
 

 

 

Bedankt voor de vele bezoekjes op Zuiddag en 

alle hulp vooraf! 

Onze leerlingen maakten er een SUPERDAG van! 

 

Groetjes, het Zuiddagteam 

 



Vandaag ben ik gaan werken in de kleuterschool. Het was normaal de bedoeling 

om te gaan werken in het lager onderwijs maar omdat ik daar niet zoveel kon doen 

heb ik in de voormiddag in het 2e kleuterklasje gestaan en in de namiddag ook maar 

dan in het andere klasje. ’s Morgens heb ik geholpen met de jasjes uit te doen, 

boektassen ui te laden, brooddozen in de juiste bak, koekjes in de juiste bak, drinken 

in de juiste bak. Dan hebben ze gespeeld en heb ik wat geholpen met tussendoor 

op te ruimen. Dan hadden ze speeltijd en daarna hebben we geknutseld over het 

thema herfst. Ze waren aan het leren over de herfst dus heeft de juf daarna een 

verhaaltje verteld dat over de boom ging die zijn blaadjes verliest in de herfst. De 

namiddag zat ik in het andere klasje en hebben ze eigenlijk vooral gespeeld op 

zelfstandige basis. Ik vond het echt hele leuke dag alhoewel het niet was wat ik 

normaal ging doen. Ik zou het echt leuk vinden om er later mee verder te gaan 

omdat ik heel erg veel  van kinderen hou en het echt leuk was vandaag. 

 

Yara Meskens 

4 humane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor zuiddag ging ik gaan werken bij een kippenboer. Vanaf 6 uur s’morgends stond 

ik al op (en dat is heel vroeg voor mij) om daarna 20 minuten naar lokeren te rijden 

en om om 8 uur te beginnen met mijn werkdag. Ik ging het magazijn binnen en 

kreeg direct een overal en moest aan de lopende band gaan staan. Ik dacht: dit 

word gemakkelijk. Duidelijk niet. Ik moest elk ei waar een beetje stront aan hing of 

waar een gat in zat, in een groot eierkarton steken. Het probleem was dat er 

omenduur enorme hordes van eieren afkwamen, dat ik moest maken dat er geen 

kapot ei in de machine kwam. Hierdoor lag die machine veel stil, niet altijd omdat er 

een kapot ei in zat ( de sensoren reageerden soms ook op kippenveren) maar ook 

omdat ik de machine moest bijvullen met eierkartons. Voor een gemechaniseerd 

bedrijf was dit werkje toch wel arbeidsintensief, zeker als je het 6 uur aan een stuk 

doet. In totaal heb ik ervoor gezorgd dat 121356 eieren de winkels zullen halen. Ik 

hoop hier natuurlijk een vakantiejob aan over te houden. Voor mij was dit echt een 

topdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolan De Smet                                4LATB2 

 

 

 

 

 

 



Mijn Zuiddag verliep heel goed. Gedurende de dag heb ik kleren opgevouwd en 

goedgelegd ik heb zelfs de etalage gedaan. Een vaste verkoopmedewerkster heeft 

me heel de dag geholpen en begeleid. De bazin en de medewerkster waren heel 

vriendelijk en geduldig. Ik heb heel veel van Zuiddag genoten en bijgeleerd. Wat ik 

zoal heb bijgeleerd is hoe ik kleren op een deftige en verzorgde manier kan 

opvouwen en hoe een boetiek precies in elkaar zit. In de boetiek “Nova” was het 

tamelijk rustig wat klanten betreft waardoor ik tijdens de middag een uurtje langer 

pauze gekregen heb( van 12u tot 14u). Mijn werkuur was van 10 u s’ochtends tot 17u 

in de avond. Zuiddag was zeker een goede en toffe ervaring. 

 

 
Asma Amiri  

4LAT A 

 

 

 



Zuiddag: Basisschool Pius X te Zele 

Ik stond vandaag in de eerste kleuterklasjes van de school. Ik ben 

zeer goed ontvangen door de directrice en er werd mij direct 

uitgelecht wat ik die dag moest doen. De juffen waren zeer 

vriendelijk ze hebben me wegwijs gemaakt door de klasjes en waar 

ik moest meehelpen. Voor de middag stond ik in de klasjes van juf Tineke en juf Ann. 

De kindjes werden snel gehecht aan mij en werden na een tijdje heel lief. 

We zijn begonnen met het spelen in de speelhoeken, ik heb op die momentjes ook 

meegespeeld en ik heb ook de juf geholpen met het uitdoen van de jassen. We 

hebben ook de dag overlopen en toen dat de 

kindjes van juf Tineke moesten gaan turnen heb 

ik de kindjes van juf Ann geholpen met het 

maken van uiltjes, dit hoorde bij het thema 

herfst. 

Na de middag heb ik de kindjes van juf Xenia 

ook geholpen met het maken van dezelfde 

uiltjes. 

We hebben de kindjes ook voorgelezen en hun fruitjes en koekjes gegeven. 

Ik vond het een zeer toffe dag en de kindjes waren heel lief .  

Yana Covents   4 WET 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuiddag: 22 oktober 2015 

 

Vlees, vlees en nog eens vlees! Voor deze zuiddag ben ik een dagje gaan 

meedraaien achteraan in beenhouwerij Van Dist in Dendermonde. Het was een zeer 

leerrijke ervaring, want ten eerste was ik nog nooit verder dan voor de toonbank 

geraakt en hoe het vlees achter de schermen voorbereid wordt, was tot nu toe een 

nog onbeantwoorde vraag. Ik heb vooral allerlei soorten hamburgers en balletjes uit 

gehakt gedraaid, satés gemaakt en grote blokken kopvlees vacuüm getrokken, 

maar echt met een groot slagersmes stukken vlees van karkassen snijden leek wat te 

gevaarlijk. Ik vond het niet alleen interessant, maar ook nog eens heel plezant. Nu 

besef ik pas hoe zwaar deze job is. Ik zie het mezelf niet elke dag doen, maar als je 

me vraagt of ik nog eens een dag wil meehelpen, zeg ik zeker geen nee! 

 

Laura Schelfaut   4 GRIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik ben voor zuiddag een dagje gaan helpen bij Iris lingerie. Mijn dag startte om 10u. 

Als eerste ronde ik de prijzen op de prijslijst van de nieuwe collectie af en schreef ze 

naast de juiste producten in de catalogus. Dit deed ik voor drie verschillende 

merken. Daarna was het al tijd voor de middagpauze. Na de middag begon ik met 

het oude papier en karton buiten te zetten. Dan mocht ik oude pyjama’s afprijzen, 

op een kapstok hangen en buiten op het rek plaatsen. Hierna vulde ik de 

cadeaubondoosjes met boekjes van de nieuwe collectie van verschillende 

lingeriemerken. Toen kwamen er dozen met bestellingen aan, die ik vervolgens 

uitlaadde. Daarna zat mijn dag erop. Ik vond het een zeer leuke dag en zeer leerrijk 

om te zien hoe Iris met haar klanten omging. Ik heb vandaag ook geleerd dat er bij 

een winkel veel meer komt kijken dan het verkopen alleen.  

Sara Janssens, 4Latb2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanaf 8.25u begon mijn werkdag op de Harduynschool in Oudegem.  

De eerste twee lesuren stond ik bij juf Line in het vijfde leerjaar. De leerlingen hadden 

de strips die ze thuis hebben geteld, opgeschreven en daar maakten we dan een 

staafdiagram van. Daarna moesten ze oefeningen maken over de omtrek en de 

oppervlakte. Toen liep ik rond in de klas om te kijken hoe goed ze het deden en af 

en toe fouten eruit te halen.   

Na de speeltijd mocht ik tot de middag in het eerste leerjaar bij juf An staan. De 

kinderen leerden net een paar verschillende woordjes met een nieuwe klank  (de 

OE).  Daar werden dan spelletjes rond gespeeld en oefeningen rond gemaakt.  Ik 

hielp ze mee met het uitspreken van de woorden en ging van bank tot bank om ze 

te helpen.  

In de middag hielp ik mee in de kleuterrefter.  

Daarna had ik vrij tot 13.40u  

De laatste twee lesuren ging ik juf Lies in het peuterklas helpen. Het thema was daar 

rond ‘de Sint en zwarte piet’ waarbij de peuters liedjes hebben gezongen en zich 

verkleedt. Ik heb vooral meegedaan met de kinderen en ze geholpen bij puzzels 

maken en memorie spelen.  

Ten slotte nog opgeruimd, de klas wat op orde gezet en daarna naar huis gegaan.  

Ik vond het een leuke en leerrijke ervaring.  

  

Paulien Van Haute  

4WET2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een dag in de peuterklas 

 

Vandaag, 22 oktober, heb ik voor 1 dag mee geholpen in de eerste peuterklas.  

 

Mijn zusje zit in dezelfde klas waar ik voor 1 dag ben gaan werken. We zijn samen 

opgestaan en hebben ons klaargemaakt om te vertrekken naar de school. Toen de 

bel is gegaan heb ik de juf geholpen met alle kindjes op hun stip in de rij te zetten 

om zo het klaslokaal binnen te gaan. Eerst gingen de kindjes samen in een kring 

zitten en een liedje zingen. Nadat ik samen met de juf verhaaltjes heb verteld en 

liedjes heb gezongen was het al snel speeltijd. Tijdens de speeltijd heb ik samen met 

de juf de kindjes allemaal een stukje fruit gegeven. Na de pauze was het knutseltijd. 

Het onderwerp was ‘halloween’ dus heb ik de kindjes geholpen met het knutselen 

van een spin. Als we klaar waren met de bovenkant van de spin moesten we ze 

laten drogen en de tafel opruimen. Dan was het tijd om de kindjes hun brooddoos te 

geven zodat ze hun boterhammen konden opeten. Bij sommige kindjes ging dat wat 

vlotter dan bij andere kindjes. Als hun boterhammen op waren, was het tijd om ze 

weer even te laten buiten spelen. Toen de pauze voorbij was hebben we gekeken of 

de bovenkant van de spin al droog was. Als de bovenkant droog was dan konden 

ze beginnen aan de onderkant van de spin. Toen de kindjes bezig waren met het 

maken van de spin klopte er iemand van een ander klasje op de deur die een 

verrassing bij zich had. Het andere klasje had pompoensoep gemaakt en wij 

mochten eens van de soep proeven. Eerst hebben we alles opgeruimd en dan heb 

ik de kindjes hun jas aangedaan om zo buiten ons tasje soep op te drinken. Daarna 

hebben de juf en ik nog wat samen met de kindjes gespeeld met poppen en auto’s. 

Deze dag is zeer snel voorbij gegaan. Het was al tijd om de kindjes hun boekentas te 

maken en klaar te zetten. Als ik klaar was met het klaarmaken van de boekentassen 

namen we nog snel een groepsfoto als afsluiter. Ik vond het heel leuk vandaag en ik 

zou het zeker nog eens willen doen.  

 

 

 

 

 



Samen vertrekken met mijn zusje Anna                        Allemaal in een kring gaan zitten 

 

 

 

 

Samen een stukje fruit eten tijdens de pauze Spinnen knutselen (de bovenkant) 

 

                           

 

 

  Middag, tijd voor boterhammen                  Buiten spelen  

 

                           

 



   Spinnen knutselen (de onderkant)                                  Pompoensoep proeven 

 

                             

 

 

        Boekentassen maken            Boekentassen maken 

 

                                             

                                                           Groepsfoto als afsluiter 

                                          



Ik heb een dagje doorgebracht als bediende in de Delhaize van Dendermonde. De 

sollicitatie voor deze job heb ik mondeling gedaan en was zeer snel in orde. Het was 

een zeer leuke en leerrijke ervaring. Ik moest mij om 7u50 aanmelden aan het bureel 

en ik kreeg mijn werkschoenen en schort. Van 8u tot 12u heb ik geholpen in de 

bakkerij van Delhaize en moest ik alle belegde broodjes maken en beprijzen. Dit 

vond ik superleuk en ging redelijk vlot. Daarna kreeg ik een half uurtje pauze en heb 

ik een broodje gekocht, dat ik zelf gemaakt had. Na de pauze mocht ik een handje 

helpen bij de voeding. Dit bestond vooral uit rekken vullen en egaliseren. De 

medewerkers waren stuk voor stuk heel vriendelijk en hebben mij geholpen als ik 

problemen had. Ik had al om 15u30 gedaan met werken. Mijn eerste werkervaring is 

perfect verlopen. Ik vind Zuiddag een superleuk initiatief, ik wil die dag zeker nog 

eens overdoen. 

 

 

Nathan Schuddinck 4LATB1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuiddag 

Werk: winkelbediende in de Proxy Delhaize van Denderbelle. 

Vandaag heb ik in een kleine supermarkt mogen werken. Ik moest de producten 

nakijken op de houdbaarheidsdatum. Als deze vandaag verliep moest ik met een 

rode alcoholstift  '50%' erop schrijven. Degene die over de datum waren moest ik 

wegdoen in een kar en dan in het magazijn uitladen zodat de producten 

weggebracht konden worden. Daarna moest ik vooral de rekken gaan vullen. Dit 

klonk misschien een makkelijke klus maar dat was het niet. Je moest alle 

houdbaarheidsdatums checken en de oudste producten moesten vooraan de 

rayon gezet worden. De meest recente producten werden achteraan gezet. De 

verpakkingen zoals de kartonnen dozen en het plastiek moesten ook weer 

opgeruimd worden en werden weggegooid in het magazijn in een kartondrukker en 

het plastiek in een houten kist. Ook de karren moest ik terug in hun kolommen gaan 

zetten. Ook heb ik pauzes gekregen waar ik iets te drinken kreeg van de baas (Filip) 

en hielden we een leuk gesprekje. Ik had nooit verwacht dat in een winkel werken zo 

vermoeiend kon zijn. Maar toch vond ik het een leuke dag vooral omdat ik met deze 

mensen mocht werken. Het geeft zelfs nog een bonus dat ik voor een goed doel 

heb mogen werken.  

 

 

 

 

Yora Vereecken 

4 Latijn A 

Rayons vullen en de houdbaarheidsdatums checken. 
Een leuk gesprek 

met Filip Van Den 

Hauwe (baas). 



 

 

Vandaag ben ik samen met Nick Verhavert bij mijn oma gaan werken voor Zuiddag. 

We moesten de zolder opruimen. Van de zolder moesten we alle oude dossieren en 

andere oude papieren in dozen steken en naar het containerpark brengen.  

Dat deden we in de voormiddag. Dan voor onze middagpauze gingen we naar de 

frituur en aten we frieten. Na de middag braken we de rekken af, maar dat ging 

moeilijk. Die moesten we dan ook naar het containerpark brengen. Het was een 

vermoeiende maar leuke dag. 

 

Alexander Van de Vreken 

4LATB2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor Zuiddag heb ik een dag gewerkt in het dagverzorgingscentrum ‘De Lommerte’ 

en in het daarbijhorende rusthuis. Ik moet zeggen dat ik een leuke dag achter de 

rug heb, al vond ik de voormiddag leuker dan de namiddag. In de voormiddag 

stond ik in het dagverzorgingscentrum. Daar kreeg ik enkele taken om verschillende 

spelletjes voor te bereiden zoals Monopoly, Bingo en een soort ganzenbord. Ik moest 

dan alle geldbriefjes met een snijmachine in stukken snijden en sorteren en de 

bingokaarten en het bordspel moest ik lamineren. Samen met het hoofd van het 

centrum zat ik in een bureau naast de leefruimte, maar de deur stond open en dat 

was eigenlijk leuk, want terwijl deed iemand anders activiteiten met de mensen en 

het was heel grappig om de oude mensen tegen elkaar bezig te horen. Ze plagen 

elkaar, helpen elkaar,… dat is wel mooi om te zien. Tegen half 12 moesten ze eten 

en ben ik even gestopt met mijn werkjes en ben ik gaan helpen met het eten 

opdienen, af te ruimen en de afwas te doen. Rond half 1 had ik een middagpauze. 

