ende vasten voet, hebben, by advies van onse seer lieve 
ende getrouwe die Hooft-President ende Luyden van onsen Privéen 
Raede, ende ter deliberatie van onsen seer lieven ende seer beminden 
Schoon-Broeder ende Neve Carel Alexander, Bestierder van het Hoog-
Meesterschap in Pruyssen, Grooten Meester van het Duyts Order in 
Duytslandt ende in Italien, Hertog van Lorreynen ende van Bar, onsen 
Stadthouder, Gouverneur ende Capiteyn Generael der Nederlanden, 
verklaert ende gestatueert, gelyck Wy verklaeren ende statueren by 
dese.

EERSTEN ARTIKEL

Alvooren zullen d’Offcieren, Wethouderen ofte Leen-mannen, Recht van
Schauwinge vermogende, t’elcken Jaere, geduerende de Maendt Maerte,
doen d’eerste visite ofte Voorschauwinge van de Heirbaenen ende 
andere publique Wegen, onder hunne Roede ende Jurisdictie gelegen, 
opschryvende ter plaetse de gebreken die sy aldaer zullen bevinden, 
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mitsgaders pertinentelyck individuerende de hoedanigheyt op de welcke
sy oordeelen dat de selve sullen moeten gemaeckt ende gerepareert 
worden.

II

De voornoemde Voorschauwinge zal gepubliceert worden ter Prochie-
Kercke ofte ter plaetse gecostumeert1 opden eersten Sondag van April; 
ordonnerende elcken die het aengaen mag, de bevonden fauten ende 
gebreken te repareren voor uytgaende Meye, op den voet ende inder 
manieren daer by vermelt, op pene van t’incurreren de boeten by de 
Costumen ende Plac-caerten gestatueert, mitsgaeders dat de gemelde 
fauten ende gebreken van d’Offcie-wege zullen erstelt worden ten 
dobbelen koste van de defaillanten

III

Meye geleden zynde, zullen d’Offcieren ende Wethouders doen eene 
ervisitatie , ende bevindende de voorgaende fauten ende gebreken niet 
erstelt ofte behoorelyck gerepareert, zullen de voorseyde boeten 
decreteren, ende voorts den Bailiu ofte Offcier ordonneren die 
stappaens te maecken ende stellen in behoorelycken staet voor 
uytgaenden Juny, alles ten dobbelen koste van de aengelande ofte de 
gone aen wie de reparatie incumbeert; ende in cas van insolventhede, 
zal den Offcier danof behoorelyck docerende, d’onckosten aen de voor-
noemde reparatie dependerende, benevens syne redelycke vacatien, 
vermogen te brengen tot laste van de Prochie.

IV

D’Offcieren doende de selve schauwingen, zullen verobligeert zyn uyt 
de boeten die sy danof sullen profteren, te betaelen de vacatien van de 
voorseyde Wethouderen, Leen-mannen ende Greffer, sonder t’selve te 
mogen brengen tot laste van de Prochie directelyck ofte indirec-telyck, 
op pene van arbitraire correctie.

V

De selve Wethouderen ofte Leen-mannen zullen profteren, als voorseyt,
over hunne vacatie tot ses schellingen grooten daegs, ende den Greffer
tot acht schellingen, op hunnen kost.

VI
1 Op de gebruikelijke plaats. In Poperinge was dat “ten bretesque”, aan het uithangbord bij het stadhuis.
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Voorts Wy ordonneren ende statueren by desen, dat alle Heirwegen, 
loopende van d’eene Stadt naer d’andere, zullen moeten hebben ten 
minsten de breedte van veertig voeten, oock onaengesien de selve van 
oudts mindere breedte souden mogen gehadt hebben, gereserveert de 
Waeter-straeten ende de Wegen liggende op de Dycken in de Prochien 
ende Ambachten paelende aen de Zee-kanten, in welck gesag onse 
Raeden Fiscaelen ofte de Weth van het District, by provisie ende voor 
soo veele noodt, mindere breedte zullen vermogen te fxeren.

VII

Gelyck oock alle Dorp-wegen, leedende d’eene Prochie naer d’andere, 
ofte naer de voorseyde Heir-baenen, mitsgaeders de Pont-wegen, by 
provisie ende tot naerder ordonnantie, zullen moeten verbreedt worden 
tot twintig voeten binnen Grachten, soo nochtans, dat by middel van 
diere, wy niet en verstaen te derogeren aen de gedecreteerde locale 
Costumen, by de welcke in het gesag van de Heir-baenen ende Wegen, 
in dit ende het voorgaende Artikel vermelt, meerder breedte is 
gestatueert, nemaer ordonneren, dat het voorseyde gestatueerde dies-
halvens ponctuelyck zal worden achtervolgt, op reserve nietmin als by 
het voorgaende Artikel.

VIII

Aengaende de breedte van de voordere publicque Straeten ende 
Wegen, zal men insgelyckx by provisie achtervolgen de gone by de 
respective locale Costumen gestatueert.

IX

Wy ordonneren seer scherpelyck, dat de Boomen, Haegen, Tacken van 
Boomen ende ander Hout-gewas, binnen de breedte respectivelyck van 
veertig voeten voor de Heir-baenen, ende van twintig voeten voor de 
voorseyde Dorp ende Pont-wegen, aenstonts naer het publiceren deser, 
door de Eygenaers zullen geweirt worden, ende daer aen sonder 
inerruptie zullen wercken, soodaniglyck, dat de voornoemde Heir-
baenen ende wegen gebrocht worden in goeden ende behoorelycken 
staet voor uytgaende Meye naestkomende, op pene dat’er ervisitatie, 
de selve asnoch bevonden wordende, door den Offcier ende Weth ten 
dobbelen koste van de defaillanten, aenstonts zullen geweirt worden, 
ende zal het Hout daer van voorts-komende, gebruyckt worden tot het 
ermaecken van de Wegen, ingevalle het aldaer tot dien eynde dienstig 
kan wesen, ende soo niet, zal het selve op ’t verklaeren van die van de 
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Weth, verblyven ten profyte van den Offcier; ende in cas de selve oock 
in gebreke bleeven, zal het voorseyde Hout t’onsen profyte worden 
geconfsqueert.

