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Vierdejaars gaan op verkenning in Londen
HERK-DE-STAD

De 136 leerlingen van
de Sint-Martinusscholen 
gingen samen met twaalf
van hun leerkrachten op
verkenning in de wereld-
stad Londen. Het pro-
gramma van de driedaag-
se citytrip was rijk gevuld.
Zo gingen de leerlingen
geschiedenis opsnuiven 
in de wereldberoemde 
Tower of London en het
oudste museum ter we-
reld, het British Museum.
Ervaren gidsen vertelden
de verhalen en legendes
achter klassiekers als 
Buckingham Palace, 10 
Downing Street, West-
minster Abbey en The 
Houses of Parliament.
Klassiek Londen werd 
afgewisseld met Camden 
Town, een alternatief 
stadsdeel in volle expan-
sie. Het interactieve 
Science Museum en het 
indrukwekkende Natu-
ral History Museum 
mochten uiteraard niet 
ontbreken.  Op dag drie
konden de leerlingen zelf
een invulling geven aan
het programma. Sommi-
gen gingen griezelen in 
The London Dungeon
waar beruchte persoon-
lijkheden zoals Jack the 
Ripper en Guy Fawkes 

Ingestuurd door Brigitte Ramaekers

Voor de 22ste keer trokken de vierdejaars van de Sint-
Martinusscholen in Herk-de-Stad richting Londen. De 
reis wordt vakoverschrijdend voorbereid waardoor de 
leerlingen de stad op verschillende vlakken leren 
begrijpen.

tot leven kwamen. Ande-
ren brachten een bezoek
aan het voetbalstadion 
van Chelsea of namen 
selfies met Adele, Queen
Elisabeth II en Justin Bie-
ber in het wassenbeelden-
museum van Madame 
Tussaud. Tot slot was er 
ook een groep die proef-
den van allerlei lekkernij-
en tijdens een Food & 
Street Art Tour in de 
buurt van Shoreditch.
Toch oordeelden de 
meeste leerlingen dat de 
musical het absolute 
hoogtepunt van de reis 
was. Donderdagavond 
woonden ze ‘Les Miséra-
bles’ bij in het Queen’s 
Theatre in West End.
Vooraf hadden ze het ver-
haal van Victor Hugo be-
studeerd in de lessen 
Frans, nu kwam het ver-
haal tot leven in het thea-
ter.
Met bijna 9 miljoen inwo-
ners en ruim 100 nationa-
liteiten is Londen een
smeltkroes van culturen. 
De leerlingen dompelden
zich onder in die culturele
diversiteit via een verblijf
in gastgezinnen. Op die 
manier maakten ze ken-
nis met het kosmopoliti-
sche Londen anno 2019.

ALKEN

Omdat het koude weer 
hardnekkig bleef aanhou-
den en iedereen het warm
kreeg bij de gedachte aan 
heerlijke pannenkoeken,
kwamen heel wat mensen
opdagen. Zo werd deze

pannenkoekendag een suc-
ces. De opbrengst gaat naar
‘A cure for ALS’, het onder-
zoeksfonds van de ALS Liga
België. ALS is een progres-
sieve spierziekte. Giften aan
dit fonds worden integraal 

KVLV steunt onderzoek naar ALS
besteed aan wetenschap-
pelijk onderzoek, zonder 
dat er administratieve kos-
ten worden aangerekend 
bij het doneren. Er zijn op
elk moment meerdere on-
derzoeken die de ALS
Liga behartigt. Donaties 
worden verzameld in een
centraal fonds en de ALS
Liga beslist welk project er
op dat moment gespon-
sord wordt.

Ingestuurd door Nicole Daniels

De KVLV-leden van Alken sloegen de handen in elkaar 
voor een pannenkoekendag ten voordele van ‘A cure for 
ALS’. De eetdag vond plaats in het Sint-Jorisheem.

Wie planten aankoopt,
steunt Orchis en de be-
scherming van de natuur in
Limburg, maar versterkt 
ook de natuur in zijn plaat-

selijke omgeving. Onze tui-
nen zijn immers de verbin-
dingsschakels tussen ver-
schillende natuurgebieden. 
Er kunnen planten besteld

worden tot 25 februari. Je 
kan rechtstreeks bestellen 
via de website van Orchis: 
www.orchisvzw.be of met 
een bestelformulier dat je 
kan afhalen op het gemeen-
tehuis op de dienst Milieu. 
Afhaling van de planten ge-
beurt op zaterdag 23 maart
tussen 9 en 11 uur op de
parking van het station van
Diepenbeek. Meer info op 
tel. 089/50.10.19.

Ingestuurd door Patrick Meylaerts

Met de verkoop van streekeigen planten wil natuurvereni-
ging Orchis het natuurlijk evenwicht in tuinen bevorderen. 
Planten hebben ook een positieve invloed op de luchtkwa- 
liteit. Ze nemen verontreiniging en fijnstof op uit de lucht 
en helpen de verdere opwarming van de aarde beperken.

Orchis stimuleert het aanplanten 
van streekeigen soorten in tuinen

DIEPENBEEK