De mensen begonnen dan aan hun middagdutje. Ik ben dan samen met mijn 

begeleiders gaan eten in de cafetaria van het rusthuis. Om 1 uur werd ik verwacht in 

de keuken om mijn dag daar verder te zetten. Voor ik begon moest ik een speciale 

schort aandoen en mijn handen goed reinigen. Ik moest ook zo een haarkapje 

opzetten. Dat was best wel grappig. Mijn eerste taak was helpen met de afwas, al 

was daar niet veel werk aan. De afwas werd op een lopende band gezet en ging er 

langs de ene kant vuil in en kwam er langs de andere kant weer proper uit. Ik moest 

dan alleen alles op de juiste plaats zetten. Daarna mocht ik meehelpen de verse 

rijstpap uit te gieten in potjes, maar vooraf mocht ik eens proeven of het wel lekker 

was en dat was geen probleem. Ook mocht ik de karren met plateaus vullen met 

borden en tassen voor tegen de avond dan. Op het einde was er niet echt veel 

werk meer te doen omdat alle voorbereidingen al gedaan waren voor het 

avondeten, dus moest ik meehelpen kuisen. Ik heb dan de vloer droog geveegd 

met een dweil. Omdat ik nog een kleine 40 minuten moest werken en er niet echt 

werk meer was, zat ik een tijdje met mijn vingers te draaien. 10 minuten daarna was 

de rijstpap afgekoeld en mocht ik om mijn dag af te sluiten de dekseltjes op de 

potjes zetten. Het was een hele ervaring en het was een plezante dag. Op de 

volgende pagina’s staan nog enkele fotos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn dag begon om 7uur. Ik stond op, at een boterham, poetste mijn tanden en 

maakte me klaar om te vertrekken naar Erembodegem. 

Ik vertrok om kwart voor 8 thuis. Ik kwam om kwart na 8 toe op mijn werkplaats. 

Om half 9 begon ik aan het herstructureren van klantenfiches. Dat nam een hele 

voormiddag in beslag. Ik had middagpauze van 12uur tot 13 uur. Na het 

middageten heb ik de dossiers en de daarbij horende kopie van hun reeds 

opgestuurde factuur bij elkaar gelegd. De werkgever zal deze klanten een 

aanmaning sturen. Hun factuurdatum is reeds vervallen en de werkgever mocht tot 

op heden hiervan nog geen betaling ontvangen.                                                                                                   

Als laatste heb ik doosjes met glasstalen gesorteerd.                                                      

Om 16uur keerde ik terug naar huis met mijn  mama. 

Een zware dag maar zeker en vast een leuke ervaring!  

           Febe Joos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuiddag: helpster in een kinderdagverblijf 

Het was een hele fijne dag. Toen ik toekwam waren de kindjes nog wat schuw maar 

dat veranderde snel toen ze het voorbeeld van Oskar volgde.  Ze speelde vrolijk 

mee. Vandaag heb ik vooral met de kindjes gespeeld maar buiten spelen heb ik ze 

ook helpen met eten, naar de wc gaan, ben ik “de baas” geweest, heb ik ze 

geholpen bij het aankleden en heb ik een baby vastgepakt omdat ze geen zin meer 

had in het slapen. En heb ik ook hun troep opgeruimd. Ik vond het een heel fijne en 

leerzame ervaring. 

 

Vermeir Kim, 4HuWe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deze Zuiddag heb ik in het ziekenhuis gewerkt. ’s Ochtends kwam ik om 8u aan in de 

inkomhal en werd ik door Philippe Devreese verwelkomd en begeleid naar de 

personeelsdienst waar ik moest werken. Daar heb ik allerlei (soms zware) taken 

moeten uitvoeren. Eerst kreeg ik verschillende bundeltjes met namen op die ik in de 

juiste map moest zetten in de rekken, want elk 

personeelslid heeft een map. Er waren ongeveer 1200 

mappen. Daarna moest ik op een computer 

personeelsinfo bijwerken. Hierna was het middag. Ik 

kreeg van het ziekenhuis een gratis warme maaltijd 

maar gelukkig waren het frietjes zodat ik de frietjes op 

school niet miste. Na de maaltijd heb ik een taak 

uitgevoerd vergelijkbaar aan het eerste karweitje. Na 

dit taakje kon ik even een beetje drinken en daarna 

wachtte een stapel van meer dan 200 brieven op mij, 

die ik in een envelop moest steken. Na dit werkje 

moest ik ook nog rijksregisternummers invoeren en daarna zat mijn dag er om 16u15 

op. Ik vond het een leerrijke dag en de mensen bij de personeelsdienst waren zeer 

vriendelijk en open. 

Louis Swinnen 

4LatB2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor zuiddag ben ik gaan werken in het Kwakkeltje te Lebbeke als kinderverzorgster. 

Ik ben begonnen om 8u30 en geëindigd om 17u00. Op de korte tijd dat ik daar was, 

heb ik veel ervaring opgedaan. Ik heb een dag bij de Zonnetjes meegedraaid. ’s 

Morgens hebben de kindjes die er al waren hun boterhammen op gegeten en 

ondertussen kwamen de andere kindjes toe. Toen iedereen er was, hebben de 

kindjes vrij spel gekregen terwijl de verzorgsters ( Marjan, Marleen en Yasmine) en ik 

toezicht hielden op hun. Rond 10u00 hebben ze soep gegeten en nadien hebben 

wij hun luiers verschoont en ze klaar gemaakt voor hun middageten. Sommige 

kinderen hebben heel goed gegeten maar andere wouden hun patatjes met worst 

niet opeten. Na ze water hadden gedronken en hun mond was gewassen, gingen 

de kindjes gaan slapen. Toen had ik een halfuurtje pauze samen met Kim Vermeir 

die daar ook was. In de namiddag, na het middagdutje, hebben de kinderen nog 

meer vrij spel gekregen en hebben de verzorgsters en ik de luiers nog is verschoont 

en ze een fruitpap of fruitsla met yoghurtje gegeven als vieruurtje. Vanaf 16u00 

werden de eerste kinderen afgehaald door hun ouders of grootouders maar toen ik 

vertrok waren er nog steeds een paar kinderen. Hartelijk dank aan de 

Zonnetjesgroep, aan het Kwakkeltje, aan Marjan, Marleen en Yasmine en ook 

bedankt aan het OCMW voor deze geweldige en leerrijke kans. 

-Jade Vandenbroek, 4 economie B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vandaag ging ik een dagje werken op de basisschool 

KOHa Zouaaf. ’s Morgens was het fietsencontrole en 

hielp ik de kinderen met het fietsenparcours. Daarna 

mocht ik de diploma’s schrijven voor alle kinderen 

waarvan hun fiets helemaal in orde was, ze een 

fluovestje droegen en een fietshelm ophadden. Dan 

was het middagpauze en hielp ik bij de kleuters met 

middagtoezicht (foto). Na de middag mochten we de 

diploma’s overhandigen. Nadat ik dat gedaan had, 

ruimde ik de speelplaats van de kleuters op omdat 

deze vol blaadjes lag. 

 

Lotte Van de Vreken 4WET1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik heb vandaag gewerkt in Vé beauty & concept. Dat is een schoonheidssalon waar 

je ook kleren kan kopen. Ik heb nieuwe ladingen die zijn toegekomen moeten prijzen 

en dan in de winkel gezet. In de voormiddag heb ik oorringen geprijsd en per soort 

op rekjes gehangen in de winkel. In de namiddag heb ik make-up uitgepakt en ook 

weer geprijsd. Dan moest ik die in een standje per kleur zetten. Ook heb ik de 

nagellak op nummer moeten zetten op basis van het etiket dat er ophing.  Elke tint 

heeft een ander nummer. Ik heb ook een cadeautje mooi leren inpakken en men 

heeft mij getoond hoe je de winkel moet schikken. Alle spulletjes worden op een 

bepaalde manier geplaatst in de étalage zodat ze in het oog springen en de 

bezoekers er naartoe getrokken worden als je de winkel binnenwandelt. Er was al 

kerstgerief toegekomen en dat heb ik in de kelder moeten zetten. Ik heb vandaag 

veel geleerd en ook veel plezier gehad.  

 

Gittan Bogaert 

4 huwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben voor zuiddag bij Neuhaus gaan werken. Het was een geweldige ervaring.  

Ik mocht beginnen met snoepgoed te verpakken in plastic zakjes en doosjes te 

plooien om er daarna speculoos in te steken. Later kon ik de toonbank aanvullen 

met pralines. Blijkbaar bestaan daar richtlijnen voor.  

Wanneer ik daarmee klaar was, mocht ik lederen doosjes vullen met chocolaatjes 

die verpakt waren in verschillende kleuren. De kleuren moesten in een bepaald 

motief achter elkaar geplaatst worden. 

 

Het was vooral heel gezellig. De bazin was een lieve vrouw die mij thee in overvloed 

heeft doen drinken. Bovendien rook ik toen ik thuis kwam naar chocolade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Acker Céline  

4latB2 

 

 



Ik ben vandaag gaan werken bij Confiserie Leonie te Lebbeke. Toen ik hier om 9 uur 

‘s ochtends toekwam, werd ik heel vriendelijk ontvangen. Na een beetje uitleg, 

mocht ik aan de slag. In de voormiddag heb ik bakken en deksels afgewassen. Dit 

was niet zo een leuk karweitje, maar dat vond ik niet erg. Ik deed dit voor een goed 

doel. Dit heeft de hele voormiddag geduurd. Om 12u kreeg ik een middagpauze. Ik 

liep toevallig Charlotte, die in de Delhaize had gewerkt, tegen het lijf en we besloten 

om samen een broodje te gaan eten. Wanneer ik om iets na 13 uur terug ging 

werken, stond er een leuker werkje op mij te wachten: ik mocht snoepzakjes vullen. 

Na meer dan 3 uur, heb ik uiteindelijk 160 zakjes gevuld. Toen ik hiermee klaar was, 

mocht ik stoppen en ik kreeg zelfs nog een pakketje met chocolade en marsepein 

gratis mee. Ik vond dit een hele leuke ervaring en mijn werkgevers waren heel erg 

vriendelijk. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen voor dit goede doel. 

 

Justine Hulpiau, 4LatB2 

 

Ik heb helaas geen foto, maar mevrouw Van Der Jeught heeft er wel een getrokken. 

 

 

 

Ik heb gewerkt bij supermarkt magda te malderen. Iedereen was er heel vriendelijk 

maar het werk was wel vermoeiend. Ik moest de rekken aanvullen en in het 

magazijn helpen. Het was een heel leuke ervarving. 

Ward Helsen 

4wet2 

 

 

 



Dondermorgen 22 oktober fietste ik een beetje nerveus richting Standaard 

Boekhandel te Dendermonde. Nooit gedacht dat er zoveel te doen valt in een 

winkel waar ik graag rustig rondkijk. Ik heb mij geen minuut verveeld door de 

allerhande klusjes die mij werden opgedragen: van een ballonnenslinger maken tot 

boekenrekken vullen en achter de kassa staan. Ik deed het allemaal met evenveel 

goesting. Het personeel van de Standaard Boekhandel onthaalde me hartelijk 

waardoor het voor mij een topdag werd. Op zoek naar een geschikte vakantiejob? 

Ik weet alvast waar naartoe! 

 

 

Nel Coppens 

4LatB2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jozefien en ik moesten om 8 uur op ons werk zijn. 

Toen we aankwamen hebben ze ons direct aan het werk gezet en zijn we dossiers 

beginnen klasseren. 

De baas van het werk, Eddy was jarig dus hij vroeg ons om bij de bakker achter 

taarten te gaan.  

Hij vroeg ons om de taarten te snijden en uit te delen aan de andere werknemers. 

We mochten zelf ook een stukje taart en nadat ze op was hebben we het bestek en 

de borden afgewassen. 

Toen we daarmee klaar waren moesten weer aan het werk en begonnen we dus 

weer te klasseren. 

Toen was het middag en kregen we een half uurtje pauze om te eten. 

Toen alles op was zijn we 1000 postzegels moeten gaan halen bij de post en zijn we 

daarna flyers gaan hangen want Eddy sponsort het project voor caprioolkinderen. 

We gingen voort met al de dossiers te klasseren en dan hebben we de postzegels op 

de enveloppen gekleefd. 

Dan was het tijd om naar huis te gaan. 

 

 

Linsey Vandemeerssche                             4huwe 

 



Ik ben naar de Zouaaf geweest in Hamme samen met 2 vrienden. Daar is er een 

lagere school en een kleuterschool. In de ochtend was er fietscontrole en 

fietsparcours. Ik heb de kinderen geholpen tijdens het fietsparcours. ’s Middags hielp 

ik bij het toezicht van de kleuters. Ik at samen met de kleuters en bracht ze naar de 

klas. Verder hebben we nog brieven rondgebracht. Het was een heel leuke dag ook 

al was er veel regen.  

  

 

Annelien Poppe 4Wet1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor Zuiddag ben ik samen met Lotte Geerts, een vriendin van mij een dag gaan 

werken in Fabeltjesland. Fabeltjesland is een kinderdagverblijf in Dendermonde. We 

wouden daar gaan werken omdat we allebei graag met kinderen bezig zijn en als je 

met 2 bent is het natuurlijk leuker. We moesten werken van 9u 's ochtends tot 16u in 

de namiddag. Wat goed meeviel want de dag is voorbij gevlogen! De kinderen 

waren ingedeeld in 2 groepen, van 0 tot 18 maand en van 18 maand tot 3 jaar. Ik 

heb een ganse dag de kleinsten verzorgd en Lotte de grotere. De mensen daar 

waren zeer vriendelijk. 's Ochtends moest ik mee spelen met de kinderen en de 

kindjes troosten en helpen als er iets was, daarna hebben ze allemaal gegeten. 

Rond de middag mochten ze allemaal gaan slapen. Dan kregen wij pauze van 12u 

tot 13u. Onder de middag hebben we samen gegeten en gepraat met twee meisjes 

die daar voor drie weken stage volgden. Twee toffe meisjes die een richting volgden 

waarin ze vier keer per jaar een stage deden van drie weken. Twee keer bij oudere 

mensen en 2 keer bij kleine kinderen zoals nu. Rond 14u werden er al redelijk wat 

kindjes wakker en rond half drie moest ik ze terug eten en drinken geven. Daarna 

hebben we nog wat samen gezeten en gebabbeld en ons met de kindjes 

beziggehouden. Mijn groep was rustig aangezien ze nog allemaal zeer klein waren 

en het waren echt allemaal schatten van kindjes. Bij Lotte haar groep ging het er 

wat heviger aan toe en daar waren ook twee kindjes jarig. Ik vond het zeer leuk om 

eens te doen en ik zou het nog willen doen maar niet als job later, dat zou niet mijn 

ding zijn. Toch heb ik me vandaag zeer goed geamuseerd, het was een super toffe 

dag! 

  

 

 



Ik vond het vandaag een leuke dag, het was eens wat anders dan school. Als ik zou 

moeten kiezen tussen werken of school zou ik toch voor school kiezen, ook al is het 

niet altijd even leuk. De verzekeringen zijn toch heel wat anders dan ik dacht, niet 

dat ik echt dat moest doen maar toch. Het klasseeren van dossieren is toch wel wat 

anders. Ik vond het zeer fijn dat ik dit hebben kunnen doen voor een goed doel, dat 

ik hiermee mensen een plezier kan doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozefien Aelbrecht 

 

 

 

 

 

 



Vandaag ben ik samen met Dries gaan werken in de tuin van Dirk en Melissa. De 

dag begon toen ik samen met Dries naar het huis reed. Toen we er aankwamen 

begonnen we meteen met hout te stapelen. Daarna gingen we tuinstoelen en –

zetels wegzetten. Voor we een stevig midagmaal hadden gingen we eerst wat 

bladeren van de oprit vegen. Als laatste hebben we terug wat hout gestapeld en 

zijn we terug naar huis gekeerd. Deze job beviel me niet, ik werk niet graag in de 

tuin, maar het was het enige wat we nog konden doen. 