X

Interdiceren voorts aen d’Heeren van de Prochien ende Heerelyckheden,
mitsgaeders aen de Eygenaers van de aenliggende Landen, 
respectivelyck hebbende recht van Plantagie, op de voorschreven 
breedte eenige Boomen, Haegen ofte ander Hout te planten, op pene 
van t’incurreren, over elcken Boom ofte Plantsoen, de boete van dry 
guldens, boven de confscatie van diere, ende dat de selve door den 
Offcier ten dobbelen koste van de Eygenaers, zullen geweirt worden.

XI

Gelyck Wy oock interdiceren aen de voorseyde Heeren, ofte wie het 
soude mogen wesen, in het toekomende eenige deelen van de 
Heirwegen ofte publicque Straeten te vercheynsen, ofte by de 
aengelande in te nemen, ofte sig toe te eygenen, selfs ter plaetsen 
alwaer de selve Straeten meerder breedte hebben als hier vooren, ende 
by de respective Cosumen uytgedruckt; onsen wille ende begeerte 
zynde, van insgelycks te conserveren ongehindert de voorseyde 
meerdere breedte van de publicque Straeten, op den voet gelyck de 
selve hun als-nu ende van oudts bevonden hebben, op pene van by 
d’overtreders te verbeuren eene boete van twintig guldens, boven de 
confscatie van de huysen, indien daer eenige op bevonden worden, het 
af-breken van diere, ende erstellinge van

XV

Dan in den gevalle questie ofte twyffelachtigheyt ontmoet wort ontrent 
eenigen weg, om te weten of den selven is eene Heirbaene ofte anderen
publicquen wegh, zal het selve ten versoecke van den Offcier ofte van 
de geinteresseerde, door Wethouderen ofte Leen-mannen, ingevolge 
het bevindt van saecken, ter plaetse contentieus, ende voor aleer van 
daer te vertrecken, sommierlyck ende de plano worden gedecideert, 
sonder andere formaliteyten te moeten verrichten, als de als de 
geïnteresseerde 14. daegen te vooren daer over te roepen; van welcke 
decisie sy zullen houden pertinente notitie, vervattende oock 
eensweghs, in cas van oppositie, de redenen by partyen hinc indè 
geallegiert, ende t’eynden dies by de voornoemde Wethouderen ofte 
Leen-mannen ende den Greffer onderteeckent, wanof den eersten 
Sondagh daer naer, de publicatie zal gebeuren ter plaetse 
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gecostumeert, ende ter diligentie van den Offcier, aen de 
geinteresseerde Copie zal worden geinsinueert.

XVI

De breedte van de Heirbaenen ofte wegen daer de selve ontbreeckt, zal 
afgeleydt worden van den kant van de Aengelande, daer het zal 
blycken, dat de selve is ingenomen, ende in cas van twyffelachtigheyt, 
van wederzydts egalyck; dit wederom soo op het versoeck van den 
Offcier, als van de geinteresseerde partye, ter decisie van Wethouderen
ofte Leen-mannen, wanof sy insgelycks zullen zyn te houden pertinente 
notitie.

XVII

In de plaetse daer d’Heirbaenen ende gemeene wegen van oude tyden 
hunne volkomen breedte niet en hebben gehadt, zullen voor dese reyse,
d’onkosten dependerende aen het repareren ende verbreeden der 
selve, ter ontlastinge van de Pachters ofte gebruyckers, tot concurrentie
van d’helft, gedraegen worden door de Eygenaers van de aenpaelende 
Landen.

XVIII

d’Offcieren, Wethouderen ende Leen-mannen zullen voorts alle de 
voorseyde publicque straeten gelegen in den  leegen grondt ende 
alomme daer het noodig wesen zal, van beede zyden doen bedelven 
met bequaeme grachten, tot het afeeden van de wateren, ter breedte 
van vyf voeten, ende d’aerde daer uytkomende, werpen in de straeten 
ende gaten, die doende effenen ende spreeden, ende voorts slichten, 
voor soo veele doenelyck, de hooge opdrachten ende bergen van de 
selve straeten, mitsgaders worpen ofte voeren d’aerde van dien, in de 
naeste nederinge, alles gelyck sy het volgens den heesch van het werck
zullen oirboirig vinden.

XIX

Ende alsoo in sommige plaetsen de gaten ende gebreken, namentlyck in
de Heirbaene, soo 
uyt den nature van den grondt, de Beken ende waeter-stroomen de 
selve traverserende als andersints, niet behoorelick en konnen 
gerepareert ende onderhouden, nogte de straete daer ontrent 
gevoegelyck erleyt worden, op den voet geprescribeert by het Placcaert 
van den 3. February 1570, Ordonneren Wy, dat in diergelycke gevallen, 
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Wethouderen ofte Leen-man-nen, ten beleede van den Offcier danof 
zullen formeren eene pertinente ende geraisonneerde Acte, ende de 
Copie van diere promptelyck oversenden aen hun respectif Hooft-
Collegie, ten effecte als hier naer gestatueert.

XX

Voorts op dat oock de waeteren te beter afoopen, vergaen ende hunnen
cours mogen hebben, tot welvaert van de straeten, Landen, Bosschen 
ende Meersschen, soo zullen d’Offcieren, benevens Wethouderen ofte 
Leen-mannen, t’elcken Jaere, uytgaende Meye, ende als sy het voorts 
noodig oordeelen, souffsantelyck doen bedelven, in behoorelycke 
breedte ende diepte, als Beken, Water-loopen, Riolen ende Grachten, 
onder hunne Roede ende Jurisdictie gelegen, doende oock weeren alle 
beletselen, den liberen cours van het water interrumperende, op de 
boeten ende pene daer toe staende.

XXI

Welcke Schauwynghe d’Offcieren gehouden worden te gebieden by 
Kerck-gebode, ofte andersints behoorelyck, een genachte van veerthien 
dagen te vooren, in elcke Prochie-Kercke als voorseyt; observerende 
oock elck, voor soo veele hem aegaet, de voorder devoiren by onse 
Placcaerten, Ordonnantien ende Reglementen in dit gesag gestatueert.

