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WICO-Werkgroep ‘Techniek’ overstijgt de campussen
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Al in 2001, nog voor WICO geboren werd, startte de vakwerkgroep ‘Tech-

nologische opvoeding’, onder impuls van David Camps (Mater Dei). De 

werkgroep stond vanaf het begin open voor TO-leerkrachten van de zes 

WICO-scholen.

Omdat er geen TO-hand-

boeken op de markt wa-

ren die voldoende op de 

praktijk gericht bleken, 

besloten deze dynami-

sche leerkrachten om zelf 

werkboekjes te ontwer-

pen. De rode draad door-

heen die eerste boekjes 

was een praktische oe-

fening in de vorm van 

een alarmkoffertje. De 

thema’s ‘technisch com-

municeren’ (ruimtelijk in-

zicht) en ‘de elektrische 

kringloop’ werden hieraan 

gelinkt.

Al snel waren de eerste ontwerpen klaar, want er werd goed samen-

gewerkt. Een nieuwe vraag dook op: wie gaat een oplage van zo’n 800 

boekjes drukken? Men besloot om het drukwerk uit te besteden aan 

een professionele drukkerij, omwille van de lagere prijs, de betere kwali-

teit en ook de ontlasting van de schooldrukkerijen bij het begin van het 

schooljaar. Drukkerij Boonen uit Hamont bood de interessantste condi-

ties. Ook het praktische materiaal moest gemaakt en geleverd worden, 

en dat gebeurde via de firma Optec, gespecialiseerd in het leveren van 

bouwpakketten, gereedschappen en knutselattributen voor scholen. 

Deze firma was bereid om alle onderdelen voor het alarmkistje, de puz-

zelkubus, het naamplaatje voor de werkgroep op maat te zagen, aan 

te vullen met de nodige onderdelen en die in pakketjes per leerling te 

verpakken en te leveren.

Toen bleken ook andere scholen geïnteresseerd te zijn in deze werk-

boekjes. De werkgroep gaf toestemming en de interesse oversteeg zelfs 

de provincie- en landsgrenzen. Door de goede samenwerking en de ge-

dreven inzet werd het aantal werkboekjes steeds verder uitgebreid, tot 

men over een volledig gamma voor het eerste en tweede jaar beschikte. 

Het aantal aanvragen steeg, de oplage ook en dat stemde drukker en 

werkgroep tevreden.

De voorbije jaren stond het leerplan van Technologische opvoeding 

zwaar onder druk en daarom werden in het Vlaamse onderwijs een 

nieuw leerplan en een nieuwe vaknaam gelanceerd: ‘Techniek’. Dit bete-

kende ook nieuw didactisch materiaal en dus ook nieuwe investeringen 

voor de scholen. Daarom besloot de werkgroep om voor elke campus 

drie robotjes met bijbehorend materiaal en software aan te kopen, ter 

waarde van 1 000 euro per campus. Ondertussen was WICO uitgebreid 

met een 7de campus en mocht de werkgroep ook een collega van OV4 

(St.-Elisabeth Wijchmaal) verwelkomen en ondersteunen. De werkgroep 

bestelde in totaal 39 robotjes met toebehoren en software.

Op 11 oktober was het dan de grote dag en overhandigde men de 

robotjes officieel aan de WICO-directie. Ze hebben nu de weg naar de 

verschillende campussen gevonden. De leerlingen zijn geboeid door de 

technisch hoogstaande en moderne leerstof, gesitueerd in de dagelijkse 

leefomgeving van onze jongeren: gsm, i-pod, i-foon, PSP, Xbox, wii, gps, 

computer, afstandsbediening, tuning, enz.

Een grote investering die het eindresultaat is van een goede, campus-

overstijgende vakgroepwerking. Op http://techniek.wico.be verneemt 

u hier nog meer over.

Nieuwe directiefuncties in WICO
In het Buitengewoon onderwijs Sint-Jozef op campus TIO is de directie momenteel in handen van 

Marc Schalley. Hij studeerde af als GLSO Nederlands-geschiedenis-katholieke godsdienst en is zijn 

carrière begonnen met een interimopdracht in het BuSO van Maaseik en TISM (Bree). In 1985 startte 

hij in TIO als leraar, studiemeester-opvoeder en leraar Buitengewoon onderwijs. In november 2002 

werd hij directeur.