Cédric Perdaens     4LATB2 

 

 

Ik ben voor Zuiddag gaan werken in een kinderdagverblijf. Ik stond bij de oudste 

groep. Wij hebben eerst met de kindjes wat gespeeld en om 10uur hebben wij ze 

een tas soep gegeven. Daarna hebben wij er terug wat mee gespeeld en om 12uur 

hebben wij ze hun middageten geven. Daarna zijn ze een dutje gaan doen. Toen 

mochten wij gaan eten en gewoon een beetje rusten. Om 2uur waren de kindjes 

terug wakker en zijn we terug begonnen met spelen. Om 3uur hebben ze een beetje 

fruit en boterhammen gegeten en de allerkleinste hebben fruitpap gegeten. Daarna 

hebben wij terug wat gespeeld en toen mocht ik naar huis. Ik vond het heel leuk om 

eens te doen omdat ik kleine kindjes heel leuk vind om mee te spelen. Ik vond het 

ook vermoeiender dan verwacht omdat je heel de dag die kindjes moet bezig 

houden en hun aandacht geven. 

 

Amelie Vermoesen 4LATB2 



  

 

Ik ben vandaag gaan werken in Q-Food. Dat is een etensbedrijf. Ze maken eten 

,verpakken het en brengen het weg. Ik ben samen met Hannes en Elias daar gaan 

werken. Wij mochten de bestelwagens die het vervoer van de etenswaren doen 

reinigen. Het natspuiten van de auto’s met de hogedrukreiniger was het leukst. We 

moesten ook het interieur en de ramen kuisen. Ik kreeg een warme maaltijd 

‘smiddags. Het was heel lekker. Het was een leuke ervaring maar ik denk dat ik liever 

nog een tijdje naar school ga om een diploma te krijgen zodat ik met kinderen kan 

gaan werken. Maar als vakantiejob zou ik dit wel graag doen. Het was toch uniek en 

ik ben blij dat ik dit heb mogen doen. 

Nynke Duytschaever               4 Huwe 

 

 

Mijn Zuiddag begon een beetje raar. Normaal ging ik werken bij Maxi Zoo in Lokeren 

maar er was blijkbaar iets fout gelopen. Daardoor zou er iemand anders komen 

werken in mijn plaats. Een onbekende voor de school bleek het. Gelukkig kon ik 

terecht bij de Q-group in Lokeren. Samen met Hannes Klinckaert en Nynke 

Duytschaver heb ik daar bestelwagens gereinigd. Dit was zelfs leuker als op mijn 

eentje in Maxi Zoo gaan werken denk ik. s’ Avonds waren we allemaal heel moe. 

 

Dat was mijn Zuiddag. 

 

Elias Abbeel, 4 ECONA 

 

 



Voor Zuiddag zijn Ellen-Ann en ik een dagje gaan meehelpen in Fabeltjesland. Dit is 

een kinderopvangcentrum in Dendermonde. We hebben hiervoor gekozen omdat 

wij het heel leuk vinden om met kindjes om te gaan. Ik heb een hele dag bij de 

peutertjes van 1,5 jaar tot 3 jaar gestaan en mijn vriendin bij de kleinsten (tot 18 

maanden). De peutertjes hadden hun vaste routine zoals dat alle peutertjes wisten 

dat ze na het eten hun washandje in de 

wasmand moesten gooien. Dat was wel 

leuk want ze waren echt al zelfstandig. Er 

was ook een leuke werksfeer! We kregen 

meteen een rondleiding als we toekwamen 

om 9u en mochten af en toe eens een 

pauze nemen. In de voormiddag en 

middag heb ik de peutertjes geholpen met 

eten, al konden al heel veel kindjes het zelf. Daarna hebben ze nog wat gespeeld. 

Natuurlijk was er soms wel een wenend kindje dus moesten we ze gaan troosten. 

Toen ze in bed werden gelegd, hadden Ellen-Ann en ik middagpauze. Daarna hielp 

ik met de kindjes weer aan te kleden als ze uit hun bed kwamen. Rond 15u30 was er 

een activiteit. De peutertjes werden opgedeeld in twee groepen. De ene groep 

mocht kleuren voor Sint Maarten en de andere groep speelden spelletjes met de bal 

bij de stagiair. De peutertjes waren 

heviger tegenover de allerkleinsten 

maar toch vond ik het leuker om bij de 

peutertjes staan. Ik heb nog een uurtje 

de bij kleinsten gestaan en ik merkte het 

verschil qua hevigheid. Bij de peutertjes 

waren er twee jarig dus hebben we 

gezongen voor hun. We hebben ook 

heel veel gedanst op muziek van K3, 

Maya, ROX enz. Het was een superleuke bende, die peuters. Eén voor één schatjes. 

De werkdag was afgelopen om 16u. Ik zou wel graag later iets doen in verband met 

kleine kindjes want ik heb mij echt geamuseerd en ik heb ook complimentjes 

gekregen van de kinderverzorgsters. Het was een superleuke dag! 

 

 



Ik mocht voor deze zuiddag een handje helpen in  een bloemenwinkel. Ik wist zelf op 

voorhand helemaal niet waaraan ik mij kon verwachten. Mijn dagje werken startte 

om 9 uur en aangezien de baas er nog niet was, mocht ik al beginnen met vegen. 

Wanneer de baas genaamd Steven aangekomen was, gaf hij mij instructies wat ik 

juist moest doen. De meeste uren hield ik me bezig met de prijzen op vazen en potjes 

te plakken en dozen op zijn plaats te zetten. Dat was veel werk en Steven had niet 

verwacht dat dat allemaal zou afgeraken vandaag, maar ik was er wel al mee klaar 

voor 5uur. Daarom moest hij nog bedenken wat ik nog kon doen en toen gaf hij mij 

de taak om bloemen te kuisen. Dat vond ik persoonlijk een leukere taak dan die 

daarvoor. Steven, Kim en Marjolein waren alle drie hele vriendelijke en behulpzame 

"collega's". Het was een vermoeiende maar toch heel leuke dag!  Er werd mij op het 

einde van de dag zelfs voorgesteld om daar eventueel een studentenjob  te doen 

en ik kreeg ook een mooi boeketje mee naar huis als bedanking. Zuiddag was een 

leuke ervaring. 

 

 



Voor Zuiddag heb ik in de pasta- saladebar 't Gerecht gewerkt. Als ondersteuning 

heb ik groenten gekuist en gesneden, balletjes gehakt gedraaid, opgediend, 

afgeruimd en de afwas gedaan. Ik vond het zeer leuk om te ontdekken hoeveel 

werk je moet spenderen aan één simpel gerecht. Ik vond dit is een fantastische 

ervaring omdat ik ook veel heb bijgeleerd. Als vakantiejob zou ik hier absoluut 

solliciteren. Niet alleen omdat het een leuke job is maar ook omdat ik het personeel 

zeer aangenaam vind! Ze leerden me allerlei nieuwe dingen en technieken aan om 

eten voor te bereiden. Zuiddag is een zeer leerrijk project geweest voor mij en ik vind 

het een zeer goed idee de winst te doneren aan het goede doel. 

 

Florence Platteaux 

4WET2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik ben samen met Bart en Fien naar de militaire luchthaven in Melsbroek gegaan. 

Deze luchthaven is gespecialiseerd in het onderhouden en sturen van C-130’s. Wij 

hebben van alles gedaan: Van het vastmaken van een vloer aan het vliegtuig, naar 

het vastmaken van een hydrolische schokdemper van de wielen van een C-130. We 

hebben zelfs ramen gewassen aan de buitenkant en ook gelopen op het vliegtuig 

zelf. Het was een fantastische dag! Dank voor deze schitterende gelegenheid om dit 

te doen! 

 

 

 

 

 

Koen Adam 

4WET1 

 

 

 

 



Zuiddag, Kinepolis Gent 

Ik en Maxime kwamen toe rond 9uur. Er stond ons al een meisje op te wachten, 

Jana. Ze bracht ons naar een kleine vergaderruimte waar we onze jas en rugzak 

mochten achterlaten. Eerst kregen we een rondleiding die ongeveer 2 uurtjes 

duurde. We hebben elke ruimte gezien: de vergaderruimtes, de ruimte waar ze 

popcorn maakte, de opberg ruimte, de ruimte waar alle posters liggen,… Boven 

kregen we veel informatie over hoe alles geprojecteerd wordt en over hoe ze dat 

vroeger deden.  

Daarna kregen we onze eerste taak: we moesten 30 mapjes vullen met papiertjes. 

Onze volgende taak was bandjes scheuren, we hebben er ongeveer 720 gescheurd. 

Dan was het middag. Na de middag moesten we kleine doosjes popcorn vouwen, 

ongeveer een 1000.  

Daarna mochten we twee meisjes gaan helpen met hun taken. We moesten 

beneden posters gaan halen en die boven in de kaders hangen. We moesten ook 

een kartonnen bord in elkaar steken, veel moeilijker als we dachten. Dan moesten 

we in de zalen waar de film was afgelopen het afval gaan opruimen. 

De cinema is even leuk achter de schermen als voor de schermen! Het was een 

super leuke dag! 

  

Faye  

 Faye Macharis    4HUW 

 

 

 

 



Ik ben een dag gaan meewerken in een kapsalon in een rusthuis. Ik ben de mensen 

op hun kamer moeten gaan halen en dan hun haar gewassen, de kaper knipte het 

haar dan en legde er dan krullen in. Nadien moest ik de mensen terugbrengen naar 

hun kamer. Ik moest de mensen helpen omdat de meeste niet meer goed te been 

zijn. Ik vond het wel is leuk om te doen maar ik zou het niet als beroep willen. Het was 

leuk om te zien hoe blij de mensen waren doordat hun haar werd gewassen en 

geknipt. De mensen apprecieerden mijn hulp en bedankten mij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Lemmens 

4huwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben op donderdag  22 oktober  2015 naar de Vrije Lagere En Kleuterschool, VLEK,  

in Grembergen geweest voor het project Zuiddag. Om 8 uur werd ik op de 

speelplaats verwacht waar mijn dag startte met het houden van toezicht. Om 8.25 u 

rinkelde de bel en ging ik samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar naar binnen.  

We maakten samen de boekentassen leeg en gingen vervolgens met z’n allen in de 

zithoek zitten voor het onthaalmoment. Daar werd het ochtendgebed gebeden, het 

welkomstlied gezongen en een artikeltje uit de krant, dat de klasjuf had 

meegebracht, besproken. Terwijl de juf de kindjes de nieuwe rekenles uitlegde, hield 

ik me rustig bezig met het schrijven van hun agenda’s. Na de instructie gingen de 

leerlingen aan de slag in hun rekenboek terwijl ik samen met de juf rondliep om de 

oefeningen te verbeteren en uitleg te geven waar nodig. Na het rekenen volgde de 

aanbreng van de nieuwe leesles aan bord. Ik maakte ondertussen mappen in orde 

voor het leerlingvolgsysteem en stopte blaadjes weg in hun cultuurmap.  

Om 10.10 u was het speeltijd en ging ik samen met de kinderen naar buiten. Na het 

drinken van het drankje gingen de kinderen aan het werk in hun taalboek, ik kreeg 

de opdracht om de rekenboeken en de extra keuzewerkjes na te kijken.  Vervolgens 

ging de juf verder met de uitleg hoe ze de letter “aa” moesten schrijven. Na de 

uitleg werd er geoefende op hun oefenblaadje en liep ik rond om fouten uit te 

gommen en handjes vast te houden bij jongens en meisjes waar het schrijven niet zo 

goed lukte. Om de voormiddag af te sluiten luisterden we nog naar een verhaal 

over de 12-jarige Jezus 

in de tempel, en 

vertelden de leerlingen 

elk om beurt waar en 

wanneer ze al eens 

verloren liepen. 

 

 

 

 

 



 s’ Middags at ik samen met de juf mijn boterhammen op en deden we bewaking 

op de speelplaats. Om 13.15 u ging de bel en maakten we samen onze boekentas. 

Ik maakten vervolgens de taalmappen in orde terwijl de kinderen de leesles 

herhaalden aan de hand van een spel met dobbelstenen. Om “woensdag = 

fruitdag” te promoten op de school ontwierpen de kinderen met krijtjes affiches, die 

ik nadien over de hele school ging ophangen.  

Om 14.35 u was het weer speeltijd en ging nogmaals mee naar buiten. Na de 

speeltijd en het drankje werkten we in hoeken werken rond het thema fruit. In alle 

hoekjes ging ik eens een kijkje nemen en speelde de fruitbingo mee.  

En toen, toen was het tijd om de rij naar huis te begeleiden. Nadat de kinderen veilig 

naar huis keerden, ging ik  terug naar de klas om te vegen en alles klaar te zetten 

voor de volgende dag.  En zo kon ik na een dag je in het 1ste leerjaar ook terug naar 

huis.        

            

Britt Dierick                                                                                                                                 

4 economie B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de Kinepolis van Gent werken voor de Zuiddag was super 

leuk!! Ik vond het vandaag echt een zeer leerrijke dag want 

Faye en ik hebben alles mogen ontdekken wat er allemaal 

achter de schermen van Kinepolis gebeurd. Het gaat niet 

alleen over films draaien maar ook over heel wat andere 

zaken. Toen we aankwamen werden we meteen ontvangen 

door Jana, een meisje die ons de hele dag ging begeleiden. 

We kregen eerst een hele rondleiding door het gebouw en we ontdekten alle 

deuren die naar verschillende ruimtes leiden. Die rondleiding duurde ongeveer een 

tweetal uren. Daarna kregen we onze eerste taak: we moesten 30 mapjes vullen met 

bladeren. Dat vond ik niet zo gemakkelijk want die mapjes waren niet zo handig. 

Dan kregen we onze tweede taak: we moesten zo een 730-tal bandjes scheuren en 

daar waren  we een hele tijd zoet mee. Na de middagpauze scheurden we nog wat 

verder en vervolgens kregen we onze derde opdracht: we moesten een 1000-tal 

popcorn doosjes plooien zodat ze mooie vierkanten doosjes werden. Dat ging wel 

zeer vlot en dat was ook zeer leuk om te doen. Dan moesten we twee andere 

meisjes helpen met posters te vervangen, een kartonnen beeld op te zetten en de 

zalen opnieuw schoon te maken. Voila, dit was mijn werkdag bij Kinepolis. Jammer 

genoeg duurde het maar tot 17u. want  het was echt zo leuk dat de tijd zeer snel 

voorbij was gevlogen.  

 

Maxime Meskens                                       4 HUWE                                               25/10/2015 

 

 
Ik heb gewerkt in een kinderdagverblijf. Ik heb met de kinderen gespeeld en ook 

geholpen om ze te verzorgen. Ik moest ze in hun bed leggen en ook eten geven. 

Wanneer al de kindjes sliepen had ik een pauze. Het was een hele leuke ervaring. Ik 

vind het leuk dat ik nu weet hoe het er in een kinderdagverblijf aan toe gaat. 

 

 

Chloé De Keyser 

4 HUWE 



Ik ben voor Zuiddag samen met Julie de Meyer in de kleuter -en basisschool, De 

Heilige Familie, gaan werken. Die dag was er een “grootouderfeest” in de namiddag 

en hebben veel geholpen met op het op te stellen en het weer af te breken. Tijdens 

het feest hebben we genoten van de optredens van de kleutertjes en tijdens de 

pauze hebben we koekjes en taart verkocht. Verder hebben we tijdens de tien uur 

speeltijd en tijdens de middagpauze met de kindjes van het eerste en het tweede 

leerjaar gespeeld. Als er nog wat tijd over was hebben we enkele klusjes gedaan 

zoals bundels kopiëren en nieten. Op het einde van de dag mochten we eigenlijk al 

naar huis maar er waren enkele kindjes van de nabewaking die naar ons vroegen 

dus zijn we nog een uurtje langer gebleven. De bijgevoegde foto is een foto met de 

kindjes van de nabewaking. Ik vond het wel een leuke dag omdat ik graag met 

kinderen omga en omdat ik nu nog beter besef dat studeren zeer belangrijk is om 

later een toffe job te hebben. 