XXII

De Proprietarissen ofte Gebruyckers van de aengeleghen Landen, 
moetende wegen over eenige water-loopen ofte grachten, zyn 
gehouden te leggen bruggen ofte schorren, soo-daniglyck dat het water 
niet en worde gestremt in synen cours, op pene van t’incurreren de 
boete voor andere fauten gestatueert, ende by ervisitatie niet 
behoorelyck gemaeckt zynde, dat het selve door den Offcier ten 
dobbelen koste van de defaillanten zal gemaeckt worden.

XXIII

Ende soo verre als het aengaet de publicke Bruggen, ’t zy steenen ofte 
houten, calsyden ofte passagien, zullen d’Offcieren ende Wethouderen 
die insgelycks wel ende souffsantelyck doen vermaecken, repareren 
ende onderhouden, soo het behoort, ten koste ende laste, die dat 
schuldig ende gehouden zyn te doen, ’t zy uyt den hoofde van hunne 
aenpaelende Landen, ’t zy by middel van de pachten ofte profyten die 
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sy daer af ontfangen, op de boete van twintig Carolus guldens ende 
dobbelen twee-schat.

XXIV

Alle Visiten, Acten declaratoir, Vonnissen ende Ordonnantien hier vooren
vermelt, zullen by de respective Greffers, ofte in cas van sieckte ofte 
andere merckelycke redenen van absentie, door bequaemen persoon, 
by de Weth tot dies t’authoriseren, moeten op-gestelt ende geschreven 
worden, aleer sy van de plaetse vertrecken, als voorseyt, in een 
Register, het welcke sy gehouden zullen zyn te conserveren in hunne 
Greffe, om by de gone dies noodt hebbende, daer toe recours te 
konnen nemen, op pene van t’elcken te verbeuren eene boete van 
vyftig guldens ende voordere correctie.  Wy willen nogtans dat 
d’Offcieren, t’elcken als sy het noodig zullen oordelen, danof ter Greffe,
sonder hunnen kost, visie ende inspectie zullen vermogen te nemen, 
ende by aldien sy daer uyt versoecken eenige extraiten, ofte copien 
onder handt-teecken van den Greffer, zal hy gehouden zyn de selve 
promptelyck te verleenen, daer over alleenelyck profterende, in 
advenante van twee stuyvers ten blade.

XXV

De boeten ende twee-schat in desen vermelt, zullen by parate executie 
verhaelt worden tot laste van de defaillanten, alles op den voet 
geprescribeert by het Placcaert van den 3. February 1570, ende 
d’Ordonnantie van den 6. Maerte 1610; interdicerende ende 
verbiedende andermael alle Offcieren met de defaillanten voortaen te 
componeren, nopende de voornoemde quaede gaten ende gebreken, 
ofte ter dier causen iet t’ontfangen ofte profteren, voor alderstont dat 
de reparatien gedaen, ende de fauten behoorelyck gebetert zullen syn, 
op pene van te verbeuren de boete van dertig Carolus guldens ende 
andere arbitraire correctie, boven dat de gebreken t’hunnen laste zullen
gerepareert worden ten dobbelen koste.

XXVI

Alle Acten, Ordonnantien en Vonnissen raeckende de Straet, Weeg ende
Beeck-Schauwinge, met het gone daer voorder aenkleeft, zullen met’er 
daedt worden geëxecuteert, aleer men daer jegens zal konnen 
ontvangen worden in Rechte, dan by soo verre iemant vermeynde daer 
by beswaert te wesen, zal hy danof gehouden zyn t’appelleren tot onsen
Raede in  Vlaenderen, die Wy mits desen authoriseren daer in Recht te 
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doen by Arrest, op den voet ende maniere geprescribeert by het 
Decreet van den 27. July 1754.

XXVII

Ende op dat de Offcieren van Justitie geenen afkeer en souden hebben, 
van te doen het devoir van hun Offcie, hebben wy voorts geordonneert, 
dat in de gevallen in desen vermelt, de selve niet en zullen vermogen 
genomen te worden voor principaele partye in saecken, by soo verre 
daer eene tegen-partye is, ’t zy eenigen Eygenaer, Defructuateur, ofte 
andere die by gevolg van den uytval der saecke principalyck soude 
mogen geinteresseert wesen; maer zullen die alsdan voor partye 
moeten genomen worden, door de gone hun willen beklaegen over de 
gemelde Declaratien, Vonnissen ofte Ordonnantien van Wethouderen 
ofte Leen-mannen; ende by soo verre daer geene andere 
geinteresseerde partye gevonden en wort als den Offcier van Justitie 
selfs, en sal hy geene kosten moeten  draegen, nogte schaeden ende 
intresten presteren, ten zy in de gevallen daer hy ter quaeder trouwe 
soude voortsgegaen hebben.

XXVIII

Wy belasten de Raeden Fiscaelen van onsen Raede in Vlaenderen, van 
de voorschreven Artikelen  in alle hunne pointen te doen agtervolgen 
ende executeren; ende omme de selve executie te beter te faciliteren, 
Wy ordonneren aen alle Hooft-collegien der Casselryen, Landen ende 
Ambachten van Vlaenderen te committeren eenen ofte twee 
Commissarissen, ten effecte van jaerelycks uytgaende Juny, te doen 
eene visite van de Heirbaenen, gelegen onder hunne respective 
Districten, ende aldaer op te schryven de fauten ende gebreken die sy 
zullen  bevinden, hoe, ende op wat maniere de selve dienen gerepareert
ende erstelt te worden, mitsgaeders wie de defaillanten zyn; houdende 
van alle dies pertinente acte ende notitie by hun onderteeckent, waer 
van de voorseyde Hooft-collegien, voor uytgaende Maendt van July aen 
onse voornoemde Fiscaelen zullen gehouden zyn toe te senden eene 
Doubele.