Vanaf dit schooljaar is Bart Hendrikx officieel adjunct-directeur binnen campus OV4 in Overpelt.
Marc Schalley Bart Hendrikx

Op 1 september 2010 begon het 50ste schooljaar van het buitengewoon secundair onder-

wijs Sint-Elisabeth. Campus OV4 (Overpelt) startte zijn derde schooljaar met 74 leerlin-

gen, wat een toename met liefst 28 leerlingen betekende. Het bestaande gebouw bleek 

te klein om de 12 klassen te huisvesten en dus waren nieuwe lokalen noodzakelijk.

Al in juli verschenen er daarom vier grote containerklassen aan de Ballaststraat. Daar-

naast werd toestemming gevraagd en gekregen om de praktijklessen voor STW en EM 

gedeeltelijk op campus TIO en campus Mater Dei te laten plaatsvinden.

Door deze nieuwe initiatieven kon OV4 dit schooljaar opnieuw enthousiast aanvatten.

De ‘Damiaanactie’ komt al vele jaren in onze scholen aan bod, o.a. 

via de verkoop van de bekende stiften. Campus Mater Dei doet er 

dit jaar echter een flinke schep bovenop met een echt ‘Damiaanjaar’. 

De aanleiding is de inleefreis naar Nicaragua die leerling Joos Ha-

braken en leerkracht Dirk Delchambre in augustus ondernamen. Zij 

engageerden zich ertoe om in hun eigen school het Damiaanjaar te 

promoten.

Zij moeten ervoor zorgen dat alle personeelsleden, alle leerlingen en de ge-

meenten in de wijde omgeving meer te horen krijgen over de Damiaanactie. 

Mater Dei zelf wil ervoor zorgen, via allerlei acties, dat meer mensen met 

lepra, tbc of leishmaniasis kunnen geholpen worden. Met 40 euro red je een 

mensenleven. De ambitie is om dit schooljaar liefst 500 mensen te redden, 

onder het motto: ‘Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest’. Op 26 ok-

tober werd in Mater Dei het startschot gegeven voor dit actiejaar.

De 28ste editie van ‘Dwars door Hasselt’ op 10 oktober 2010 lokte niet 

minder dan 10 500 enthousiaste lopers en loopsters naar de Limburg-

se hoofdstad. Onder hen ook tientallen leerlingen en leerkrachten van 

WICO: Sint-Maria, Sint-Hubertus en Mater Dei namen in teamver-

band deel en blikken tevreden terug op hun prestaties (3, 5, 10 of 15 

km). Het prachtige nazomerweer, de talrijke aanmoedigingen en het 

overweldigende aantal deelnemers zorgden voor een onvergetelijke 

ervaring, die om herhaling vraagt. Sommigen hebben de smaak van 

het lopen nu zodanig te pakken dat ze zich gaan voorbereiden op de 

20 km van Brussel, einde mei 2011. Schoolbizz zal er zeker bij zijn...

Rick Giesen (4 STW, campus Salvator) kreeg voor zijn 14de verjaar-

dag een proefvliegles cadeau van zijn ouders en kreeg de smaak zo 

te pakken dat hij twee jaar en 40 vlieguren later toelating ontving 

om zijn allereerste solovlucht te ondernemen in een Cessna 150. Hij 

werd daarmee de jongste solovlieger in de Benelux.

In november dongen 14 deelnemers mee naar de titel van WICO-

schaakkampioen. Met deelnemers uit Neerpelt, Overpelt en Ha-

mont was bijna elke WICO-school vertegenwoordigd. Wessel van 

Kessel, vijfdejaars in Sint-Hubertus, toonde zich onklopbaar en be-

haalde de titel met een score van 7 op 7.

Bart Ooms (5BA, campus TIO) doet al meerdere jaren aan autoracen. 

Momenteel treedt hij aan in de VW-Funcupcompetitie, een kampi-

oenschap dat gereden wordt met een VW Kever. Bart is hierbij piloot van een tweezitter en met deze auto werd hij tijdens de 

worldcup in Donnington (Engeland) zowaar wereldkampioen, in een deelnemersveld van zowat 100 piloten.

Op de Jeugd Olympische Spelen in Singapore (augustus) behaalde Hermien Peters (Mater Dei) een bronzen medaille in de 

K1-klasse kanovaren. Het is de eerste individuele olympische medaille in de Belgische kajakgeschiedenis. Hermien is lid van 

de Neerpeltse watersportclub en uiteraard ook Belgisch kampioen.