 

Eva Van den Berghe 

4 Lat B2 



Vandaag zijn we naar QFood geweest voor zuiddag. We kwamen er aan  

en de mensen waren meteen zeer vriendelijk. We kregen als werk het  

kuisen van bestelwagens, eerst moesten we de wagen afspuiten met een  

hogedrukreiniger, dan spoten we er schuim op met een shuimspuit, en  

dan weer afspoelen, we deden ook de binnenkant van de voertuigen. Na 2  

voertuigen te hebben gedaan mochten we gaan eten. Ze hadden een  

eigen keuken en er was rijst, varkenshaasje en kool in witte saus. Er  

waren ook een hele hoop verse groenten. Nadat we gegeten hadden  

gingen we weer verder, in totaal hebben we ongeveer 9 wagen gereinigd.    

 

Hannes Klinckaert, 4 ECONB 

 

 

 

Mijn Zuiddag zag er als volgt uit. In de voormiddag ging ik poetsen in het huis van 

mijn moeder. Dit verliep echter niet zo snel als ik gedacht had omdat ik dit nog nooit 

had gedaan. In de namiddag ging ik de paardenstal bij mijn vader schilderen. Dit 

was redelijk lastig omdat het aan het regenen was en omdat zo op sommige 

plekken de verf wegspoelde. Hoewel ik het wat spijtig vond dat ik niet aan een 

‘echte’ job was geraakt, vond ik het over het algemeen wel leuk om dit voor een 

dag te doen. 

Lukas Van Rossem  4 LAT B2 

 

 



 

Mijn dag in de crèche. 

Mijn dag begon al vroeg om vijf uur ging de wekker en om 

zes uur sprongen ik en mijn mama op de fiets naar Aalst. Om 

zeven uur was het eerste kindje daar. Stilletjes aan 

druppelden meer en meer kindjes binnen. Die soms wenend 

en nog half slapend afscheid 

namen van hun ouders. Het ging een drukke dag worden 

met vijftien kindjes. In de voormiddag speelde ik vooral 

met de kindjes en las een paar boekjes voor. Daarna 

deden we een leuke activiteit: namelijk blaadjes van de 

bomen beschilderen en zo kregen we leuke vleermuisjes. 

Tegen twaalf uur vertrok ik naar de baby groep om te helpen de kleine baby’tjes 

eten te geven. Als ze allemaal hun bordje leeg hadden ging ik terug 

naar de groep van mijn mama waar de kindjes al naar de slaapzaal 

vertrokken. Ik en mijn mama mochten nu middagpauze nemen. 

Nadat we zelf wat hadden gegeten gingen we terug naar de 

slaapzaal om de andere begeleidster af te lossen. Voordat al de 

kindjes wakker waren ging ik nog vlug de vleermuisjes ophangen. 

Tegen twee uur was iedereen al weer wakker en speelde ik nog rustig met hen tot 

half drie want dan ging ik terug naar de baby’tjes voor hun fruitpapje. Ik bleef daar 

nog om wat te spelen met de baby’tjes tot mijn mama mij kwam halen om half vier 

om weer terug naar huis te gaan. De dag was vlug 

voorbij en ik heb me goed geamuseerd de kindjes 

waren heel schattig en ik zou het graag nog eens doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn zuiddag was in het WZC boonwijk wat ik namelijk heel leuk vond. Later zou ik 

zeker bij een woonzorgcentrum willen werken of het nu animator is of verpleger. Ik 

heb namelijk van beide wat gedaan. Mijn taken bij de animatie waren: de 

schoonheidssalon en een speciaal ontbijt geven aan een bepaald aantal mensen. 

In de schoonheidsalon waren mijn taken nagels veilen en dan nagellak opbrengen 

en ook mensen een voetenbad geven wat de mensen zeer leuk vonden dat een 

jong iemand dat ook is wou doen voor hun en ze waardeerden de moeite die ik hun 

gaf. Het speciaal ontbijt was in de polyvalente zaal waar een bepaald aantal 

bewoners werden uitgekozen. Daar zag ik pas echt hoe de mensen eigenlijk in hun 

eigen wereldje leefden maar een keer dat je met hun begon te praten waren ze 

heel vriendelijk. Ook zag ik daar dat sommige mensen het echt moeilijk hadden om 

hun eten binnen te slikken want toen ik door had dat iemand zich had verslikt bleef 

hij maar hoesten en je zag dat ze echt wel afhingen van de mensen rondom hun en 

daarmee heb ik hun eten gesneden. Bij de verplegers heb ik een paar 

medicamenten moeten uitdelen, mensen van plaats A naar plaats B brengen, soep 

gaan brengen en helpen die soep uit te drinken en ook heb ik mensen meehelpen 

opdienen in het restaurant. De medicamenten uitdelen vond ik namelijk heel 

frustrerend want je ziet zoveel pillen liggen die 1 persoon moest binnenslikken. Ik kon 

het haast niet aankijken. In het restaurant opdienen vond ik namelijk heel leuk maar 

ook weer zag je hoe afhankelijk de mensen van je waren. Ik moest bijvoorbeeld 

helpen de mensen hun eten door te snijden want anders konden ze niet goed op 

het eten kauwen. Het verplaatsen van de mensen was namelijk ook heel leuk. Je 

kon even conversaties met de mensen leggen en rustig praten. Dan had je ook nog 

de soep uitdelen en het helpen drinken van de soep. Dit vond ik een van de 

moeilijkste taken omdat je de mensen hun soep eerst 

moest laten koud worden en als hij nog iets te warm was 

dan had je echt pech want de mensen zijn daar iets 

gevoeliger aan warmte en ook waren ze ook soms 

koppig om te drinken en deden ze heel opstandig maar 

na een tijdje geven ze toch toe.  

 

Naam: Stijn Cooreman           Klas: 4HUW 

 



Ik ben samen met Dayna Janssens naar het Instituut van Sterrenkunde in de KU 

Leuven geweest. Onze werkdag startte om 9 uur. Van 9 tot 11 kregen we een uitleg 

over wat sterrenkunde zoal inhoud, wat een sterrenkundige doet en natuurlijk ook 

over sterren. Daarna moesten we in kleine groepjes brainstormen over hoe we 

sterrenkunde naar jongeren kunnen brengen door middel van projecten. Daarna 

hadden we een lunch. Na de lunch werden we in 5 grote groepen opgesplitst om 1 

van deze projecten voor te stellen. We kregen 2 uur om ons project te kiezen en om 

daar een presentatie over te maken. Dit werd allemaal begeleid door een 

sterkundige. Bij ons wat dat een Oostenrijkse die in Leuven sterrenkunde heeft 

gestudeerd. Na de bespreking moesten we ons project dan voorstellen door middel 

van een Powerpoint. Wij hadden dit in het Engels gedaan omdat sterrenkunde zeer 

internationaal is en er waren daardoor ook een paar buitenlanders bij de 

begeleiders. Ik had in ieder geval een zeer toffe en leerrijke dag.  

 

 

Sien Gruyaert, 4 WET2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik vond deze dag eigenlijk wel leuk. Ik heb veel sjaals, musten en handtassen mogen 

beveiligen. Sommige mensen kwamen aan mij iets vragen waar iets lag en dan kon 

ik ze helpen, dat was gewoon super om te doen. De mensen die daar werkten 

waren ook super tof, altijd vriendelijk tegen iedereen. Ik zou dit graag doen als 

vakantiejob binnen een paar maanden. 's Avonds was ik wel moe van heel de tijd 

recht te staan en te concentreren om de beveiliging juist te steken. Ik zou zeggen: 

Zuiddag was een super leuke dag. 

Nathalie De Cock     4 humane 

 

 

Vandaag ben ik voor de zuiddag naar de campus van de VUB in Jette geweest. Ik 

heb mogen zien hoe ze kankeronderzoek doen en wat ze daarvoor precies bekijken. 

Ik heb ook een deel van een Western Blot test mogen doen maar we hebben het 

niet helemaal kunnen afwerken omdat er altijd veel tijd tussen zit voor je een 

volgende stap kunt doen. Ik ben ook in het Animalarium mogen gaan kijken dit is de 

plaats waar ze de dieren waar onderzoek op gedaan worden allemaal bij elkaar 

plaatsen hier zitten vooral muizen omdat die niet te veel plaats in beslag houden. Ik 

heb vandaag heel veel bijgeleerd over kankeronderzoek en biologie en vond het 

ook heel leuk om die proef te mogen doen. 

Jana Siccard, 4wet1 



Verslag: voor 1 dag apothekersassistente 

Om 9.00 uur werd ik verwacht bij de apotheker. Mijn eerste taak was een 

prijsaanpassing van allerlei producten. Ik moest nieuwe prijskaartjes maken en ze 

vervolgens bij het juiste product zetten. Daarna moest ik de producten die een 

koerier had geleverd uitpakken en inscannen en op de juiste plaats zetten. Nadien 

moest ik de rekken aanvullen.  

Na de middag mocht ik een bereiding maken. Deze bereiding vormde de basis van 

een zalf. Daarvoor moest ik eerst een wit poeder nauwkeurig afwegen. Nadien werd 

het poeder in kleine capsules gegoten en manueel afgesloten. 

Ik vond de opdracht die ik in de namiddag mocht uitvoeren het leukst omdat dit 

volgens mij het “echte” werk van een apotheker is. Medicatie samenstellen en 

zalfjes maken lijkt mij zeer interessant. Ik was er mij niet van bewust dat een 

apotheker  vele andere gewone taken heeft zoals dingen uitpakken en rekken 

aanvullen. 

Ik vond het een leuke en leerrijke ervaring en ik heb nu een idee van wat het is om 

apotheker te zijn.   

Eline Melis 4 huwe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag Zuiddag 

 

Ik heb gekozen om naar de militaire luchthaven in Melsbroek te gaan. 

Ik ben er op gekomen door mijn papa, want die werkt daar. 

Omdat Koen en Fien ook wel interesse hadden om mee te gaan zijn we met z’n 

drieën naar de militaire luchthaven vertrokken. We begonnen ’s morgens om 8 uur 

en we startten met te helpen met het grote onderhoud van een C-130, zoals platen 

terug vastvijzen en het landingsgestel terug in elkaar steken. Dan was het middag en 

in de namiddag hebben we het kleine onderhoud van de C-130 gedaan zoals de 

ruiten kuisen en andere dingen. We sloten af met een klein vliegtuigje te bekijken 

waar ministers mee vervoerd worden. De toch wel geslaagde dag eindigde om half 

4. 

 

 

 

Bart Derous uit 4 WET 1 

 



Ik ben voor vandaag gaan helpen in een kinderdag verblijf in Buggenhout. Ik vond 

het een hele leuke ervaring maar ook wel vermoeiend. Er waren veel kindjes dus we 

hadden altijd wel wat te doen. Ik heb vooral veel met de kindjes gespeeld. De 

kleinere kindjes mocht ik fruitpap en gemixte spaghetti geven met een lepel. Ze 

waren allemaal heel braaf en er hebben maar een paar kindjes eventjes gehuild. 

 

Kelly Verhasselt 

4 humane wetenschappen 

 

 

Ik ben gaan werken bij mijn papa in Gent in het bedrijf Laroy Group daar hebben ze 

allerlei artikelen voor huisdieren zoals honden en katten. Eerst heb ik wat uitleg 

gekregen over het bedrijf en de bedrijfswereld waarin zij leven. De hele voormiddag 

moest ik de kerst inventarisch tellen en noteren om door te geven hoeveel nog 

moest besteld worden. In de namiddag heb ik de werkplaats opgeruimd en verder 

geïventariseerd. 

Arne Sterckx, 4 WET 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn werkplaats lag een paar straten verder dan waar ik woon, dus ik kon eens wat 

langer slapen en reed om kwart voor 9 naar de apotheek. Valeska, de apotheker, 

kende ik al vrij goed en was heel vriendelijk. Ze zei dat ze het leuk vond dat ze eens 

met iemand kon samenwerken, aangezien ze geen personeel heeft en vaak alleen 

werkt in haar apotheek.  

Ik mocht beginnen met dozen medicijnen uit te laden, in de kasten te zetten en de 

bestellingen te controleren om daarna in te geven in de computer, terwijl Valeska 

de apotheek open hield. Tegen half 1 ’s middags ben ik naar huis gefietst om te 

eten. Toen ik om half 2 terugkeerde, mocht ik eens iets anders doen en ik had niet 

echt verwacht dat ik zoiets zou mogen doen. Valeska liet me zien hoe je 

bereidingen moest maken en daarna mocht ik het zelf ook proberen: ik heb pilletjes 

en een zalf gemaakt. Ondertussen 

heb ik ook nog een aantal 

bestellingen gecontroleerd, want die 

blijven de hele dag toekomen. Om 

half 7 ’s avonds was mijn werkdag 

voorbij en ging ik naar huis.  

Het was voor mij een geweldige en 

leuke ervaring, zeker aangezien ik 

sterk overweeg om later farmacie te 

gaan studeren. 

 

Rebecca Verlaeckt 

4 Lat B2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag heb ik voor de Bib van Dendermonde gewerkt. Het was leuk. Ik  

moest mij om 9:00 uur aanmelden bij de personeelssecretariaat. In de  

voormiddag moeste ik boeken kaften. De mensen daar waren heel  

vriendelijk en bereid om te demonstreren hoe ik een boek juist moest kaften. 

Daarna, om 10:00, had iedereen een koffiepauze en zo heb ik mijn ‘collega’s’ 

leren kennen. Na de toffe koffiepauze moeste ik terug aan de slag tot het  

middag was. s ‘Middags ben ik naar huis gegaan en later, om 13:00, had ik  

mij al aangemeld op de balie van de Bib. Voor de rest van de dag heb ik  

boeken op hun plaats gelegd en een paar mensen geholpen om boeken te  

vinden. Ik vond het een zeer plezante dag en ik zou dat nog graag doen.  

 

Markella Gryllionaki, 4 GRIE 

 

 

 

 

Ik ben vandaag gaan werken bij mijn tante bij kippenkraam Jaspaert in Moorsel. Ik 

mocht nog niet mee naar de markt, maar mocht meehelpen bij de voorbereiden 

voor de volgende marktdag. Ik kwam blijkbaar gelegen ,want de volgende dag 

waren er twee markten in Gent en Mons. Ik mocht vandaag mee de 

kippenbrochetten helpen maken ,sauzen en vol-au-vent verpakken, pattatjes 

uitpakken,enz. Dit was echt een leuke ervaring en ik heb een prettige dag beleeft. 

 

Quinten Persiau, 4 LATB1 

 



Voor de Zuiddag ben ik in GBS De Schakel in Baasrode gaan werken, waar ik altijd 

naar school ben gegaan en mijn mama werkt als kleuterjuf. Het is dus een 

vertrouwde omgeving. 

 Ik stond in de derde kleuterklas bij juf Hilde(voor- en 

namiddag) en juf Laura (voormiddag). We hebben 

voorbereidingen gemaakt voor het grootouder 

Halloweenfeest  van vrijdag. Samen met de kleuters 

hebben we cupcakes gebakken en spookjes gemaakt 

(lange vingers met witte chocolade rond en oogjes op). 

Daarna hebben de kleuters de cupcakes heel mooi 

versierd met marsepein: spookjes, pompoenen, gekke heksen en tovenaars. Nadat 

alles versierd was, hebben we de cupcakes en de spookjes samen ingepakt met 

een mooi strikje rond. We zijn ook hun dansje gaan oefenen dat ze voor de 

grootouders gaan dansen. De kleuters van de 3de kleuterklas dansen op Thriller van 

Michael Jackson. De zaal hebben we in griezelstemming gebracht (hopelijk 

schrikken de grootouders niet te hard). Zoals overal zijn daar ook kinderen die op je 

zenuwen werken en niet luisteren maar gelukkig zijn er nog die luisteren en doen wat 

er gevraagd wordt. Tijdens de speeltijden hebben we samen gespeeld met nog 

andere kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas. We zijn ook samen naar de 

schoolbibliotheek gegaan, waar we samen een boekje hebben gelezen. Het was 

een zeer leuke dag maar een 

kleuterjuf zit toch niet in mij 

verscholen. 