XXIX

De voornoemde Gecommitteerde zullen oock voorts t’allen tyde als het 
noodig wesen zal, ter ordonnantie van die van het Hooft-collegie, 
vermogen te visiteren de quaede gaten ende gebreken, soo in de 
voorseyde Heirbaenen als andere publicque Wegen, onder hun Ressort 
ofte District, danof sy insgelycks als voorseyt, zullen formeren 
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pertinente acte, ende binnen de acht dagen, naer de gedaen visite, de 
Double oversenden aen onse Raeden Fiscaelen.

XXX

Aengaende de gebreken die in de Heibaenen zullen bevonden worden, 
van de nature hier vooren Art. 19. vermelt, Wy authoriseren ende 
belasten de voornoemde Hooft-collegien, elck in ’t syne, voor dese reyse
ende sonder te trecken in consequentie, ten koste van de Gene-raliteyt 
te doen maecken behoorelycke steenen Bruggen, ofte de lengde van de 
voorseyde quaede gaten, ende voorder, is ’t noodt, te doen calsyden, 
volgens den heesch ende bevindt van saecken; welcke wercken by de 
voornoemde Hooft-collegien publicquelyck zullen aan-besteedt worden 
op den voet ende achtervolgende het geprescribeerde by Decreet van 
den 16. October 1755.

XXXI

De voorseyde wercken eens gemaeckt zynde, ten koste als voorseyt, zal
????????
het onderhoudt van diere in het toekomende wesen het last van de 
Pachters ofte Ontblooters van de aenpaelende Landen, immers van de 
gone wiens last het altydt is geweest de straeten ter gemelde plaetsen 
t’onderhouden ende repareren.

XXXII

Onse Raeden Fiscaelen zullen op het ontfangen van de voornoemde 
Acten, visitatien, soo aenstonts de bevonden fauten ende gebreken van 
onsen t’wege behoorelyck doen herstellen ende repareren ten dobbelen 
twee-schat, gelyck sy insgelycks zullen doen, t’elcken als wanneer 
diergelycke gebreken andersints t’hunder kennisse zullen komen, 
sonder eenige andere vermaeninge, ‘t zy aen de Offcieren, 
Wethouderen, Leen-mannen ofte aengelande te moeten doen, ofte 
voordere devoiren te plegen; dan by soo verre iemandt hem daer door 
bevonde beswaert, zal hy daer van vermogen t’appelleren, op den voet 
ende in conformiteyte van het gone hier vooren art. 26. is gestatueert.

XXXIII

d’Offcieren, Wethouderen ende Leen-mannen, die bevonden zullen 
worden alle het gonne dies voorseyt, niet voldaen ende volkomen 
t’hebben, zullen over elck gebreck ieder soo verre als ’t hem aengaet, 
verbeuren eene boete van ses Carolus guldens, ende voorts zullen onse 
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Raeden Fiscaelen de quaede gaten ende gebreken soo aenstonts doen 
maecken ende repareren soo het behooren sal ende de penningen daer 
aen klevende doen betaelen ende furnieren by d’aengelande, ofte by de
gonne wiens devoir het was, de selve te repareren, ende boven dien nog
soo vele voor den twee-schat, t’innen ende executeren op de voorseyde 
Offcieren, Wet-houderen ofte Leen-mannen, soo verre sy solvent zyn, 
ende op den gonnen van hun-lieden, die in gebreke bevonden zal 
worden, soo voorseyt; wel verstaende, dat in dien de voorseyde 
Offcieren, Wethouderen ofte Leen-lannen niet solvent en zyn, dat den 
voorseyden dobbelen kost met de boeten vallen zal ten laste van de 
voornoemde aengelande.   

XXXIV

De reparatien van wegen ’t Offcie te doen, zullen gebeuren ten minste 
koste ende ter goeder trouwen, sonder dat het noodig zal syn de selve 
by keirsbrandinge ofte andersints aen te besteden.

XXXV

De Raeden Fiscaelen zullen profteren den dobbelen twee-schat, sonder 
daer boven iet voorder te mogen exigeren tot laste van partyen, ten 
waere hunne vacatien, naer voorgaende tauxatie van onsen Raede in 
Vlaenderen, ????

exedeerden den voorseyden twee-schat ende de penningen daer af te 
procederen, in welck geval, sy de courteresse met den twee-schat zullen
mogen verhaelen tot laste van de Offcieren ende Wethouderen, in der 
maniere als hier vooren art. 33. vermelt.

XXXVI

De Boete ende de penningen te procederen van de confscatien, by dese
t'onsen profyte gestatueert, zullen door onsen Ontfanger van de 
Exploiten van onsen Raede in Vlaenderen geint ende ontfangen worden,
wanof Wy  mits desen, een derde accorderen aen de Raeden Fiscaelen, 
ende een ander derde aen den aenbrenger.   

XXXVII

Dan alsoo het niet mogelyck en is, dat onse voorschreven Raeden 
Fiscaelen ofte hunne Substituten in persoone zouden verrigten, ende 
doen executeren geheel onse Provintie van Vlaenderen door, de 
devoiren hier vooren geordonndeert, zullen sy tot dies vermogen te 
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substitueren alsulcke publicque persoonen als sy het noodig sullen 
oordeelen, die alles in hunnen naem ende van hunnen t’wege zullen 
doen, al of sy daer selve tegenwoordig waeren.

Ontbieden daeromme ende bevelen aen onse seer lieve ende getrouwde
die Hooft ende Presidenten ende Luyden van onse Privéen ende Grooten
Raeden, President ende Luyden van onse Raede in Vlaenderen, ende 
aen alle onse Justicieren, Offcieren ende Ondersaeten die dit aengaen 
zal, dat sy onse tegenwoordige Ordonnantie observeren ende 
onderhouden, ende stiptelyck doen observeren ende onderhouden, 
sonder verdrag, gunste, nogte oogluyckinge; cesserende alle beletten 
ende wederleggen ter contrarie: WANT HET ONS ALSOO GELIEFT.  Des 
t’oirconden hebben Wy onsen grooten Zegel hier aen doen hangen. 
Gegeven in onse Stadt van Brussel den derden dag van de Maendt 
Maerte in ’t Jaer ons Heeren duysent seven hondert vier-en-sestig ende 
van onse Rycken het vier-en–twintigste.
Was geparapheert Ne.vt. onder stont, By de Keyserinne ende Koninginne 
in haeren Raede, ende was geteeckent P. Maria, ende den grooten Zegel
van Haere Majesteyt daer aen hangende met dobbelen steerte van 
parkement gedruckt in rooden wasse
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Geschiedenis van
het V.T.I 5

Henri Vandenberghe, oud-leraar

expo 1980
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Sport & L.O.
Keurturnen, vlaggenzwaaiers, dansgroep, ruiterijwedstrijden met 
dressuur en shownummers hoorden bij de expo.
De leerlingen vlaggenzwaaiers en leraar BAERT stappen op kop van 
de stoet door de stad in 1979. 