Jolien Peeters (7TBZ, campus Sint-Maria) heeft de unieke kans om voor veertien dagen op stage te gaan naar Japan, nog 

steeds het mekka van de judosport. Na haar nationale kampioenstitel in 2008, kampte zij met ernstige blessures. Zij be-

schouwt dit trainingskamp dan ook als een belangrijke stap om weer naar haar beste niveau toe te groeien.

In de halve finale van het SVS-schoolvoetbalkampioenschap moesten de cadetten van campus TIO nipt de duimen leggen 

voor Don Bosco Hechtel. Na een scoreloos gelijkspel en een gelijkopgaande wedstrijd, beslisten de strafschoppen over de 

overwinning: 6-7 in het voordeel van Hechtel.

Hartelijk gefeliciteerd aan al deze jonge kampioenen.

Nieuwe klassen op campus OV4

Damiaanjaar in Mater Dei WICO loopt mee !

Gehoorbeschadiging is een steeds vaker voorko-

mend probleem bij jongeren. Om daarop in te 

spelen organiseerde de werkgroep ‘We Care’ in 

campus Salvator Hamont het project ‘All Ears’, zo 

genoemd naar een campagne van de provinciale 

jeugddienst.

De ‘derdes’ kregen in de lessen biologie en Neder-

lands een eerste kennismaking met o.a. de bouw 

van het oor en gehoorschade. Op 24 november 

kregen de leerlingen dan een reekse speelse 

doe-opdrachten te verwerken, gevolgd door een 

spannende en actieve quiz. Vragen zoals: waarom 

is geluid belangrijk?, Wanneer is geluid schadelijk?, 

Wat versta je onder lawaai? en vooral: hoe kan je ge-

hoorschade op school of op stap voorkomen? wer-

den beantwoord.

Tijdens de doe-opdrachten werden de leerlin-

gen geconfronteerd met hun klassikale ‘luidheid’, 

bijvoorbeeld met een flinke 80 decibel bij het 

binnenkomen. Men testte ook de eigen gehoor-

toestand (hoge tonen) en de mp3-speler, via de 

decibelmeter van mevr. Daisy Bell. Hier en daar 

was toch wel een waarschuwing nodig om blij-

vende gehoorschade te voorkomen.

In de quiz konden de leerlingen hun parate kennis 

demonstreren. In teams werd er gestreden om zo-

veel mogelijk decibels te verminderen en om een 

pittige puzzel op te lossen.

All Ears

BuSO Sint-Elisabeth organiseert in het kader van het gouden jubileum op 

vrijdag 1 april 2011 een studiedag als nascholing over de diepere zin en 

betekenis van het buitengewoon onderwijs. Alle geïnteresseerden in de 

rol van het buitengewoon onderwijs, in creatieve werkvormen en in zorg 

op maat in het secundair onderwijs zijn heel hartelijk welkom. Omwille 

van de praktische organisatie is inschrijven op voorhand nodig.

Sportsprokkels

TIO-BBO is een school voor buitengewoon onderwijs die op-

leidt tot tewerkstelling in het normale economische circuit. 

Omdat steeds meer leerlingen een diagnose hebben binnen 

het autismespectrum, is er een autiteam opgericht dat het 

autismebeleid bewaakt.

Na een uitgebreide intake, worden de leerlingen met au-

tisme in het observatiejaar steeds bij dezelfde juf geplaatst, 

die zorgt voor een gestructureerde omgeving. Tijd, ruimte en 

leeropdrachten worden zoveel mogelijk gestructureerd, met 

bijzondere aandacht voor de voorbereiding van overgangen 

en speciale activiteiten. De speelplaats, bijvoorbeeld, is voor 

deze leerlingen een drukke, onoverzichtelijke omgeving. 

Daarom beschikt men tijdens de pauzes over een ruim lokaal 

met ontspanningsmogelijkheden, waar een vaste leerkracht 

toezicht houdt. Op het einde van de schoolloopbaan richt de 

samenwerking tussen de verschillende disciplines zich op de 

verdere levensloop van de leerling. Deze leerlingen vragen 

bijvoorbeeld een andere stagevoorbereiding. Soms is ook 

begeleiding naar tewerkstelling nodig.