 

 

Maren Boeykens 

4 ECONA 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben op Zuiddag naar de Pearle Opticiens in 

Bornem geweest. Ik kwam er via Pieter, de vriend 

van mama. Om half 10 is de winkel opengegaan. Ik 

ben begonnen met de prijzen op de brillen te 

hangen en ze in de rekken te hangen. Daarna 

hebben we de brillen juist gehangen en per merk 

op de juiste plaats. We hebben ook de nieuwe 

brillen ertussen gehangen en de oudere modellen ervan tussen gehaald. Daarna 

heb ik de binnengekomen brillendoosjes geprijsd en op zijn plaats gezet. Dan 

eventjes de administratie: ik heb foldertjes geplooid en stempels gezet op de 

bonnen. Tegen dan was het al middag! Het ging snel! Na de middag heeft Pieter mij 

leren brillen monteren d.m.v. een topsterktemeter, een slijpautomaat en een 

handslijper. Met de topsterktemeter duid je de plaats aan waar je de beste sterkte 

hebt. Met de slijpautomaat scan je eerst de vorm van de glazen, ik blokkeer het glas 

op de juiste hoogte en meet de juiste pupilafstand. Daarna slijp je met de 

slijpautomaat de ronde glazen naar de vorm van de bril. Na de slijpautomaat 

gebruik je de handslijper om de scherpe randjes te verwijderen. Als dit glas de juiste 

vorm heeft, gaan we over tot de montage van de bril. Een kunststofmontuur moeten 

we verwarmen voor we monteren, een metalen montuur is met schroefjes en een 

nylon montuur is door de nylondraad vast te trekken. Hierna heb ik een rond glas 

bewerkt tot een vierkantje d.m.v. de handslijper. Daarna was er een klant wiens 

neussteuntje we moesten vervangen en we hebben dan de bril ook eens in een 

ultrasone bad gestoken, dat is een bad dat een beetje lijkt op een fritex, maar is 

gevuld met water en een reinigingsvloeistof. Ik heb ook geleerd hoe ik de afstand 

tussen 2 ogen kan meten met de pupilometer. Deze afstand is heel belangrijk voor 

de juiste montage van de bril. Op het laatste van de dag heeft Pieter mij het 

solderen van een bril geleerd. Ik heb dan een bril helemaal uit elkaar gehaald en 

terug aan elkaar gesoldeerd en dan afgewerkt met verf. We hebben als laatste nog 

gestofzuigd en natuurlijk de kassa gemaakt door het inkomen in geld op te tellen. 

Daarna nog het alarm afstellen en klaar! Hiermee is mijn werkdag gedaan. Ik vond 

het echt heel leuk! Ik heb heel veel bijgeleerd en hou er waarschijnlijk een 

vakantiejob aan over . 

 

 

 

 

Britt Van Haut 

4 ECONA 

 



Ik kreeg vandaag de kans om Leen Dierick, Eerste Schepen van Dendermonde en 

Federaal Volksvertegenwoordiger voor CD&V, een dag mee te volgen in het 

Federaal Parlement te Brussel. 

De dag startte om 7.50 uur. Leen Dierick wachtte ons op in de loketten van het 

station van Dendermonde. Samen met nog twee andere meisjes namen we de trein 

richting Brussel Centraal. Vooraleer we het parlement binnen mochten, moesten we 

ons inchecken zodat men op elk moment weet wie zich in het parlement bevindt. 

We moesten zelfs een metaaldetector passeren. Daarna stond er voor de 

deelnemers van de Zuiddag, een fairtrade-ontbijt opgesteld in het peristilium, de 

centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte van het Federaal Parlement. 

Na het (h)eerlijke ontbijt werden we verwacht op onze eerste vergadering met 

Unizo. Hier werd de problematiek van videobeelden bij winkeldiefstallen besproken. 

Toen dit was afgelopen, konden we deelnemen aan een fractievergadering. In 

deze vergadering bespreken de parlementsleden welke vragen er ’s middags tijdens 

het vragenuurtje in de plenaire zullen gesteld worden. Ook de actuele thema’s 

worden hier besproken. We maakten kennis met een aantal  CD&V-boegbeelden nl. 

staatssecretaris Pieter De Crem, vice-Premier Kris Peeters en minister van Justitie Koen 

Geens. Daarna mochten we op de foto met zowel Pieter De Crem, Kris Peeters als 

Linda De Win. Zij was in het parlement aan het werk voor Villa Politica.  

Onze lunch namen we op het dakterras restaurant van het Vlaams Parlement. Van 

hieruit had je een prachtig zicht op een groot deel van Brussel. Om 14.45 uur hadden 

we de gelegenheid om de plenaire vergadering bij te wonen. Dit is een vergadering 

met de voltallige groep Kamerleden in het halfrond dat bekend is vanop tv. Na de 

rondleiding doorheen het hele Federale parlement werd deze leerrijke en leuke dag 

afgesloten met de “@fterwork Party” in de Wetstraat 89, het CD&V hoofdkwartier. 

 

Emma Dierick 4 LAT B1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Voor zuiddag ben ik 1 dagje gaan werken 

op de kleuter-basisschool van de Heilige 

Familie in Hamme. Toen we in de ochtend 

toekwamen stond er al een berg werk op 

ons te wachten omdat het in de namiddag 

grootouderfeest was. We mochten alles 

klaarzetten. Dan was het speeltijd. We 

hebben met de leerlingen kiekeboe op de 

speelplaats gespeeld. Toen de speeltijd 

jammer genoeg afgelopen was hadden we 

kopieer werk. Van de gekopieerde bladeren moesten we bundels maken en ze dan 

naar de juiste klas brengen. Daarna was het middag, we speelde weer wat spelletjes 

met de kinderen en gingen  iets gaan eten. Na een speelse namiddag was het 

grootouderfeest. Het was een mooie show! Maar natuurlijk moesten we daarna weer 

aan het werk. We hebben dan koekjes verkocht aan de grootouders voor hun 

kleinkinderen. Natuurlijk wachtte daarna een berg afwas op ons.  Vervolgens 

mochten we kiezen of we al naar huis gingen of nog wat met de kinderen in de 

nabewaking spelen: onze keuze was direct gemaakt! Spelen! Maar toen zat het er 

jammer genoeg op! Het was een zeer leuke en boeiende ervaring! 

Julie De Meyer , 4 Humane Wetenschappen  

 

 

Ik ben vandaag, samen met Sien Gruyaert , een dagje gaan “werken”  in het 

Instituut voor Sterrenkunde in KU Leuven. Het was een heel leuke ervaring en we zijn 

heel veel te weten gekomen over het heelal, omdat er verschillende professoren en 

sterrenkundigen kwamen praten. Het was in het Engels maar daar hadden we 

weinig last van!  Ik zou het zo opnieuw willen 

doen. In de namiddag hebben we dan in 

groepjes samen gezeten om onze ideeën 

samen te brengen en om dan op het einde 

van de dag tot een mooi resultaat te komen.  

Dayna Janssens, 4 WET 2 



Zuiddag bij Callebaut 

 

Het werken bij Callebaut was zeer leuk.                 

Anke en ik hebben allebei in de personeelswinkel van Callebaut gewerkt. We 

moesten allemaal de verschillende soorten chocolaatjes inpakken en in schappen 

leggen. We hebben ook kleine doosjes opgevuld met diezelfde chocolaatjes.       

Onder de middag (al om 11u omdat er zoveel personeel is dat het om half 12 bv. 

veel te druk is) hebben we een pauze gehad van dertig minuten en hebben we het 

warme eten gratis gekregen, dat was zeer attent! Daarna hebben we weer volop 

gewerkt. Na heel de tijd recht te staan en bezig te zijn, voelde ik het wel aan mijn rug 

maar dat had ik er natuurlijk voor over. De verantwoordelijke van de 

personeelswinkel, Nadine, was ook heel vriendelijk, ze legde onmiddellijk uit hoe je 

alles op de snelste manier kon doen en inpakken. Ik vind het echt knap dat zij elke 

dag zo een arbeid kan verrichten want met drie was het al zwaar.                                                 

Ik ben zeer blij dat ik bij Callebaut heb gewerkt, het was een echte ervaring, ook 

omdat het in verband stond met het project zelf van Zuiddag.                                              

Ik ben Zuiddag dankbaar dat ik door hun project zo een leuke ervaring heb 

meegemaakt en ik ben ook trots op het geld dat ik heb verdiend voor de 

cacaoboeren in Nicaragua. Dit zal mij nog lang bijblijven! 

 

Cloë Bernauw                                   

4Latijn A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey iedereen, 

Ik ben samen met Jorien in tuincenter ‘Lissens’ gaan werken. Onze werkdag begon 

om 8.00 en we werden hartelijk ontvangen door Véronique. We kregen elk ons 

plaatsje bij de snijbloemen in het lokaaltje achter de kassa. Katrien was mijn 

begeleidster. Ze legde alles goed uit en dan kon ik zelf aan de slag. Ik knipte 

blaadjes van de stengels, deed ze in potten en zette ze op de kar, verwijderde de 

doorns van de rozen, gooide emmers leeg en vulde ze weer op met vers water, 

rolde karretjes in en uit het lokaaltje, zette prijsbordjes in de potten met bloemen en 

sleurde met vazen. Het personeel was heel vriendelijk en hielp ons waar nodig. ’s 

Middags aten we onze boterhammetjes op en ik trakteerde met snoepjes omdat ik 

die dag jarig was. Na de middagpauze en even uitrusten begonnen we weer met 

nieuwe moed. We mochten met een machientje prijsstickertjes op vazen plakken 

dat was heel leuk om te doen. Dan knipte ik bloemen en trok er terug de blaadjes af 

en stak ze in zakken en kleefde er een prijsstickertje erop. Rond een uur of 3 kwamen 

mevr. Van der Jeught en mevr. De Landsheer eens langs om eens te kijken wat we 

deden, ze trokken ook nog wat foto’s en gingen toen weer door. We werkten goed 

door en waren daarom om 16 uur al klaar. Voor we naar huis gingen, gaven we nog 

een cadeautje af aan de Véronique en het personeel en we kregen zelf nog een 

cadeautje van haar omdat we zo hard hadden gewerkt. Het was een vermoeiende 

maar leuke dag, en het personeel was heel lief en zorgzaam voor ons. Besluit van 

deze dag: TOPDAG!!! 

 

 

Margot Van Damme – 4 wet 1 



Ik heb een dag meegewerkt in de bloemenwinkel Lissens in Lebbeke. Het was een 

leuke ervaring en het is zeer interessant om eens te zien hoe het er ‘achter de 

schermen’ van de winkel aan toegaat. Ik had niet verwacht dat er zoveel werk komt 

bij kijken en ben blij dat ik mocht meehelpen. Ik moest bloemen sorteren en in vazen 

zetten voor in de winkel te tonen. Het was leuk om een dag te werken voor het 

goede doel  en ik ben blij dat de mensen in de bloemenwinkel mij goed hebben 

geholpen en mij informatie over de winkel hebben gegeven, ik ga deze dag zeker 

niet vergeten.  

 

         

 

Jorien De Haeck 

4 wetenschappen 1 
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Eén dag als personeelslid op onze school 

Om twintig over acht meldde ik me aan op het leerlingensecretariaat. Daar kreeg ik 

een eerste job van mevrouw Verstappen. Ik mocht de dingen die de eerstes leuk en 

minder leuk vonden aan de school in een excel-werkmap zetten, zodat zij er enkel 

nog een draaitabel van moest maken. Dit werd enkel even onderbroken door de 

brandalarmoefening. Om tien voor tien was het even een koffiepauze. Voor de 

middagpauze heb ik het excel afgewerkt. Tijdens de middagpauze - om half twaalf - 

ging ik samen met het secretariaatspersoneel eten. Na de middagpauze heb ik de 

steekkaarten van de leerlingen die afgestudeerd zijn of de school hebben verlaten 

gearchiveerd. Om half twee verraste Claire Van Overstraeten het personeel met 

een bezoekje. Vervolgens heb ik van een aantal oud-leerlingen het jaar waarin ze 

afgestudeerd zijn en in welke richting opgezocht. Deze moest ik op de 

teruggestuurde enveloppe schrijven. Tijdens de namiddagpauze kwam mevrouw 

Vande Maele vragen of ik even toezicht wilde houden op 3 WET 2 in de kleine refter. 

Als allerlaatste heb ik de enveloppen nog afgewerkt. Daarna ben ik naar huis 

gegaan. 

 

Silke Verhaegen, 4 Grieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuiddag is zowel een kans  om een dagje werkervaring op te 

doen, als een gelegenheid om je in te zetten voor het goede 

doel. Dit was dus het ideaal moment om een leuke job te 

zoeken en eens echt  te solliciteren. Mijn zoektocht begon 

begin september. Ik keek op de jobbank en vond er vrij snel 

een job die mij aansprak: ‘Enthousiaste verkoopmedewerker bij Dille & Kamille in 

Aalst.’ Ik solliciteerde meteen maar kreeg niet direct een antwoord, dus solliciteerde 

ik ook nog bij een paar andere bedrijven.  Op een vrije dag ging ik eens langs in de 

winkel zelf en 3 weken later kreeg ik het goede nieuws dat ik op de Zuiddag bij Dille 

& Kamille mocht gaan werken! Superblij… 

Om 9u15 arriveerde ik in de Lange Zoutstraat, ik belde aan 

en Leen, mijn collega voor 1 dag, liet mij binnen in de winkel. 

Een kwartiertje later opende de winkel en mochten de 

plantenrekjes buiten gezet worden. Als alles een beetje 

uitgelegd was kon het echte werk beginnen. Gisteren was er 

een grote levering gekomen die ik mocht uitpakken en 

nadien prijzen. Met een speciaal toestel gaf je eerst een 

code in en daarnaast de prijs. Dit gebeurde in het magazijn 

van de winkel, daar bevindt zich zowel de stock als de 

nieuwe leveringen die moeten geprijsd en uitgestald worden.  

Na een kort bezoekje van een leerkracht, had ik 

middagpauze. In de namiddag werkte ik in de winkel. De 

artikelen die deze ochtend geprijsd waren, kon ik nu een 

plaatsje geven in de winkel. Het was even zoeken omdat ik 

niet alles wist staan, maar gelukkig hielpen ze mij goed. 

 

 

Ik vond het heel leuk om eens een dagje mee te draaien 

‘achter de schermen’ van Dille & Kamille. Het was super 

om in deze mooie, gezellige winkel te mogen werken!  

 

Birten Pots 4 wetenschappen 2 



Voor zuiddag ben ik gaan werken bij mijn tante, in Buggenhout. Ze heeft een  

kledingwinkel voor kinderen genaamd MiniMaks.  

Ik heb om 09.52uur de trein genomen in Oudegem richting Buggenhout, ik was rond  

10.05 uur in de winkel.  

Ik heb geholpen met rekken af te stoffen, kleren opplooien, de vloer stofzuigen,… 

’s Middags zijn we een broodje gaan eten en om 13.30 uur ging de winkel terug  

open. 

Na de middag kwam er een levering toe, ik heb toen de kleren allemaal uitgepakt, 

 op maat gelegd en daarna allemaal in de computer gezet.  

Het is veel werk en je hebt nooit gedaan met werken. 

Op het einde van de dag heeft mijn tante mij naar huis gebracht en ging ik vroeg  

gaan slapen want een hele dag werken is toch nog net iets vermoeiender dan  

achter de banken te zitten !  

 

Sévérine Lambrecht, 4 ECONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 22 oktober 2015 ben ik gaan werken in de Delhaize in Lebbeke.  

In de voormiddag zat ik bij de boekhoudster op de bureau en kreeg ik kleine werkjes 

zoals muntstukken of maaltijdcheques sorteren. Tijdens mijn middagpauze heb ik 

samen met Justine een broodje gegeten. In de namiddag heb ik vooral rekken 

gevuld. Soms kreeg ik vragen van klanten, maar helaas kon ik die niet altijd 

beantwoorden. Het was leuk als variatie op school. Na deze dag zou ik er kunnen 

beginnen als jobstudent. 