1974
Heel vaak komen de uitslagen van leerlingen of leraars in het 
schooltijdschrift. Dit zijn de resultaten van 1974

13-jarigen: 1. Ivo NOLLET; 2. Dirk GEVAERT – 3. Karel VERSTRAETE – 4. Rik 
COUWET – 5. Geert VERDONCK
14-jarigen: 1. Danny LEMAIRE – 2. Frankie HENNIN – 3. Pol DEGRYSE – 4. 
Bernard PETY – 5. Peter VERSTRAETE
15-jarigen: 1. Geert VANHOUCKE – 2. Herman VANDENBROUCKE – 3. Danny 
VANDROMME – 4. Gilbert ORBIE – 5. Jan CORNEILLIE
16-jarigen: 1. Chris DEPOORTER – 2. Alex LEFEVER – 3. Pierre VERSTRAETE 
– 4. José THEUNYNCK – 5. Alex SCHOOFS
Volleybaltornooi, leerlingen en leraars POVO V.C. org. Johnny DECONINCK en
Bernard VANHOUCKE.

1976
De leraars spelen voetbal tegen de leerlingen, 3-1 voor de leraars.
Het zelfde jaar wordt er gerapporteerd over het  Basketbaltornooi
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1979
Onder de leraars voetbalsterren:
Etienne DE BOSSCHERE, Tarsis CATRY, Guido DEJONGHE, Rik 
DEPESER, Pol GHELDOF, Johan DEPUYDT, Frans DURNEZ, Frans 
VAN BRUWAENE, Yvan VERHACK, Julien COUWET, Roland BAERT, 
Pol BUCQUOYE, Vital VERSTRAETE, Luc DEWAELE.
Hoppecup VTI met Popfina in de A-reeks. Topkerels, De Lovie, 
Barco, Real Rood Kruis, De Vleter, IVK, Vlopsa.

1980
Hoppecup met Popfina, Roesbrugge, Fabriek Colaert, Top, Ygrek, 
Rood Kruis - 18 leraars ingeschreven.
De marathon van het Sint Stanislascollege (10e keer, Patrick 
DEGRYSE: 3e, RYCKEBOER Daniël 15e, In de 1e kleine wedstrijd, Luc
DEWAELE: 4e, Filip DEBRUYNE, 11e)

1982
Leraar Roland BAERT
begeleidt 4HEM, met 4-0
naar de overwinning
tegen het Sint
Stanislascollege.
Stratenloop o. l. v.
Daniël RYCKEBOER en
Jean-Marie ROBAEYS
(11e  stratenloop van het
college), VTI trad aan
met 50 man. Resultaat:
3e plaats.

1983
Interscholenwedloop 2 op het Don Boscoplein - tegen het college 0-
4 gewonnen.

1984
Aanleg sportveld. Dat jaar wordt de eerste keer over de triatlon 
gerapporteerd1.
Voetbal BuSo leerlingen tegen collegae uit Kortrijk 09 12 1984.
Er worden sportactiviteiten voor de leraars georganiseerd door 
leraar Etienne DE BOSSCHERE en Henk DE MOOR

1 IEM. nr. 63, 1993-94, nr. 3.
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1985-86
Voetbaltornooi Roeselare - BuSo Vrij onderwijs.
De leraren Daniël RYCKEBOER en Willy VANDENBERGHE lopen de 
20 km. in Geluwe. An DEROO (dv. Raymond) sport als instructeur 
met de vrouwelijke leerkrachten in de gymzaal.
Leraar Gerard SPRIET geeft de keurturnploeg een push. Veldlopen: 
Luc DEWAELE komt in de picture. De Triatlon (bijna volwassen) 
wordt in zijn korte geschiedenis beschreven in het schooltijdschrift2,
IEM 1985-86, nr. 3 – foto's.
Veldlopen '86 secundaire scholen, 23 04 1986. Leerling Dominique 
RUSSE wordt tweede..
Voetbalwedstrijd - Wo 4 07 1986 – De BuPo wint de wisselbeker.
Triatlon: za 19 05 1984 en het jaar erop za. 25 05 1985. 22,5 
km/45km fietsen, 475m/950m zwemmen, 5,2 km/10,5 km lopen. 
52 deelnemers bij de jongeren en 57 bij de groten.

1986-87
Tornooien Bernard VANHOUCKE o.a, tennis en handbal. 
Minivoetbal-tornooi o.l.v. leraar Freddy DEGRAUWE, elke dinsdag 
en donderdagavond. De activiteit wordt nog genoemd in 1991. Het  
tafeltennis wordt nog vermeld tot in 1989.
Op 19-11-1986 nemen er 80 leerlingen deel aan de 15e stratenloop.

1987-88
Voetbal: de Kardinaalsbeker gaat naar VTI-Poperinge (internaat), 
1-4. In het provinciaal voetbaltornooi kan de voorspoed niet op: 
BUPO - SIRO 0-2. Bijna kampioen3 (27 04 1988: 1-1).
Ping pong voor de leraars.
De volleykampioen in 1987-88 met 10 ploegen was 6HTL.

1988-89
Minivoetbal met 12 klassen.
VTI-Rijswijk (Lodew. Makeblijde College Rijkswijk) 4-1. 
26-11-1988: VTI in de 17e Marathon met 70 deelnemers – 2e 
plaats.
Volleybal o.l.v. Dirk DE GERSEM.
26-04-1989: Interscholen atletiek. Hetzelfde jaar deed het VTI ook 
mee aan de Vlaamse veldloop. Er waren 444 lopers in de marathon.