Op deze manier probeert TIO-BBO deze leerlingen in de ver-

schillende fases van hun schoolloopbaan de juiste zorg te 

bieden.

Autismewerking in TIO-BBO
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In memoriam
Jean-Marie Bomans

Regionale studiedag internaten
in Hamont

Op 31 augustus 2010, vlak 

voor de start van het nieuwe 

schooljaar, overleed Jean-

Marie Bomans, leraar mecha-

nica-elektriciteit in campus 

TIO. Hij werd op 6 juli, tijdens 

een mountainbiketocht, ge-

veld door een hartaanval en 

overleed aan de gevolgen 

daarvan. Jean-Marie was een 

strenge, maar rechtvaardige 

leraar, die respect hoog in het vaandel droeg. De collega’s 

missen nu ook een goede vriend, die genoot van een ge-

zellig samenzijn en al luidop aan het nadenken was over 

het feest voor zijn 50ste verjaardag.

Wij bieden aan zijn familie onze oprechte christelijke deel-

neming aan.

Op vrijdag 29 oktober, de dag voor de herfstvakantie, vond in campus Sal-

vator, de jaarlijks weerkerende ‘regionale studiedag van de internaten’ plaats. 

Deze studiedag wordt beurtelings in een van de achttien Limburgse interna-

ten georganiseerd en heeft als bedoeling de opvoeders een op maat geschre-

ven nascholing aan te bieden.

De opvoeders genoten eerst van een film: ‘De faute teamvergadering’, die ui-

teraard demonstreerde hoe een teamvergadering niet moet verlopen. Het 

gelach was niet uit de lucht. Dan werd de film besproken in kleinere groepjes. 

De bedoeling was te komen tot een consensus over hoe een goede teamver-

gadering wel moet verlopen en op welke manier een team goed kan functio-

neren. Iedereen kreeg tips mee, die heel bruikbaar zijn voor de toekomst.

’s Middags liet het keukenpersoneel zich van zijn beste kant zien, door de 

deelnemers een heerlijke maaltijd aan te bieden, waarbij de internen werden 

ingeschakeld voor de bediening. Iedereen had het dan ook over een fijne en 

leerrijke dag.

Zo’n 3 000 nieuwe dennenbomen werden door de leerlingen van 

campus St.-Jozef Lommel aangeplant in Lommel-Barrier op donder-

dag 28 oktober. “Voor het aanleggen van onze campus en de bouw 

van de nieuwe school in de Pieter Breugheldreef zijn er heel wat bomen 

moeten sneuvelen”, zegt Noël Bernaers, directeur van de eerste graad. 

“We hebben dat gecompenseerd door jonge bomen aan te planten op 

een perceel van 0,66 hectare, dat de stad Lommel ter beschikking heeft 

gesteld op de hoek van de Luikersteenweg en de Sint-Theresiastraat.”

De boomplantdag duurde van ’s morgens 8.30 u tot ’s namiddags 

16.00 u en alle leerlingen van het 1ste tot en met het 7de jaar namen 

eraan deel. Campusdirecteur Bart Kerkhofs rekende uit dat door deze 

herbebossing veel geld uitgespaard werd, geld dat goed kan gebruikt 

worden voor de inrichting van het nieuwe gebouw en voor pedago-

gische doeleinden. Een nieuw bos zien opgroeien betekent natuurlijk 

ook een meerwaarde. De directie, de oudervereniging, de leerkrach-

ten en leerlingen zijn dan ook erg enthousiast over hun WICO-bos.

Gekir, geknuffel, een originele afscheidsrede en zelfs hier en daar 

een traan: het behoort allemaal tot de afzwaaivoorstelling van 

Imago Tijl, de bekende dansgroep van campus Sint-Hubertus 

Neerpelt. Op 9 oktober viel het doek definitief voor 22 jongens en 

meisjes. Ze konden zich nog éénmaal uitleven op muziek van o.a. 

Vangelis, Heiter Villa-Lobos, de Mexicaanse Rodrigo & Gabriela, 

het Argentijnse Gotan Project, Praga Khan, de Ijslandse groep Si-

gur Ros, Buscemi en de Poolse componist Michael Lorenc.

Gelukkig vertrekken de afzwaaiers met dans in hun leden, een 

hoofd vol muziek en herinneringen aan unieke vriendschappen, 

reizen en optredens. Het ga jullie goed!