Charlotte Coppens 

4LATB2 

 

 

 

Mijn job was tuinman bij de groendienst van het OCMW. Ik ben tot deze job 

gekomen door mijn mama. Zij werkt op het OCMW en ik zag deze job wel zitten dus 

de keuze was snel gemaakt. 

Deze job was voor mij een verrassing in positieve zin. Ik heb me geweldig 

geamuseerd. We hebben simpele dingen gedaan zoals bijvoorbeeld een haag 

snoeien. Het was een leerrijke ervaring. Ik heb nieuwe dingen geleerd die ik nog niet 

wist over tuinieren. Het was een fijne werksfeer met sympathieke  mensen die mij 

goed begeleid hebben.  

 

 

 

 

 

  Matthias De Velder, 4 WET 

 

 

 

 

 

 



Het was een fantastische werkdag. 

Ik heb zeer veel bijgeleerd. 

Mijn werkdag begon om 08:10 u. Allereerst moest ik naar de directrice maar die was 

nog niet aanwezig. Aangezien de klas waar ik normaal stond onvoorzien naar het 

bos ging , ging ik maar naar het 6de leerjaar. Eerst hadden ze toets dus kon ik niet zo 

veel helpen . Nadien mocht ik helpen met het beantwoorden van de vragen van de 

kinderen toen ze bezig waren met rekenen. In de speeltijd is mevrouw Coppens 

langs geweest om te vragen hoe ik het hier vond. Nadien mocht ik een les frans 

meevolgen .Vervolgens hadden ze mij nodig om met iets te helpen in het 1ste 

leerjaar .  

Ik moest namen knippen .Gelukkig was ik niet alleen en was er nog een leerling voor 

zuiddag maar niet van onze school. Nadien was het middagpauze en heb ik me wat 

bezig gehouden met de kinderen van alle leerjaren. Na de middagpauze moesten 

we helpen met het inkleuren van plaatjes voor het 1ste leerjaar. Daartussen werden 

we ook nog gevraagd om de agenda's te helpen nakijken in het 3de leerjaar . Toen 

mijn werkdag erop zat vond ik het heel erg om de kinderen achter te laten. Zij 

vroegen aan mij of ik  nog eens wou terug komen dus breng ik binnekort zeker nog 

eens een bezoekje daar. Ik zou dit werk zeker nog eens willen doen. Het is fantastisch 

om met kinderen bezig te zijn en je krijgt hun liefde terug. Ik vind het een geweldig 

beroep .Als mij gevraagd werd of ik dit beroep nog is zou doen? Zeker! Dit was mijn 

fantastische zuiddag. 

 

Caitlin Moyens, 4 huwe 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alexander en ik zijn samen de zolder van zijn oma en opa gaan 

opruimen voor het goede doel. We hebben eerst allemaal oude 

dossiers in kartonnen dozen van de zolder naar beneden gehaald 

en ze daarna in een paardentruck geladen. Dan zijn we zijn met 

de geladen truck naar het containerpark gereden. Omdat er 

slechts twee plaatsen in de auto waren moest er één iemand mee 

in de truck. Toen we aan een verkeerslicht stopten kwam er net 

een vrachtwagen toe. Wanneer hij mij in de paardentruck  zag 

staan moest hij heel hard lachen. We moesten ook nog oude 

ijzeren rekken uit elkaar schroeven en naar het containerpark 

brengen.  Het was een zeer leuke dag maar we hebben veel en 

zwaar werk gedaan. 

 

Nick Verhavert, 4 LATB 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een dagje meedraaien bij Inflammation Research Center (VIB Gent) 

Ik had eerst gevraagd of ik bij een apotheker mocht gaan helpen voor een dag, 

maar daar mocht ik niet gaan omdat de apothekeres niet zeker wist of het wel zou 

mogen van haar baas.  Daarna heb ik op jobbank gesolliciteerd voor een aantal 

andere jobs in de biomedische sector. Na een paar keer afgewezen te worden heb 

ik dan eindelijk een reactie gekregen van een mevrouw van het biomedisch labo.  

Mijn dag begon als volgt, ik kreeg eerst een rondleiding en een korte uitleg over hun 

projecten waar ze momenteel zoal mee bezig zijn. Het gebouw is opgebouwd in 2 

delen, namelijk de planten en de muizen (proefdieren) zoals ze dat daar zeggen, 

waar ik vandaag ben geweest was bij de muizen. Ik moest weefselcoupes snijden 

met een speciale machine waar dat heel gemakkelijk mee ging. Je moest wel wat 

geduld hebben want het weefsel is zo dun dat het snel scheurt en dan moest je het 

dus opnieuw doen. Daarna gingen de preparaatjes in nog een andere machine 

waar die gekleurd werden zodat je het resultaat duidelijk kon zien onder de 

microscoop. Voor die preparaatjes onder de microscoop konden moesten we ze 

nog afwerken met een soort lijm en een glaasje erboven op zodat ze lang bewaard 

kunnen blijven. Deze dingen heb ik eigenlijk heel de dag een beetje gedaan. Op 

het einde van de dag heb ik dan nog een boek gekregen ‘today=tomorrow’ en dat 

gaat over 10 jaar VIB, een hulde aan innovatie en baanbrekend onderzoek in de 

levenswetenschappen. 

Het was een heel leuke ervaring en zeker omdat ik later ook iets in die sector zou 

willen doen. Ik heb zeker en vast veel  bijgeleerd, het was een dag om nooit meer te 

vergeten!         Laura Detailleur, 4 WET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag ben ik samen met Cédric mensen hun tuin gaan opruimen. We kwamen 

toe en we vonden eerst de voordeur niet dus zijn we maar langs achter gegaan. We 

hebben als eerste hout gestapeld. Daarna hebben we een partytent leeggemaakt 

en terug gevuld met tuinmeubels. Dan hebben we wat gesukkeld met de bladblazer 

waarna we gewoon een hark genomen hebben en daarmee de blaadjes bij elkaar 

gedaan hebben. Toen was het tijd om te eten. We hebben een gezellig babbeltje 

geslagen met onze werkgeefster en haar man. Als laatste hebben we de rest van 

het hout gestapeld en mochten we naar huis. Al het werk was nog niet klaar maar 

daar had je wel meer dan 1 zuiddag voor nodig. Ik denk dat de mevrouw wel 

tevreden was want ze heeft ons nummer gevraagd na het werk voor het geval we 

een centje wouden bijverdienen en de rest van de tuin wouden opruimen. Ik vond 

dit zeker een leuke ervaring omdat het eens iets anders was dan elke dag Latijn en 

wiskunde en ook omdat het een zeer vriendelijke mevrouw was. Jullie zullen er 

misschien van verschieten maar ik vind eens werken wel plezant. ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dries Waegeman 

4LAT B2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik heb zeer veel gesolliciteerd voor Zuiddag. Ik heb enkele kinderdagverblijven 

gemaild om te vragen of ik daar mocht gaan werken, enkele kleuter-en lagere 

scholen en ik heb ook een brief gestuurd naar koning Filip. (samen met Caroline Sens 

uit economie A) Ik ben bij alle kinderdagverblijven en scholen geweigerd omdat ze 

reeds al mensen in dienst hadden genomen of er gewoon geen tijd voor hadden. 

Koning Filip heeft helaas niet geantwoord, terwijl ik deze brief al  begin augustus 

verstuurd heb. Ik heb ook via de jobbank drie keer gesolliciteerd. Uiteindelijk, na 

hopeloos zoeken, heb ik aan opa gevraagd mij te helpen. Hij heeft ervoor gezorgd 

dat ik bij Callebaut kon gaan werken. 

Wanneer ik daar aankwam, kreeg ik een locker om mijn spullen in op te bergen en 

een schort. Als eerste heb ik samen met een meisje van  Sint-Niklaas 100 doosjes 

gevouwd. Daar hebben we dan pralines in gestoken. Hierna heb ik de "Storrage" 

opgeruimd. Alles wat vervallen was,moest buiten en al hetgeen dat nog te 

gebruiken was, moest gesorteerd worden. Rond de middag kregen we een gratis 

warme of koude maaltijd, een drankje en een dessert aangeboden. Na onze 

middagpauze hebben we zakjes gevuld met poeder en vacuüm verpakt. Daarna 

heb ik 115 zakken gevouwd en gevuld met telkens één kilo chocolade. Dat was voor 

een evenement. Als laatste hebben we samen het gebouw verkend. We hebben de 

keukens bezocht waar ze druk bezig waren met 

het maken van grote chocoladefiguren. We 

hebben ook eens naar hun plantage gekeken, 

hierin staan tot nu toe nog piepkleine 

cacaoboompjes. In de inkomhal staan 

chocolademachinetjes waar je zoveel 

chocolade uit kan halen als je maar wil. Er stond 

daar ook een gigantische taart van chocolade. 

Deze taart staat er ter ere van hun eenjarig 

bestaan van hun opleidingscentrum. Wanneer 

onze taken afgerond waren, kregen we nog 

een zakje met een chocoladedrink, 

chocoladerepen en chocoladestokjes. Ik vond 

het een  super toffe dag. 

Laura Coekelbegs, 4 WET1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In het begin kreeg ik een rondleiding doorheen het bedrijfsgebouw. B-Coat 

produceert en verdeelt verven voor de industriële en militaire sector. Na de 

rondleiding stapten we in de auto om een bestelling af te leveren aan een klant. 

Eens terug maakten we een verfstaal klaar, uiteraard 

met beschermende kledij. Na dit heb ik de spuitcabine 

uitgekuist wat wel even duurde. Daarna kwamen 

enkele paletten binnen die we hebben gestockeerd. 

Na een lange werkdag zijn we teruggekeerd naar huis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vital Dieleman, 4 WET 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik heb vandaag bij Callebaut mogen werken samen met Cloë Bernauw. Het was 

een supertoffe ervaring. Eerst werden we rondgeleid in de academie waar er 

workshops worden gegeven en waar de klanten langskomen. Wij begonnen om 9 

uur met werken in het personeel winkeltje waar we pakjes mochten samenstellen. In 

het winkeltje kon enkel personeel of oud-personeel chocolade kopen, maar toch 

was het er vrij druk. ‘s Middags mochten we in het restaurant van Callebaut gaan 

eten. Daarna begonnen we weer met werken en mochten we doosjes en zakjes 

vullen met reepjes chocolade. Rond half 5 eindigde onze werkdag en kregen we 

een zakje vol chocolade mee naar huis. Een hele toffe dag dus! 

Anke Miserez, 4 LATB 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor Zuiddag ben ik bij de bakker gaan werken. Het was een hele ervaring. Ik moest 

gelukkig niet zoals de bakkers heel vroeg opstaan. Ik ben om half 10 begonnen en 

om half 1 had ik al middagpauze. Aangezien ik heel dicht bij de bakker woon kon ik 

thuis gaan eten. Om half 2 kon ik weer beginnen met het helpen in de winkel. Wat ik 

ook zo leuk vond, was dat er veel variatie was in wat ik mocht doen. Ik heb 

meegeholpen met pralines te verpakken, met broden te verkopen, de toonbank 

aan te vullen, koeken te verkopen, snoep te verpakken en natuurlijk af en toe een 

babbeltje maken met de mensen. Ik ben bij de bakker in mijn dorp gaan werken dus 

ben ik ook veel mensen tegengekomen die ik ken. De meesten vroegen zich dan af 

of ik niet naar school moest en telkens heb ik hen weer gezegd dat het Zuiddag was 

dus dat ik 1 dag in de bakkerij kwam werken voor het goede doel. Dit vonden ze wel 

leuk. Mijn werkgeefster, Els, was daar precies ook heel trots op want ook zij heeft veel 

tegen de mensen verteld over Zuiddag. Ze waren zeer tevreden over mij  en zeiden 

dat ik misschien ook vakantiewerk hier kon doen. Ik had echt heel veel geluk met 

mijn werkgeefsters. Ze waren heel vriendelijk en aangezien ik ze al een beetje kende 

ging dat ook weer vlotter. Ze waren zelfs zo vriendelijk dat ik chocolaatjes heb 

meegekregen naar huis. Deze dag was zeer leuk en ik ben blij dat ik hem ervaren 

heb! 

 

Marie De Bruyn, 4 ECON A 

 

 

 



Het verloop van mijn dag op de militaire luchthaven in Melsbroek als 

vliegtuigtechnicus van de C-130 (vrachtvliegtuig) 

Mijn dag begon bij het uitzoeken van een uniform. Daarna werd ik rondgeleid door 

een vliegtuigtechnicus en mocht vrij snel beginnen werken aan een vliegtuig. Het 

vliegtuig was helemaal uit 

elkaar gehaald voor een 

groot onderhoud en moest 

dus weer in elkaar gestoken 

worden. Samen met de 

2andere jongens van mijn klas 

maakten we een deur voor 

het vliegtuig en maakten ook 

een deel van het landingsstelsel af we kregen ook de kans om op het vliegtuig en 

zijn vleugels te lopen.  nadien was het middag en aten we samen, met iedereen in 

een restaurant. In de namiddag deden 

we een klein onderhoud bij 1van de c-

130’ ers en wasten de ruiten daarna 

keken we hoe het vliegtuig opsteeg en 

vertrok. Als laatste kregen we nog een 

kleine rondleiding in het vliegtuig van de 

ministers dat zee luxueus was. Op het 

einde van de dag gaven we onze spullen terug en gingen we naar huis met een fier 

een groots gevoel. Het was te leuk voor 

woorden, we hebben mensen kunnen 

helpen en een levenservaring 

opgedaan! 

 Fien Buys 

3wet1 

 



Ik ben voor Zuiddag bij de bakker gaan werken. Ik had eerst nog allerlei andere jobs 

geprobeerd maar ben uiteindelijk hier toch bij gebleven. Om 8:30 kon ik beginnen 

aan mijn werkdag en eerst mocht ik pralines op de toonbank presenteren en daarna 

mocht ik de chocolade pieten en Sinten uitstallen omdat de Sint in aantocht is. Als 

laatste in de winkel mocht ik de chocolade beeldjes inpakken in zakken en er een 

mooie strik aandoen. Als kers op de taart mocht ik de rest van de dag mee in de 

bakkerij staan en kon ik van een zeer korte afstand zien hoe alles daar aan toegaat. 

Vandaag waren ze daar pralines aan het maken en mocht ik dus helpen bij alles 

wat daarrond komt kijken. Ik mocht de pralines in dozen steken om daarna te 

verpakken of uit te stallen in de winkel. In de voormiddag hebben we pralines 

gemaakt met melkchocolade en allerlei smaken daarin verwerkt en in de namiddag 

deden we hetzelfde maar dan met fondant chocolade. Ik vond het een zeer leuke 

dag en er was een heel leuke sfeer. Het was zeker en vast en fijne dag! 

 

Noor Maris 

4LATB1 

 

 

 



Vandaag ging ik ten voordele van Zuiddag een dag werken voor het goede doel. Ik 

besloot te gaan werken in mijn favoriete kledingwinkel, ROOM 17 te Hamme.  

Mijn werkdag begon om 09u45 en ik mocht naar huis om 18u00. Ik startte met het 

opruimen van de winkel zodat het aangenaam zou zijn voor de klanten die 

binnenkwamen. We legden alles terug proper en de kleren werden op de juiste 

plaats gelegd. Hierna toonde ze mij hoe ik de administratie, het klantenbestand, en 

de stock in orde moest brengen en ging ik aan de slag.  

Nadat ik hier klaar mee was kwamen er klanten die ik dan moest helpen met het 

kiezen van kledij, de juiste maat zoeken, het juiste accessoire kiezen,… en daarna 

ook afrekenen. Ook hierna moesten we de winkel terug proper maken en alles op 

orde leggen. De mevrouw van wie de winkel was, wilde ook graag een Instagram 

account aanmaken voor de winkel en vroeg mij om hulp. We maakten een profiel 

aan en kozen de mooiste foto’s uit om op Instagram te posten. Hiermee wou ze nog 

wat reclame maken.  

