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Oud-leerlingen KA Keerbergen zien elkaar na vijftig jaar weer terug

SCHOOLREÜNIE 50 JAAR LATER ….
De oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum Keerbergen die afgestudeerd
zijn in 1961, bliezen na 50 jaar nog eens verzamelen. Het werd een blij
weerzien. “Zelfs onze studiemeester van toen, Antoine Vos die ondertussen 90
jaar is, was aanwezig om leuke herinneringen op te halen”, zegt Willem
Vermeylen, oud-leerling en één van de initiatiefnemers. De klasfoto van toen
werd nog eens overgedaan …
Initiatiefnemers Willem Vermeylen en René Verreth zochten de voorbije maanden
alle gegevens op van de 22 leerlingen die in juni 1961 afgestudeerd zijn aan het
atheneum Keerbergen. “Vele jaargenoten kwamen opdagen en uit alle windstreken.
Eén had er 1000 km Franse snelwegen op zitten en een ander doorkruiste
Nederland. Ook de gewezen internaatbeheerder Henri Janssen en onze
studiemeester Antoine Vos kwamen opdagen.”
Herkenden de leerlingen hun vroegere school na vijftig jaar nog?
“Ons ‘Studie- en Hersteloord’ van toen heeft de voorbije decennia een ware
metamorfose ondergaan. Maar toen we in de klas naar onze oorspronkelijke zitplaats
zochten, kwam er toch heel wat jeugdsentiment naar boven.”
Het was een geslaagde reünie. De oud-leerlingen kregen een rondleiding op school
en Kurt Hofman, huidig directeur van Atheneum Keerbergen, sprak de oud-leerlingen
toe.
“Daarna volgde een aangename verderzetting van de avond in de Lodge, vroeger de
voor ons verboden Chalet Bleu”, lacht Willem Vermeylen.

KA Keerbergen is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 2000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen is één van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda
Van Achter. Voor meer info: www.sgr5.be
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.