Campus Sint-Maria Neerpelt behoorde tot het selecte clubje van 27 

Vlaamse scholen die op 29 oktober het MOS-logo 2 in ontvangst 

mochten nemen, tijdens een plechtige ontvangst in Hasselt. MOS be-

tekent ‘Milieuzorg op school’ en beloont die scholen die op milieu-

vlak bijzondere inspanningen leveren. Tijdens de uitreiking kregen 

de aanwezige scholen op aangename wijze extra tips van de ‘Low 

Impact Man’, die in levenden lijve aanwezig was. Ook een delegatie 

van campus Mater Dei was present en ontving MOS-logo 1. Voor bei-

de scholen betekent deze onderscheiding een blijk van erkenning 

dat ze op milieuvlak goed bezig zijn. Limburgse gedeputeerde van 

leefmilieu en natuur, Frank Smeets, overhandigde de logo’s.

Op vrijdagavond 19 november stroomde Dommelhof in Neerpelt 

vol voor een blitse theatervoorstelling van drie klassen uit OV1 en 

OV2 van campus St.-Elisabeth Wijchmaal. In het jubileumjaar van 

de vijftigjarige school gingen deze klassen de uitdaging aan om op 

korte tijd een verhaal te verzinnen, dit om te zetten in een toneel-

stuk, hieraan muziek, dans en video toe te voegen en alles ook nog 

in te oefenen, onder de titel: ‘Hoe feester, hoe beester!’ Het resultaat 

mocht er zijn. De leerlingen straalden, de juffen glommen van trots 

en het publiek was laaiend enthousiast. Wie nu zin krijgt om deze 

voorstelling ook te gaan bekijken, heeft geluk: wegens het grote 

succes werd immers beslist om alles te herhalen op woensdag 4 

mei 2011 (ook in Dommelhof). Kaarten kunnen besteld worden 

via het secretariaat van BuSO Sint-Elisabeth (011 520 360).

Eens  te meer slaat het technisch onderwijs in Vlaanderen alarm. Uit talloze 

studies opgezet door VDAB en andere instanties blijkt dat er een dramatisch 

tekort is aan technisch opgeleide werknemers. 

Ook in onze eigen provincie herkennen we het probleem:  meer en meer 

knelpuntberoepen staan ook hier in de kou omdat goed opgeleide technici 

hier niet meer gevonden worden. Een aantal bedrijven vindt onze provin-

cie niet meer aantrekkelijk om er te investeren, en dat niet alleen omwille 

van de hoge belastingdruk, maar ook door het tekort aan goedgeschoolde 

technici.

En toch moeten we vaststellen dat er in de nijverheidstechnische scholen 

van het vrije net in Limburg dit schooljaar 600 leerlingen minder ingeschre-

ven zijn.

Al meer dan 10 jaar staat het technisch onderwijs in Lim-

burg op de barricades om het technisch onderwijs  te pro-

moten bij jongeren en bij al wie op hun studiekeuze een in-

vloed kan hebben. Scholen leveren vaak bovenmenselijke 

inspanningen om technische opleidingen aan te bieden 

die bij de tijd zijn; moderne machines worden aangekocht, 

dikwijls in partnerships met bedrijven, werkplekleren wordt ingevoerd zodat 

jongeren onderwijs on the spot krijgen, talloze vernieuwingsacties worden 

door directies van de technische scholen opgezet en uitgevoerd met de be-

doeling het aangeboden onderwijs voor jongeren en voor bedrijven zo aan-

trekkelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Op federaal vlak werd door de beleidsorganen van het technisch onderwijs 

op 8 december 2010 een Vlaamse actiedag georganiseerd: de Limburgse 

scholen werkten daar met groot enthousiasme aan mee, maar  ook hebben 

zij een eigen initiatief genomen: op 27 oktober organiseerde het nijverheids-

onderwijs (netoverschrijdend) in Limburg een promotiedag onder de noe-

mer: “Geen toekomst zonder techniek”.  

Peter Heller, de voormalige directeur van Ford Genk en Frank Smeets, gede-

puteerde van onderwijs, hebben hun volle medewerking aan deze actiedag 

verleend. Ook zij vinden dat we in onze provincie steeds meer economische 

waarde verliezen aan het buitenland. Onze export neemt af, onze import 

neemt toe… 

De bedoeling mag duidelijk zijn: de Limburgse technische scholen, netover-

schrijdend en gesteund door het Regionaal Technologisch Centrum Limburg, 

willen laten zien dat technisch onderwijs onmisbaar is in deze hoogtechno-

logische samenleving én dat het voor vele jongeren grote kansen biedt.