Rond de middag was het niet zo druk dus mocht ik mijn boterhammen opeten en 

nadenken wat ik in de etalage wou hangen. Na het eten namen we de etalage 

onder handen: we kleedden de poppen uit, kozen nieuwe stuks om de poppen aan 

te kleden, combineerden deze met het juiste paar schoenen, sjaal/ketting en 

handtas en wanneer we tevreden waren met het resultaat kleedden we de 

etalagepoppen terug aan. We maakten ook kaartjes waar de artikels die in de 

etalage te vinden waren samen met hun prijs op stond.  

Hierna werden er verschillende dozen geleverd met artikels die nog in de winkel 

moesten binnenkomen. We pakten de kleding die er in zat uit, zorgden voor 

prijskaartjes en een mooi plaatsje in de winkel. In tussentijd kwamen er klanten langs 

die ik dan hielp en afrekende.  

Na het opruimen van de winkel zat mijn dag erop en kon ik met een lach op mijn 

gezicht naar huis. Het was een zeer geslaagde Zuiddag!  

Lisanne Heirman, 4LATB1  

 

 

 

 

 



Ik heb vandaag een dierenarts geholpen. We zijn eerst op huisbezoek geweest bij 

een vrouw voor de vaccinatie van haar chihuahua. Daarna hebben we een 

chihuahua opgehaald om later de tanden te kunnen controleren. We zijn dan 

verder gereden naar een andere dierenarts om mee te helpen bij grotere operaties. 

Daar hebben we een baarmoeder die ongeveer even groot was als het hondje zelf 

weggehaald (zie hieronder), een castratie 

uitgevoerd (zie hieronder zwarte hondje) en 

de tanden gecontroleerd en getrokken van 

het eerder opgehaalde hondje. Ik heb 

vooral de anesthesie in het oog gehouden 

en het operatiemateriaal gewassen. Verder 

zijn we de chihuahua gaan terugbrengen en 

verder gereden naar haar eigen praktijk. In 

haar eigen praktijk hebben we nog enkele 

consultaties gehad waaronder een hond was die uit Servië kwam met een mogelijk 

vreemde ziekte. Toen heb ik geholpen met briefen te zegelen en stempelen en de 

honden en katten vast te houden. In het algemeen was het dus een zeer 

interessante en leuke dag geweest waar ik zeker van genoten heb.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide 

Desmet 

4LatB2 

 

 

 

 

 



Met de cliniclown mee als goochelaar 

 

Vandaag, 22 oktober ’15, ben ik op de afdeling Pediatrie in het az Sint-Blasius met de 

cliniclown de kindjes gaan opvrolijken met mijn goochelkunsten. Met de gedachte in 

het achterhoofd de cacaoboeren in Nicaragua te helpen maakte van deze 

ervaring een moment om nooit te vergeten. Zelf vond ik het heel leerrijk, en het is 

tevens ook een zeer sociale bedoening. Opgelet, improviseren is nodig! Maar helaas  

voor mij waren er niet zo veel kindjes en dus ben ik rond de middag naar huis 

gegaan. Daar heb ik van 13 tot 15 uur samen met mijn papa de tuin klaargemaakt 

voor de winter: kastanjes en okkernoten rapen, bladeren ruimen en het gras maaien 

stonden op het programma. 

Het is dus fantastisch om jezelf een hele dag uit te leven en daarbij een project 

steunen!  

Andreas Corthouts, 4 LATB 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn zuiddag heb ik doorgebracht bij Arbor Media, een Nederlands bedrijf die 

software bouwt voor het maken van opnames voor tv en radio-omroepen. Ik had 

het geluk om een dagje te mogen samenwerken met de operationele manager 

Karina Kreeftenberg. De bedoeling was dat ik haar zou helpen met klusjes op de pc, 

die zij dagelijks doet, maar daar heeft een belangrijke klant een stokje voor 

gestoken. Op vraag van de Franse tv-omroep TF1 werd een tweewekelijkse 

vergadering verplaatst van vrijdag naar donderdag. Toevallig op de zuiddag 

waarop normaal gepland was naar Nederland te gaan maar het werd echter een 

trip naar Frankrijk. Arbor Media is namelijk bezig met een groot project bij deze klant 

waarbij verschillende mensen van het bedrijf betrokken zijn en ik hielp bijvoorbeeld 

Karina bij het invullen van het overzicht hoeveel tijd elke werknemer had besteed 

aan verschillende taken. Ik begreep niet alles van de  vergadering omdat het in het 

Engels en soms een beetje te 

technisch was maar ik vond het wel 

heel boeiend om mee te maken dat 

alle mensen elke taak in detail 

bespraken om het gesprek in goede 

banen te leiden. Kortom, ik had een 

leuke dag en het geluk om deze in 

Parijs te mogen doorbrengen. 

Liese Van den Bossche    4LATIJNB2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag ben ik samen met Maxim gaan werken op Rijbaan Piet, een manege in 

Appels. Ik heb het wel een beetje onderschat! 

Om de manage draaiende te houden en de paarden optimaal te verzorgen komt 

er heel wat bij kijken … de paarden moeten niet alleen op tijd eten hebben, 

verzorgd en getraind worden, maar ook de stallen moeten uitgemest worden, de 

gang opgeveegd, de buitenpiste blad-vrij gemaakt…  Die taken waren vandaag 

voor ons. Even leunen op onze borstel werd onmiddellijk opgemerkt!  

De dag was snel voorbij. Op het einde mochten we even paardrijden en dat had ik 

niet verwacht, het was trouwens lang geleden dat ik nog had paard gereden. Het 

was een vermoeiende maar fijne dag en ik ben blij dat ik op deze manier mijn 

steentje heb kunnen bijdragen aan het goede doel. Mijn spieren zal ik wel nog een 

aantal dagen voelen alsook de blein op mijn handen  

 

 

Stav Heuvinck         4 economie A 

 

 

 



Deze ochtend, om 8u30 stond ik  aan de deur van schoenenwinkel Gigi in mijn 

geboortedorp Lebbeke. 

Een leuke start van de dag, want deze zaak is slechts 1,5 kilometer van mijn deur. 

Gigi lacht breed als ze de deur openmaakt: “Goeiemorgen, Sien, ik hoop dat je zin 

hebt om er in te vliegen”. 

Een mens staat er niet bij stil, maar  in zo’n winkel moet er altijd wel iets opgeruimd 

worden. Gigi is dan ook  geen peperdure schoenenzaak, maar een winkel in het 

dorp waar de schoenedozen metershoog gestapeld staan. Maar Gigi kan als de 

beste de gevraagde maat er vantussenhalen zodat de klant toch snel bediend 

wordt. Een gezellige boel daar. 

Mijn taak bestond er vooral uit om de juiste schoenen in de juiste dozen te krijgen en 

deze mooi op elkaar stapelen, maar stiekem toch ook altijd een beetje genieten 

van de nieuwe mode. Misschien toch aan mama nog een paar schoenen vragen 

voor deze winter. Bij Gigi is er alleszins voldoende keuze aan een goede prijs. 

Sien Aelbrecht 

4Huwe 

 

 

 

 

 

Op donderdag 22 oktober heb ik voor 1 dag bij apotheek Goethals te Grembergen 

gewerkt. ’s Morgens heb ik de bestellingen nagekeken en vervolgens heb ik 

etiketten op de verpakking gekleefd. Daarna heb ik alle medicatie op de juiste 

plaats in de juiste lade weggelegd. Alle medicatie lag op alfabet per categorie. 

Nadien heb ik alle voorschriften op volgorde gelegd en heb ik ook alle bestelbonnen 

op datum gelegd. 

In de namiddag heb ik zo een 200 capsules gemaakt, waarin onder andere citraat  

zat. Deze capsules heb ik dan ik doosjes gestopt.  

Ik vond het een supertoffe dag en een leerrijke ervaring. Nu kan ik me al een beter 

beeld vormen over een beroep in de farmaceutische sector.  

 

Hanne Verhulst 

4 LAT B2 

 



Vandaag, donderdag 22 oktober was het Zuiddag. Als job had ik gekozen om één 

dag mee te werken als administratief medewerker bij BC Construct, een bedrijf dat 

gespecialiseerd is in industriebouw.  

Iets voor half negen ’s morgens belde ik aan bij Cindy en Bart, mijn werkgevers voor 

één dag. Ik werd hartelijk ontvangen door de bedrijfsleidster in haar privé-woning.  

B&C Construct is een jong maar snelgroeiend bedrijf dat zijn kantoor voorlopig heeft 

in een aanpalende ruimte van de woning. In het kantoor werd ik vriendelijk onthaald 

door Evert, calculator-tekenaar en Jeroen, werfleider.  Maar veel tijd om te kletsen 

was er niet: een takenlijst en een pak facturen lagen al klaar op mijn bureau. De 

taken die ik kreeg waren heel leerrijk: facturen ingeven in excel, vorderingsstaten 

voorbereiden, budgetten opstellen en meetstaten van architecten omvormen naar 

vorderingsstaten. Tussendoor woonde ik nog een plannningsvergadering bij. Tijdens 

de lunch kwam ik meer te weten over de taken van de verschillende werknemers en 

over de vele toekomstige projecten. Het was voor mij een heel interessante dag. Ik 

leerde veel over het bedrijf, maar ook over boekhouding. Vooral dit laatste vond ik 

interessant, omdat ik dit niet als vak op school krijg. Precies daarom vind ik Zuiddag 

een leerrijk concept want op deze manier steun je niet alleen een goed doel maar 

leer je ook heel wat bij op een leuke manier.  

 

Katharina Seghers – De Mey 

4LATB2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Locatie : Vlaams Parlement , Brussel  

Na een drukke treinrit kregen we eerst een korte rondleiding in het Vlaams 

Parlement. Vervolgens kregen we een briefing over de commissie Jeugd in de 

voormiddag.  

Er werd een hoorzitting gehouden over Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan  met 

diverse sprekers : Vereniging Vlaamse jeugddiensten, Vlaamse jeugdraad en 

kinderrechtencommissaris.  Er kwam wat kritiek vanuit sommige sprekers over de 

beleidskeuzes van de Vlaamse overheid. Toch werd het plan gezien als een stap in 

de goede richting.  

Op de zesde verdieping werd een foto genomen samen met de andere zuiddagers  

om daarna te lunchen samen met de andere medewerkers.  

In de commissie cultuur in de namiddag kwamen er vragen aan de minister aan bod 

: wij werden ingelicht over twee specifieke vragen vanuit de n-va fractie :  

1. Over de toekomst van de levensbeschouwelijke omroepen ( Braambos, 

Lichtpunt, MTRO, … ) 

2. Over de financiering van de Frankfurter Buchmesse  ( internationale 

boekenbeurs – gastland :Vlaanderen en Nederland )  

Deze laatste vraag hebben we zelf kunnen stellen aan de minister. Na het antwoord 

hebben we meegewerkt met de medewerker om een persmdedeling op te stellen. 

Eenvoudig was dat niet en zonder hulp was het niet mogelijk. De pm is opgestuurd 

naar Belga, journalisten van DS , De TIJD en DM.  

(Onderaan hebben we de tekst toegevoegd )  

We hebben rond halfzes de trein terug naar huis genomen.  

Bemerkingen :  

Het is wel een drukke, stressvolle job, je moet wel altijd geconcentreerd blijven 

omdat alles wat je zegt wordt opgenomen én gebruikt. Er zijn veel medewerkers om 

alles in goede banen te leiden. Mensen bellen en mailen veel. Er werd wel ook 

gelachen tijdens de commissie – een parlementslid van sp.a las verstrooid de vraag 

voor van een n-va collega en besefte dat pas later !  

 

 



Vlaams budget Frankfurter Buchmesse nog niet rond 
 

Het budget voor het gastlandschap Frankfurter Buchmesse is nog niet rond. Vlaanderen en 

Nederland tekenden een overeenkomst waarmee ze zich engageren om elk een gelijkwaardig 

aandeel van 2.982.100 euro te dragen. De publieke middelen vanuit beleidsdomein Cultuur, 

Departement Internationaal Vlaanderen en het departement Economie Wetenschap en Innovatie 

zijn intussen gevonden maar er blijft een nog steeds zoeken naar 600.000 euro via sponsoring. 

 

Vandaag werd de een mondelinge vraag van Marius Meremans (N-VA) behandeld in de commissie 

Cultuur. Naar aanleiding van Zuiddag werd de vraag gesteld door Simon Van Erdeghem en Lucas 

Meremans, twee jongeren die een dag meelopen in de voetsporen van Vlaams Parlementslid, Marius 

Meremans.   

Samen met Dhr. Meremans kregen ze van de minister te horen dat er nog steeds 600.000 euro wordt 

gezocht via sponsoring om het Vlaamse aandeel van het budget voor de Frankfurter Buchmesse 

sluitend te krijgen. 

 

Er werden reeds verschillende bedrijven en kandidaat-sponsors benaderd maar zonder positief 

resultaat. Als oorzaak werd geopperd dat Vlaanderen minder dan Nederland een sponsorcultuur kent 

en dat de Frankfurter Buchmesse in hoofdzaak een Businessbeurs is waardoor die minder gericht is op 

het brede publiek en dus minder aantrekkelijk wordt voor kandidaat-sponsors. 

 

De minister wijst er op dat er geen reden is voor paniek. Met de 5,4 miljoen euro die de Vlaamse 

Overheid reeds heeft gevonden, komt een succesvolle editie van het gezamenlijk gastlandschap met 

een totale kost van 5,96 miljoen euro niet in gedrang.  

‘Gezien de Buchmesse aanvat over minder dan 1 jaar, lijkt het me wel zinvol te onderzoeken welke 

scenario’s opgestart kunnen worden als de private middelen ook in de nabije toekomst niet 

gevonden worden. Men zou bijvoorbeeld een campagne kunnen opstarten of ondersteunen waarbij 

de Vlaamse Overheid de waarde van de Frankfurter Buchmesse voor de boekensector en het Vlaams 

letterenbeleid in het algemeen kracht kan bijzetten om op die manier sponsors te overtuigen’ – sluit 

Meremans af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik ben voor zuiddag gaan werken in het Vlaams Parlement bij volksvertegenwoordiger 

Jelle Engelbosch en zijn medewerker Maarten Swijsen. Het was een zeer leerrijke en 

leuke dag. Spijtig was wel dat de commissie van Jelle niet doorging, hierdoor kon ik 

hem niet echt in actie zien maar dit werd goed opgevangen door de andere 

activiteiten die we gedaan hebben. Eerst heb ik van Maarten een rondleiding 

gekregen door het hele Vlaams Parlement en ben ik op plaatsen mogen komen waar 

de gewone rondleiding niet mag komen. Daarna mocht ik een artikel schrijven voor 

de website van Jelle (in de typische stijl van Maarten: 3de persoon enkelvoud en met 

veel citaten). Toen moesten we naar de bovenste verdieping voor een foto van alle 

N-VA’ers met de leerlingen die kwamen i.v.m. zuiddag. Na de middag hebben we 

enkele andere commissies gaan bekijken en gevolgd: die van mobiliteit met Ben 

Weyts en die van onderwijs met Hilde Crevits. Ten slotte heb ik voor Jelle uit de kranten 

artikels moeten zoeken die over zijn parlementair werk gingen: wonen, landbouw en 

dierenwelzijn. Dit moest ik verwerken tot enkele vragen aan minster Schauvliege die 

Jelle zou kunnen stellen bij zijn volgende commissie. Kortom was het een toffe en 

geslaagde dag. 

 

Het artikel dat ik schreef staat op de website van Jelle. 

http://www.jelleengelbosch.be/nieuws/in-de-voetsporen-van-jelle-voor-zuiddag 

 

 

Seppe Vets 

4 LATB2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jelleengelbosch.be/nieuws/in-de-voetsporen-van-jelle-voor-zuiddag


Vandaag, donderdag 22 werd ik om 9uur stipt bij Medialaan verwacht voor de actie 

Zuiddag. Dit was vrij last minute geregeld, pas woensdagavond wist ik dat ik naar 

daar kon gaan, ik had wel een optie B , maar dit was toch wel echt mijn droomjob. 