2 IEM 1985-86, nr. 3 - foto's .
3 IEM 1987-88, nr. 3.
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1989-90
De verscheidenheid aan sporten groeit. Er is een  Frisbeetornooi. 3 
voetbalspelers-leerlingen spelen internationaal. Leraar Herman VERSTRAETE 
voert het Recreatief basketbaltornooi in.

Ook E.H. Stefaan 
DEMARCKE (foto 2009) 
is fan. Het 
handbaltornooi blijkt de
6HEM te sieren. Er is 
een recreatieve Triatlon
– Veloopzwem en 
Jean-Marie ROBAEYS 
wint de Marathon. 
Leerling Pascal 
HEUGHEBAERT wordt 
genoemd ivm basket.  
Skatebording: leerling 
Stephane DENYS komt 
op de voorpagina van 
de streekkrant 

1990-91
Er start een Sportclub leraressen o. l. v. Anita op woensdagavonden. Haar 
partner, Dirk DE GERSEM, neemt de leiding bij het volley. Bij de BBC Basket 
is leraar Marc VAN KEMMEL de initiatiefnemer. Er wordt gewimpeld o.l.v. Dirk
BOUSSERY. In het
tennistornooi 1990-91 is de
winnaar leerling Peter
DEROO.
De kleine marathon heeft als
winnaar leerling Steven
DELVA. Dit was de 20e

marathon.

1991-92
Sportieveling Dirk DE GERSEM

met Dir. VERRAES en leraar Jan
VANDENBROUCKE.

De turnleerkrachten Dirk
BOUSERY en Lut BUSEYNE
trainen de turnploeg. In de
Poperingse ROEPOVO ploeg
spelen de leerlingen  Pierre
DESTAILLEUR en Jurgen
LEBON opvallende matchen.
E. H.  Stefaan DEMARCKE
speelt in de basketploeg
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Nemeha, Kortrijk.
Guido DEPLAECIE organiseert Minivoetbal.
De Basketrekken op speelplaats worden vervaardigd in de 
werkplaats van leraar Michel INDEVUYST4.
Dirk DE GERSEM is dat jaar gediplomeerd scheidsrechter.

Er wordt Zaalvoetbalploeg gespeeld in competitie. 15 wedstrijden 
minivoetbal o. l. v. Guido DEPLACIE. De competitie wordt verder 
getrokken door leraar Freddy DE GRAUWE, 8e maal 1991-92. In 
1992-93 zijn er 12 ploegen 3 reeksen, in de sporthal.,
In de Atletiek wordt leerling Freddy BORDEYNE genoemd om zijn 
prestatie in de cross van 27-04-1991. Even vermeldenswaardig zijn 
de leerlingen Jessy DE BOSSCHERE, dv. leraar Etienne, lange 
afstandloopster, en wielrenner Pedro PLANCKE5.
De voetbalmatch orientatiejaren Ieper – Poperinge wordt geboekt. 
Er is een 8e recreatief bastketbal tornooi.
Tafeltennis valt in 1991-92 o. l. v. leraar Bart VERMEULEN.

1992-93
De leerlingen Frederik BOUTON en Tom HARDEMAN worden 
genoemd als de voetballers van het jaar. Rudi PAUWELS en Marc 
LOONES staan in het schooltijdschrift als basketspelers en Filip 
DEKERVEL en
Ludovic ARNAERT zijn vissers hengelaars. IEM. nr. 59, 1992-1993, 
nr. 2, hengelen.
In het  tafeltennistornooi gaat de aandacht naar Lieven 
NOUWYNCK.
De match VTI-College eindigt op 3-26.
Op de sportdag wordt er aan kajakken gedaan. 

1993-94
Het jaar van de 11e  Triatlon.
Leerling Nico SPENNINCK (+) wint het eerste badmintontornooi. 
Van de matchen tussen het Sint Stanislascollege en de VTI ten 
voordele van Broederlijk Delen worden de foto's van de ploegen in 
IEMAND gepubliceerd7.

1994-95
Op de stratenloop is er een behoorlijke deelname:  557 jongens en 
meisjes nemen deel aan de 23e editie.

4 IEM. 1991-92, nr. 2.
5 IEM. 1991-92, nr. 2 
6 Foto in IEM. nr. 60, 1992-93, nr. 3
7 IEM. nr. 62, nr. 2 1993-94.
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Aan het basketbaltornooi nemen 16 ploegen deel. De sportdag 
nieuwe stijl programmeert 15 onderdelen.

1996-97
14e editie triatlon.
Leerling David HAUSPIE maakt naam in de paardensport.
De schaakbeker is voor leerling Jurgen MALBRANCKE.
Stapper leerling Stijn HUYGHE wordt gelauwerd.

  

Milieu
In 1985-86 gaat leraar Chris DEVELTER
met de BuSo leerlingen naar het
Helleketelbos (de week van het bos). Er
worden op 16 juni achttienhonderd
bomen aangeplant op de Bommelaar.
Het jaar erop wordt de activiteit
hernomen8.
In de werkplaatsen is er een
voortdurende stimulans door het comité
van veiligheid en gezondheid om met de
regelgeving in orde te zijn. Er komt in
1992-93 een reglementaire afzuiging.
De leerlingen maakten met leraar Jean-
Marie ROBAEYS (1992-93) en met leraar
Michel CLAEYS, bekroond door Bos en
natuur9,  nestkastjes (1994-95). 

Leraar Roland DELANNOY

Leraar Roland DELANNOY accentueerde het aspect milieu in het 
project Een boom voor morgen, in het zog van zijn collega's (1993-
94). Dat jaar deden 90 leerlingen van 1e en 2e jaren mee aan de 
boomplanting in de Helleketelbossen.