Boomplantdag Geen toekomst zonder techniek MOS-logo 2 voor Sint-Maria Europaproject in Mater DeiWees verschillig

Afzwaaivoorstelling Imago Tijl

Nieuwe infrastructuur in Mater Dei
Na de renovatie van twee vleugels van campus Mater Dei Overpelt, 

heeft de school opnieuw twee dossiers ingediend, één voor de rea-

lisatie van een nieuwbouw en een ander voor de buitenaanleg.

De nieuwbouw heeft tot doel om de kunstrichtingen van nieuwe, 

aangepaste ateliers te voorzien en de wetenschappers van modern 

uitgeruste lokalen. Architectenbureau Q-Bus werd aangesteld als 

ontwerper. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw op 1 september 

2012 in gebruik kan genomen worden.

Na het vertrek van de zusters Ursulinen, werd het volledige domein 

in erfpacht gegeven van WICO. Omdat het terrein te groot is om 

alleen door de school gebruikt te worden, is er een samenwerkings-

verband met de gemeente Overpelt afgesloten. Het achterste ge-

deelte wordt omgevormd tot een soort recreatieve parkstructuur, 

met inbegrip van een Finse piste waarvan, naast de leerlingen, ook 

de Overpeltse bevolking gebruik zal kunnen maken. De aanvang 

van de werken is voorzien voor augustus 2011. Vanaf november zou 

het geheel dan gebruiksklaar zijn.

Zes leerlingen en tien leraren van campus Salvator verza-

melden eind augustus in het klooster van de Salvatorianen 

in het Duitse plaatsje Steinfeld. Ze gingen in op de oproep 

van de pastorale commissie om ‘verschillig’ i.p.v. onverschil-

lig te zijn en wilden terug naar Hamont fietsen, als vorm van 

teambuilding en bezinning, vlak voor het begin van het nieu-

we schooljaar. Het moet gezegd dat de weergoden hen niet 

gunstig gezind bleken, want het gezelschap moest urenlang 

felle slagregens en tegenwind trotseren. Maar zelfs steile hel-

lingen (8 %!) konden de goede sfeer niet breken. Rond 17 u 

werden ze aan de Belgische grens opgewacht door zes col-

lega’s en van daaruit ging het recht naar Hamont, waar ze 

warm onthaald werden met een bloemetje, warme choco-

melk en een fris pintje. 

Jongeren dichter bij Europa betrekken, dat was het doel dat men in 

campus Mater Dei voor ogen had, toen het ‘Europaproject’ voor de 

vierdejaars werd gelanceerd. Een volledige week werden de leerlin-

gen TSO, BSO, KSO en ASO ondergedompeld in een Europees bad, via 

zowat alle vakken. Goed voorbereid trokken ze daarna naar Brussel 

voor een bezoek aan het Europees parlement en een zoektocht in de 

Europese wijk. Zelf organiseerden ze een ‘Europese markt’, waarin alle 

EU-lidstaten in kraampjes werden voorgesteld. Een echte jury beoor-

deelde de presentaties, waarbij de winnende klasgroep door de leer-

lingenraad op een lekker etentje werd getrakteerd. Een geslaagd vak- 

en richtingoverschrijdend project.

Hoe feester, hoe beester

De volledige derde graad van campus St.-Jozef Lommel trok op 16 september naar de stadsschouwburg in Antwerpen 

voor de musical ‘Dans der Vampieren’. De Vlaamse versie van deze musical stak vol humor, romantiek en rock-‘n-roll. 

In een adembenemend decor voerden Hans Peter Janssens en Anne Van Opstal een ijzersterke Vlaamse cast aan.

“Het was fantastisch,” vonden vele leerlingen, “wij hadden nooit gedacht dat er in een musical zoveel speciale effecten 

gestoken konden worden. De grappige figuren en spookachtige wezens waren prachtig en de dansen meeslepend.” 

“Het was de beste theatervoorstelling die we in jaren hebben gehad,” vulde een andere leerling enthousiast aan.

Sint-Jozef op bezoek bij de vampieren
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