Na 2 treinen en een busrit kwam ik aan bij de gebouwen van Medialaan. Daar werd 

ik en de andere Zuiddagkandidaten verwelkomd door Shobizz Bart met een 

smoothie en een muffin. Daar kregen we uitleg over wat Medialaan is en wat ze 

doen. Daarna volgde een rondleiding door de gebouwen , langs de nieuwsdienst, 

de studio’s, de radio en montagestudio’s. We werden ook gefilmd door een 

cameraploeg en ze stelden ons ook enkele vragen die op het nieuws kwamen. 

Daarna gingen we naar onze dienst waar  we verwacht werden. Samen met nog 

een ander meisje zat ik op de dienst radio. We hebben quizvragen en weetjes 

opgezocht voor de radioprogramma’s en hebben meetings met Sam en Heidi 

gevolgd. Hierna was het middagpauze en aten we in het restaurant samen met de 

andere studenten. Na de pauze volgden nog een rondleiding en uitleg bij het 

monteerwerk en mochten we de playlist van Joe FM voorbereiden. Als kers op de 

taart mochten Lara en ik een uur in de studio van Joe FM meevolgen en daarna een 

uur in de studio van Qmusic. Hier werden we ook geïnterviewd bij Qmusic door Sam 

De Bruyn en mochten we het project Zuiddag uitleggen. Om 17u werden we 

uitgezaaid door Showbizz Bart met een leuke goodybag, veel BV-Sefies en heel veel 

leuke ervaringen. 

Mijn ervaringen zijn 

dat daar super 

leuke en lieve 

mensen werken die 

heel familiair 

omgaan met elkaar 

en houden van hun 

job.  

 

Charlotte Van 

Houwe  4EconomieB 

 

 



Ik ben vandaag gaan werken bij Dierenartsenpraktijk Simard-Boeykens in Hamme. 

In de voormiddag heb ik in het operatiekwartier geholpen om de dieren vast te 

houden en ze te verdoven. Ik mocht ook kijken tijdens de operaties en hen helpen 

om de dieren om te draaien. Daarna heb ik de instrumenten en de operatietafel 

proper gemaakt. Verder mocht ik ook een schildpad die een longontsteking had 

een badje geven. 

Na de middagpauze heb ik verder geholpen met opruimen, het diereneten van de 

rekken boven aangevuld en geholpen bij de consultaties.  

Op de foto sta ik met een hondje dat geopereerd moest worden aan zijn tanden en 

waarvan er een paar tanden getrokken moesten worden. 

 

 

Katia Masuy, 4LatijnB1 

 

 

 



Ik werd vandaag om 8.30 bij Volkswelzijn verwacht. Volkswelzijn is een organisatie die 

onderdak verschaft aan mensen die moeilijk een huisvesting vinden. Ze lenigt m.a.w. 

een sociale nood en zorgt ervoor dat één van de fundamentele rechten van de 

mens: nl. "het recht op wonen" gerespecteerd wordt. 

Eerst gaven de secretaressen mij een rondleiding en zo heb ik het personeel leren 

kennen en het kantoor gezien zodat ik mijn weg zou kunnen vinden. Vervolgens 

legden zij mij uit hoe ik met de computer kan werken en wat mijn taken eigenlijk 

waren. Het project waar Volkswelzijn nu mee bezig is, is om alle gegevens van alle 

kandidaat-huurders te digitaliseren. Dus ik moest alle documenten inscannen en op 

de computer te verzenden om vervolgens zij te kunnen bewerken en opslaan op 

een harde schijf! Het was echt tof want ik zat niet alleen achter een bureau voor een 

x aantal uren maar ik kon rondlopen, papieren naar andere collega’s gaan afgeven 

en natuurlijk scannen en alles zorgvuldig opslaan. Tijdens de openingsuren kwamen 

kandidaat-huurders om een aanvraagformulieren in te vullen of om zich in te 

schrijven of om andere zaken te vragen. De vakmannen die de appartementen 

onderhouden waren daar ook en het was best grappig om zij bezig te zien. Zij 

hadden een geweldige humor.  

 Om 12.00 hadden wij een middagpauze voor 45 min. Tijdens die pauze had ik de tijd 

om de andere mensen die in het kantoor werken beter te leren kennen. Wij hebben 

soep gedronken en na onze maaltijd ook snoep gegeten. Maar achteraf moesten 

wij terug gaan werken. Ik ging verder met scannen en gegevens opslaan. Elke keer 

ging het sneller en sneller mar andere keren liep de scanner vast en ik mocht het 

repareren.  

Rond 15.00 hadden wij een koffiepauze en mochten wij samen met de directeur 

allerlei projecten bespreken en ik mocht mijn mening daarover geven en een paar 

voorstellen doen. 

Op het einde van de dag, rond 16.20, had ik al 115 documenten in gescand, dat 

was dus 1/8 van alle documenten en op de juist plaats bewaart met daarbij de 

bijhorende naam. Daarna had ik afscheid van al de werknemers in het kantoor 

genomen en ik mocht vertrekken en naar huis gaan!  

Ik vond het geweldig en zeer leerzaam. De mensen waren heel vriendelijk en zeer 

behulpzaam. Iedereen hielp iedereen in het kantoor en er hing een zeer warme 

sfeer rond!   



 

 

 

   

Semina Gryllionaki 4 grieks 

 

 

 

 



Ik ben voor Zuiddag op het facilitair platform van het AZ Nikolaas gaan 

werken (de keuken van het ziekenhuis). Ik heb voor deze job gekozen 

omdat ik wel eens wou weten hoe dat in zijn werk gaat. Het was een 

heel leuke dag. Ik heb plateaus gevuld met 

eten, ik heb de afwas gedaan, ... Ook heb 

ik veel nieuwe mensen leren kennen en 

misschien houd ik er wel een vakantiejob aan over. 

 

Britt De Visscher 

4 wetenschappen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hulp bij Keurslager Monsieur  

Ik had -tot vanmorgen- niet echt een idee van wat er allemaal gebeurt ‘’achter de 

schermen’’ bij een slager. Dankzij Zuiddag heb ik de kans gekregen om hierachter te 

komen.  

De dag begon al goed voor mij aangezien ik pas om 9u moest beginnen met 

werken.  Ik kreeg een short en mocht onmiddellijk van start gaan. Mijn eerste taak 

was om de hamburgers in hun juiste vorm te krijgen en proper te verpakken. Daarna 

mocht ik balletjes rollen, wortels schrapen, chocolademousse verpakken, satés 

prikken, ajuinen schillen en het gehakt kneden. Om 12u kreeg ik middagpauze om 

mijn boterhammen op te eten. Om half 2 moest ik terug beginnen. Gedurende de 

middag heb ik kipfilets opgevuld, soep overgegoten in kleine potjes, de toonbank 

bijgevuld, aardappelsalade gemaakt, frietjes 

verdeeld over zakjes van 1 kilo, saus verdeeld 

over potjes, kipfilets gekruid  en natuurlijk ook 

geholpen met de afwas. Om 10 voor 17 mocht ik 

vertrekken naar huis.  

Ik vond het een superleuke dag! Ik heb veel verschillende dingen mogen doen, wat 

het werk natuurlijk leuker maakte. Ik zou zeker nog een keer willen werken bij een 

slager omdat er nog zoveel dingen zijn die ik niet gedaan heb. Er is zoveel wat je kan 

bereiden dat het onmogelijk is om alles klaar te maken op 1 dag. Het was een toffe 

ervaring en ik hoop om deze nog eens mee te mogen maken.  

 

      Sam Blommaert  

     4LATB2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag is het Zuiddag, een project ten voordele van de Nicaraguaanse jongeren 

in de chocoladesector. Ik ging vandaag werken bij de dierenarts Jurgen Goethals in 

Lembeke. Dierenarts worden is namelijk al van jongs af aan mijn droom en daarom 

wil ik jullie met veel plezier iets meer vertellen over deze leerrijke en leuke dag . 

Jurgen heeft thuis een fokkerij- en wedstrijdstal “De Bucxtale” waar er 16 paarden 

gestald staan. We zijn dan ook gestart met het vaccineren en ontwormen van al 

deze paarden (dit is iets wat jaarlijks moet gebeuren bij elk paard). 

Vervolgens gingen we naar een boer in de buurt, waar we  bij een twintigtal koeien 

bloedstalen afgenomen hebben om deze te laten onderzoeken. 

Toen was er een oproep van een melkboer, die uitgerust was met een melkrobot (= 

een machine waarmee een koe automatisch kan gemolken worden): er was een 

koe vastgeraakt in de robot, door een tekort aan calcium, waardoor haar spieren 

verzwakt waren en ze niet meer kon blijven rechtstaan. Daarom werd er een dosis 

calcium toegediend via een infuus rechtstreeks in het bloed.  

De volgende halte was bij een koe die moest kalveren via een keizersnede. Het was 

de eerste keer dat ik zoiets in levende lijve mocht meemaken en ik vond het echt 

fantastisch om te zien.  

Voor de  laatste post in de voormiddag begaven we ons naar stal De Begijnakker in 

Oosteeklo. Een jonge hengst had zich bezeerd aan zijn voorbeen en moest verzorgd 

worden. 

Na de middagpauze hebben we stallen uitgemest, maar het duurde niet lang en 

Jurgen kreeg al een oproep voor alweer keizersnede bij een koe.  

Op het einde van de dag heb ik Jurgen nog geholpen om drie jaarlingen (paarden 

van 1 jaar oud), die op een weide in Kemzeke stonden, te gaan halen met de trailer. 

Dit was een hele klus want ze waren het nog niet gewoon om veel gevangen te 

worden en om op een trailer te staan. Na meer dan een halfuur lukte het toch om ze 

op de trailer te krijgen (zie foto). 



Ikzelf vond deze dag zeker de moeite waard en mijn droom om dierenarts te worden 

is er nog steeds! Ik wil ook da n ook de familie Goethals nog eens bedanken voor 

hun hartelijk ontvangst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vandaag ben ik een dag gaan werken bij een vloerder. Het was iets helemaal 

anders dat ik nooit zou proberen maar ik vond het super! Ik heb heel veel bijgeleerd 

en veel nieuwe termen geleerd. Mijn baas heeft mij veel doen uitvoeren en ik bleef 

oefenen en hij was zeer blij met het resultaat. Het is niet iets waar ik later mijn job van 

zou maken maar ik vond het leuk om iets totaal anders te proberen. Zuiddag was 

zeker geslaagd voor mij.  

Ophélie Van Bellinghen 

4 Humane Wetenschappen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn dag als archeoloog. 

Al vanaf het 3de leerjaar droomde ik er van ooit archeoloog te worden. Tijdens mijn 

vakanties in het buitenland was ik constant opzoek naar iets te vinden. 

Vandaag 22 oktober was het Zuiddag. 

We moesten een job zoeken en ik nam archeoloog. 

In het begin van de dag was het eerst wat zoeken maar ik kon al direct aan het 

werk. 

Ik mocht een kuil uitdiepen waar men dacht dat er veel potten en botten zouden 

liggen. 

En ze hadden gelijk maar naast allemaal potten vond ik ook een volledige dakpan, 

wat niet zo gemakkelijk te vinden want ze was nog in perfecte staat. 

Wat ik nog allemaal vond was aardewerk dat varieert tussen de middeleeuwen en 

de 16de eeuw . Het aardewerk uit de middeleeuwen kon je herkennen aan de 

zwarte textuur aan de binnenkant, het aardewerk dat meer naar de renaissance 

ging was oranje van binnen en de buitenkanten waren geglazuurd en versierd met 

simpele motiefjes, het aardewerk dat meer naar de 16de eeuw gaat is geïmporteerd 

uit Frankrijk en de Rein streek. 

Wat nog bijzonderder was, ik vond een 

knikker. Hiervan zijn er in Dendermonde 

nog maar 5 gevonden. De knikker was 

van rond de 16de -17de eeuw. 

Ik trof ook veel puin aan maar de vele 

mosselschelpen in het pakket waren wel 

belangrijk. 

Daarna mocht ik alles wat ik gevonden 

had in zakjes steken en het etiket er van 

invullen. 

Ik heb zelf de pijpjes en een 16de -eeuws Westerwalds vaatwerk in leen gekregen. 

Het was een zeer leuke dag en ze hebben me al uitgenodigd om er vakantiewerk te 

komen doen. 

 

Jens Lissens 4 Latijn B2 
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Dakpannen die als opvulling voor de vroegere vloer diende. 

16de-17de eeuws westerwalds aardwerk. 

Een halve knikker uit de 16de eeuw. 

Er zijn in Dendermonde maar 6 van deze aangetroffen. 

5 daarvan op het begijnhof. 

Geglazuurd aardewerk uit de renaissance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuk van een veelvoorkomende pijp 

met bloemenmotief. 

Stuk renaissance aardewerk met 

geglazuurd golfjesmotief, het witte 

deel is met slip gemaakt het groene 

is koperroest met slip vermengd en 

mee geglazuurd. 



Vandaag ben ik gaan werken voor een bedrijf in schoolfotografie. Ik ben mijn dag 

begonnen om acht uur met de afgedrukte foto’ s in papieren kadertjes te steken. 

Daarna heb ik de klassen aangevuld op de klaslijsten. Om tien uur was het pauze. 

De rest van mijn werkdag heb ik foto’ s in pakketten gestoken en de magneten erbij 

gestoken. Ik vond het zeer leuk maar ik zou deze job niet elke dag willen doen want 

het vergt zeer veel concentratie, het is een job waar je lang moet bij stil zitten. Maar 

voor één dag vond ik het zeker de moeite waard. 

 

 

 

Carolien Vernimmen 4HUWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mijn job was bij Meirdam nv , de omschrijving van mijn job : fitneszaal orderhoud . 

Ik heb ervaring gekregen over hoe werkt de system in de Meirdam en hoe werkt de 

toestel in de zaal , ik heb de hele zaal en bijna alle machines proper gemaakt en dat 

was leuk maar dat duurt bijna 8 uren . 

Voor de middag heb ik de grond schoongemaakt en vanmiddag was een half uur 

pauze , na middag moet ik alle machines in de zal schoonmaaken om half 5 eindigt 

de job .   

 

Abd Alrazak Darwish  

4 Eco B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 22 oktober ’15 kreeg ik de kans om een dagje mee te lopen in de 

schoenenwinkel ‘Moernaut’. Naast schoenen verkopen ze ook trendy accessoires en 

koffers. Het is een familiebedrijf met Evert en Rikkert Moernaut aan het hoofd en een 

team van toffe mensen achter zich. 

 

Na een hartelijke ontvangst en een korte rondleiding rond half 10 mochten we de 

etalage legen en de schoenen van de nieuwe collectie klaarzetten in het magazijn. 

Deze etalage is erg groot, dus waren we er tot de middagpauze  zoet mee. Gelukkig 

was er nog een studente voor Zuiddag en we konden goed samenwerken. 

Vervolgens kregen we gevarieerde taakjes zoals klasseren, schoenen labelen en de 

versiering van de etalages helpen opruimen.  Om 6uur zat de werkdag erop en 

konden we naar huis. 

 

Het was een zeer leuke ervaring en heeft me een duidelijk beeld gebracht van de 

winkel. Voor herhaling vatbaar! 

22/10/2015 

Marthe Roos De Ruysscher 

4 Lat B1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik heb ter gelegenheid van de Zuiddag 2015 gewerkt in de apotheek van mijn meter 

in Hooglede. Ik heb bewust gekozen voor een apotheek omdat het ook in verband 

staat met de vakken van op school. Ik ben de dag begonnen met de rekken aan te 

vullen met producten en heb de bestellingen gecontroleerd die ‘s ochtends 

toegekomen waren. 

 

 In de namiddag heb ik zelf dingen mogen bereiden zoals een ontstekingscrème en 

ik heb ook zelf pillen mogen maken. Ik vond het een heel leuke ervaring om eens 

mee te draaien in een zaak en ben heel blij dat ik zelf ook de handen uit de 

mouwen heb mogen steken. Nu weet ik ook hoe het er aan toe gaat in een 

apotheek en hoe onze pillen en onze zalfjes gemaakt worden. 

 

 

Henri Decloedt 

4 wetenschappen 2  

 

 

 

 