8 IEM 1987-88, nr. 1.
9 IEM. nr. 63, nr. 3 1993-94, nr. 3.
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Mundiale vorming
Willy VANDENBERGHE (leraar), Jan DESCHUYTTER en Hugo 
CASTELEYN (oud-leerling) gaan als ontwikkelingshelpers naar Haïti 
(1982).
Op 27-07-1983 werden er 27 Tjechische jongeren rondgeleid. Een 
delegatie uit Zatec bezocht het VTI opnieuw op 23-09-198810.
Viltstiften van de Damiaanactie werden verkocht ten bate van de 
melaatsen (vernoemd in 1985-86 en in 1997-98). Lerares Marleen 
DEBROCK was hierin initiatiefneemster en werkte verder ook de 
postzegelactie voor de missies uit.
In 1988 kwamen 12 mensen uit de derde wereld in de klassen11.
In 1990 waren er 2 Koreanen op school12.

10  IEM. 1989-90, nr. 3.
11  Er wordt verder nog over gerapporteerd in IEM. 63, 1993-1994, nr. 3; 16/17 

05, IEM 66, 1994-95, nr. 3.
12  IEM. 89-90, nr. 3.
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KW 03 10 1997

Italianen waren twee jaren (1989-91) achtereen leerling voor een 
week.
Angolese meisjes volgden les, we noteren het schooljaar 1990-91.

Turken en Japanners waren op bezoek13. De mensen uit Japan 
kwamen ter gelegenheid van een proefproject voor 
immigrantenleerlingen.
De afdeling landbouw deed uitwisseling in Franse 
landbouwersgezinnen14 (1995-96). Er werd reeds in 1991-92 
contact gezocht met de vakorganisaties (Lb.) in Frans Vlaanderen. 
Het Institut agricole privé bezocht het VTI15. Deze contacten bleven 
enkele jaren duren. Fotos uit Haezebrouck zijn in IEMAND 
gepubliceerd: IEM. 63 1993-1994, nr. 3.
13  IEM. 1990-91, nr. 2.
14  IEM. 67, 1995-96, nr. 1.
15  IEM. 65, 1991-92, nr. 3.
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Leraar Eddy BAUTERS gaat om adoptiekinderen naar Columbia 
(1992-1993).

Broederlijk delen

In het katholieke opvoedingsproject kan Broederlijk delen als 
vastenproject moeilijk ontbreken.
Als grote school organiseert het VTI broederlijk delen via de oproep 
om er klassikaal een project van te maken met de themata 
opgegeven door Broederlijk delen zelf.
Enkele keren wijkt men ervan af om eigen gekende ontwikkelings-
helpers te steunen.

KW 06 06 1997

10-03-1978: BD 99.860 BF.
1979: BD voor Ecuador 260.000 BF.
1980: BD 136.000 BF IEM. 1980-1981, nr. 3 – Guatemala
1982: BD 150.000 BEF16.
1983-84 BD 100.000 BF.

16  IEM. nr. 57, 1991-1992, nr. 3. Tien jaar later.
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1987-88 BD 110.214 BF.

02-03-1989 BD – Roger VAN OPPLINUS, broer van Edgard VAN 
OPPLINUS, bracht een diamontage over Brazilië. Er was een 
tekenwedstrijd rond het thema 'Vasten'. Posterbeurzen (4e x door 
Roger BENAUWT); voetbalwedstrijd met de derde wereld. – 
102.274 BF17

1990-91: BD 145.000 BF18.
1991-92: BD 90.006 BF19.
1992-93: BD 113.107 BF.

Broederlijk delen werkte medio jaren negentig met themalanden. 
De Boliviaanse groep Las Sagras kwam en er was een hongermaal. 
In 94-95 focus: Chili, 90.000 BF.
1997-98: BD 12512 BEF20 voor Ruanda en voor de schapenteelt in 
Chili.

Er is een bepaald jaar een deel
naar Madagascar gegaan waar
oud-leerling Johan COUTIGNY
aan ontwikkelingshulp deed voor
Tear Fund.

Muziekant leerling VTI: BP, Luc Dewulf

De fanfare
De eerste fanfare (1975) kon
gebruik maken van de
instrumenten van de fanfare van
Wijtschate. Het muziek zou toch
niet meer herbeginnen had
leraar Wilfried BARBRY gedacht.
Maar het verrees en men moest
de instrumenten teruggeven. Ze
waren hersteld en soms was van
twee één gemaakt.
Er kwam een historische overeenkomst die ondertekend werd door 
leraars Luc COENE, Wilfried BARBRY en de muziekmaatschappij 
Wijtschate. Er werd verder gemusiceerd met nieuwe occasie-
instrumenten. In 1975 was er de eerste deelname in nieuw 

17  IEM. 1988-89, nr.2.
18  IEM. nr. 54, 1990-1991, nr. 3.
19  IEM. nr. 57, 1991-1992, nr. 3.
20  IEM 75, 1997-98, nr. 3.
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blauwwit uniform aan de hoppestoet.
In 1979 verzamelde men 50.000 kg papier voor het muziek.
Het bestuur van de harmonie 1980 bestond uit de voorz. Albert 
DECROCK, dirigent Wifried BARBRY, verantw. vlaggegroep leraar 
Roland BAERT, secr. Paul BUCQUOYE, proost Achiel ROETS, 
verantw. uniformen Marleen DEBROCK, leden E. H. Paul 
HANNEBOUW, Marc HAUSPIE, Stefaan JAECQUES, Willy TILLIE, Luc 
VERSCHAEVE.
De Lukkenslag van DESTROOPER vervangt het vermoeiende gesleur
rond het niet meer lonend papierverhaal21.
Later noteerden we: Verantw. vlaggezwaaien Dirk BOUSSERY, secr.
Luc COENE.
In het schooltijdschrift IEMAND 84-85, nr.2 noteert men: 3 
klarinetten, 3 dwarsfluiten, 1 hobo, 4 trompetten, 2 bugels, 2 
altsaxofonen, 1 tenorsaxofoon, 1 trombone, 1 tuba, 1 keizersbas en
3 slagwerkers. Repititie iedere vrijdag van 5 tot 6u.

Het lenteconcert 1979 blijft in het geheugen gegrift - elke vrijdag 
na vijven repititie. Deelname aan de Ieperse kattestoet, aan 60-jaar
ACW Poperinge, en aan de taptoe op de Grote Markt van Poperinge.

