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Badge komt uit de kast
Een nieuwe badge siert sinds
kort de pennenzakken,
schouderbanden en
borstzakjes van menig
DBZ-er.

Van onze reporter F.D. ter plaatse
ZWIJNAARDE- Deze keer bleek de
onverdroten, zweetdoordrenkte inzet
tijdens het middagspel een absolute
must om de badge in de wacht te
slepen. Zich van geen kwaad bewust
waren de winnaars van deze maand

zeer actief tijdens de middagpauze:
ze wisten hun medespelers er van te
overtuigen om de tegenstander met
het schuim op de lippen te weerstaan
en soms te verslaan. Ze vielen ook op
door hun bescheidenheid in het spel,
ook al lagen ze dikwijls aan de basis
van het spelplezier. De
PAG-gedreven scheidsrechter weet
deze exemplaren er moeiteloos uit te
pikken: ze staan al mooi op tijd op
het veld en warmen zich op door een
balletje te shotten, terwijl hun
teamgenoten zich nog ergens ver aan
de einder bevinden.

Eenmaal het spel begonnen zie je ze
ook discreet iedereen bij het spel
betrekken, ook diegenen die
misschien wat minder getalenteerd
zijn. Bij winst zullen ze hun
enthousiasme laten blijken door
iedereen te betrekken bij het positieve
resultaat. Bij verlies zijn ze niet te
beroerd om hun eigen tekortschieten
te accepteren en zullen ze zich nooit
laten verleiden tot het uitschelden van
een klasgenoot. Blijkt dat iedereen
dat weet te waarderen.

Tijdens de Dag van de
Jeugdbeweging bleken er trouwens
nog een aantal andere badgewaardige
leerlingen rond te lopen: zonder
verpinken, en met minieme middelen
probeerden ze zoveel mogelijk
leerlingen te overtuigen om deel te
nemen aan een gezamenlijk spel.
Vooral de klassieker, Dikke Bertha,
werd door deze leerlingen opnieuw
tot een succes omgesmeed. Een echte
badgedrager herken je echter vooral
in de laatste rechte lijn, wanneer er
moet opgeruimd worden. Wie dan
nog weet rond te kijken of echt alles
terug op zijn plaats is, die verdient
naast

die badge wellicht ook een
standbeeld. Zo is dat.

Benieuwd naar wat en wie de badge
van november zal gaan? Oogjes open
en snaveltjes toe! Wie weet ben jij
wel de next best thing.

Provinciaal, Mark Tips streek neer in Zwijnaarde

ZWIJNAARDE- Neen, hij is niet de man die de
provinciaalse saus of de post-its heeft uitgevonden,
maar niemand minder dan het opperhoofd van de
Salesianen in Vlaanderen en Nederland! Mark Tips in
hoogsteigen persoon was op vrijdag 18 oktober 'op
visitatie' in DBZ (een moeilijk-woord-moment: visitatie
betekent eigenlijk ergens op bezoek zijn om
nieuwgierig te luisteren hoe er geleerd en geleefd
wordt en daar je opbouwende kijk op te geven.)

Hij luisterde naar het goede nieuws in onze school.
Zijn glimlach sprak boekdelen: deze man is waarlijk
heel tevreden met onze school en de manier waarop
wij de idealen van Don Bosco in een eigentijds
kleedje proberen te realiseren. Applaus voor onszelf!
P.B. 

Jeugd van
tegenwoordig

door B.V.S.
Onlangs werd een leerling van onze
school op een ochtend op weg naar
school onwel op de bus en viel hij
flauw. Dadelijk nam iemand zijn
rugzak over, legden ze hem zachtjes
neer en hielden ze zijn benen in de
lucht (helemaal volgens de regels
van de EHBO!). Niettegenstaande
de bus aankwam aan de halte voor
onze school, bleven enkele
leerlingen bij hem en haalden ze
een leerkracht om te helpen.
Ondertussen had een meisje al haar
blikje frisdrank geopend om hem te
laten drinken. Nadien droegen ze de
rugzak en fiets van de leerkracht
mee naar het hoofdgebouw, terwijl
medeleerlingen hem mee
begeleidden naar het ziekenzaaltje.
De jeugd van tegenwoordig?!

ZWIJNAARDE - Oktober is
traditioneel de maand van ons
jaarlijkse mosselfeest. We konden
opnieuw rekenen op een grote
opkomst, maar daar zijn natuurlijk
veel helpende handen voor nodig. Het
viel op dat we tijdens deze editie
alweer op een groot aantal leerlingen
konden rekenen. Eigenlijk is dat toch
niet zo evident: als jongere zomaar
een avond of middag van je weekend
opofferen om rond te hollen met
plateaus vol frieten, stoverij,
mosselen, drank,... Sommige
leerlingen kwamen zelfs 2 dagen
helpen en dat allemaal met een
glimlach. Het is vooral die glimlach
die het hem doet: de mosselen
smaken per direct twee maal zo goed
omdat ze niet alleen met dat sausje
worden opgediend, maar omdat
iedereen, werkelijk iedereen daar
stralend rondloopt, ook al is dat
naarmate de avond vordert soms wel
eens met erg pijnlijke voeten. Een
mooi staaltje van tegen-gas in tijden
waarop er heel wat op de jeugd van
tegenwoordig wordt gesakkerd.

door A.V.S. en F.D.
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Een pluim!

door G.G.
ZWIJNAARDE - Elke week is een
klas verantwoordelijk voor het
opruimen van de cafetaria. Soms
steken ook leerlingen vrijwillig een
handje toe. Bedankt allemaal voor
jullie hulp! Ook het
onderhouds-personeel bewijs je een
mooie dienst bij het netjes houden
van zovele ruimtes op onze school.