KW 18 05 1990

Op  27-04-1979: optreden in de Gotische zaal van het stadhuis.
Het orkest in concert wordt geciteerd op 8-5-1988 - Rik BOTTEZ 
verzorgt de bindteksten. Locatie: Gotische zaal, stadhuis Poperinge.
Op 20-5-1989 opnieuw een concert in het stadhuis, en zo verder in 
1992-9322

21IEM. 1980-81, nr. 1.
22 IEM. 50, 1989-90, nr. 2.
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In Godewaersvelde stapten ze mee in de carnavalstoet (1990-91).
Op de uitvoering in 1993 waren er in het stadhuis23 150 
aanwezigen.

De kaarting

De Kaaskaarting was in het VTI een begrip. Men schrijft er al over 
in de  'jaren 70: 17-3-1974 - Eerste melding van de jaarlijkse kaarting in de 
school24

2600 kaarten in voorverkoop.(1980). Tien jaar later schreef men 
dat er op 22-2-1981 1100 stukken kaas zijn gewonnen25. Tien jaar 
na 83-84 schrijft men dat er toen 5527 kaarten vooraf werden 
verkocht26. Er waren toen 3920 kaarters. Een stukje Saint Paulin 
was de troostprijs.
Op 16-3-1981waren er 3500 kaarters.
Op 10-2-1985, 5500 kaarten verkocht, 4080 spelers.
In het schooljaar 1986-87 zijn er 7000 kaarten verkocht, dat was 
goed voor 1090 partijen27.
Voor 6-3-1988 werden er 6348 kaarten verkocht.
In het schooljaar 1988-89 voor de kaarting van 26-2-1989 verkocht
leerling Francky TRACHE persoonlijk 90 kaarten.
In 1992 worden er 544 tafels gespeeld.
In 1993 waren er 4125 kaarten, 505 tafels. De kaaskaarting werd 
later boter- en kaaskaarting (5-2-1995 468 partijen).
In het schooljaar 1996-97 is er nog sprake van 420 partijen.
De kaarting werd aanvankelijk georganiseerd voor het boekenfonds 
van de leerlingen. De verkoop gaf reductie op de handboekenprijs.

Jeugdwerking

In de beginjaren was er voor de technische afdeling een technisch 
institutenwerking, die was opgezet vanuit de K.A.J. Enkele leraren 
zorgden voor ontspanning die werden georganiseerd in het 
toenmalige jeugdhuis in de Rekhofstraat.

23IEM. 64, 1994-95, nr. 1.
24  IEM. 1974, nr. 2.
25  IEM. nr. 60, 1992-1993, nr. 3 (tien jaar later).
26  IEM. nr. 62, nr. 2 1993-1994
27  IEM. 1986-87, nr. 2.
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De landbouwafdeling breidde de jeugdwerking uit in K.L.J- 
kampen28: 1975 Kleine Brogel, (Startfighter), 1976 Assenede 
(Karrekiet), 1979 Grote Brogel, 1980 (Kleine Brogel 
(Breughelheem), 1981 Tirol (Vallei van de Lech, Oostenrijk)29, 1984
(9e kamp) Balen-Neet, 1988 De Grave, Sint Kruis,  Opglabeek, 
Limburg, 1990 Brasschaat, … Hiermee kwamen ze aan een 
behoorlijk aantal kampen.

Af en toe gaven de leerlingen een eigen publicatie uit.

28  Gilbert Deboosere, Pol Geldof, Guido Dejonghe en E.H. Luc Deschodt. Vanaf 
1986 Peter VERSTRAETE, Willy GLORIEUX, E. H. Achiel ROETS, later nog 
aangevuld met leraar Marnik DONZE, E.H. DEMARCKE, Annie BUTAYE.

29  IEM. Foto 1981-1982, nr. 1 - IEMAND 82-83, nr. 2 - alle kampen (13x)
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We wijzen in het hoofdstuk Pedadogie op de technisch 
institutenwerking, de KAJ werking. Andere mundiale en pastorale 
activiteiten om de het christelijke project waar te maken komen tot 
uiting tussen de lijnen in de andere rubrieken..

Lerares Marleen DEBROCK organiseerde Jochie met het rad van het 
fortuin30. 
Guido DEJONGHE was een van de pioniers van de KLJ werking, hij 
organiseerde o.a. bosspelen, op 26-10-1977 lezen we over een 
stadsspel.

Voor de lagere afdeling bestond een tijdje de werking van Jochie = 
jongerenbeweging voor de jongsten van het technisch onderwijs 
onder de leiding van lerares Marleen DEBROCK. Er is een notitie van
een vormingsweekend op 7-10-1977 in Zacheus31.
Het optreden van de De Kleine profeet in 1981 is tien jaar later nog 
vernoemd32.
UP WITH PEOPLE kwam in het vizier via een gesprek met twee 
leden van de groep op school in 1987.
Ook in de BuSO is er KAJ- werking genoteerd33, de medewerking 
extra-muros komt van een oud-leerling VANDAMME. 
Tussen 1988-93 schrijft men over de Jona werking34.
Misschien mogen we hier ook de uitgaven van de leerlingen noemen
waar we sporen van terugvinden. Het Bazuintje in 199635 en het 
Hippietje (zie hoger).
De schoolbibliotheek werd verzorgd door de leraars Roland 
VANDEWALLE, Marc VAN KEMMEL en Rik BOTTEZ

3019 01 1978: Jochie en rad van het fortuin.
31  Zachëus was de naam van een huisje aan de rand van Stavele dat 

toebehoorde aan E. H. Luc DESCHODT.
32  IEM. 54, 1990-91, nr. 1.
33  IEM. nr. 57, 1991-92, nr. 3; IEM. 58, 1992-93, nr. 1. 
34  IEM 1988-89, nr.1; IEM 1988-89, nr.2; IEM. nr. 59, 1992-93, nr. 2.
35  IEM. 1996-97 nr. 2
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De recreatie werd verlengd van 10 minuten naar een kwartier in het
schooljaar 1992-93.

De liefde voor de bloemen – expo 
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