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De leerkrachten van de basisschool de Mozaïek werden op de laatste vrijdag van de
zomervakantie op mosselen getrakteerd door hun directeur Joost Dendooven. Een jaar-
lijkse traditie, zoals hij ook telkens voor de leerlingen kookt wanneer zij voor een weekje
naar Spy gaan. Tijdens het mosselfestijn werden de leerkrachten gevraagd om deel te
nemen aan de Ice Bucket Challenge, dit in aanwezigheid van senator Pol Van Den Dries-
sche. Per deelnemende leerkracht werd er 10 euro gestort voor de ALS-liga en MDS. Op
hun beurt nomineerden de leerkrachten de ouderraad van de school... (SR-foto BP) 

SINT-KRUIS

Ook De Mozaïek gaat Ice Bucket Challenge aan
In afdeling Cruushove van vzw Patio, een begeleidingstehuis voor tien jongeren in de
Polderstraat in Sint-Kruis, werd de televisiehoek heringericht. Hiervoor kon het rekenen
op de financiële steun van Cera, waarvoor Wilfried Dermul uit Sint-Kruis als peter fun-
geerde. De inrichting werd ontworpen door de jongeren zelf, in samenspraak met de
begeleidster Inge, en uitgewerkt door logistiek medewerker Geert en een jongere die in
Cruushove verblijft. Tijdens die avond namen de jongeren afscheid van afdelingsdirecteur
Jo Patteeuw, die op rust ging en de fakkel doorgaf aan Chris Couckuyt. (SR-foto FP) 

SINT-KRUIS 

Nieuwe televisiehoek voor Cruushove van vzw Patio

Yves Leterme is 54 jaar, oud-le-
raar en naamgenoot van. “De oud-
premier en ik liepen ooit samen
school in Ieper, maar verder zijn
we geen familie”, lacht de Brugge-
ling. Een kwarteeuw lang gaf hij
les Latijn en Grieks in de Frères.
“Ik bedrijf al ongeveer even lang
kalligrafie. Vier jaar geleden ben
ik voltijds kalligraaf geworden. In
die hoedanigheid geef ik ook les,
vaak in het buitenland”, stelt hij
zichzelf voor.
Yves is gehuwd, heeft twee kinde-
ren (Céline en Arnaud) en woont
al 25 jaar in Sint-Kruis. “Ooit ben
ik met kalligrafie begonnen om
mijn geschrift te verbeteren. Maar
al snel liet mijn leermeester Bro-
dy Neuenschwander mij kennis
maken met de eindeloze moge-
lijkheden van de schriftkunst. Een
nieuwe passie was geboren. 
Intussen is mijn leven grondig ge-
wijzigd. Dankzij de kalligrafie kan
ik uitgebreid reizen en contacten
leggen met collega’s en cursisten
over de hele wereld. Op die ma-

nier druk ik mijn stempel op de
hedendaagse kalligrafie”, weet de
Bruggeling.

LITERATUUR
Vorig jaar vatte hij het plan op om
zijn twee passies – het oude Rome
en kalligrafie – te verenigen in
een groot project. “Met veel zorg
selecteerde ik 24 Latijnse teksten,
gevarieerd in lengte, toon en on-
derwerp. Litterae beoogt een pu-
bliek te bereiken van kalligrafen,
letterliefhebbers en classici. Ei-

genlijk iedereen die houdt van li-
teratuur en het apprecieert dat het
op een unieke wijze gepresen-
teerd wordt.” 

Op de voorzijde van elke kaart
staat een Latijns citaat in passen-
de schrijfstijl en op de keerzijde
vind je naast een illustratie nog-
maals de originele tekst, samen
met een Nederlandse en Engelse
vertaling. Bij het pakket hoort een
boekje met verhelderende achter-
grondinformatie over de auteurs,
hun werk en het citaat in kwestie.
Het geheel wordt aangeboden in
een stijlvolle box.
Een voorbeeldje ? “De verzuch-
ting van Cicero : Quid est enim

dulcius otio litterato. Wat is aange-
namer dan vrije tijd doorgebracht
met literatuur/letters”, antwoordt
de kalligraaf passend. In de box
steken 24 dergelijke teksten. “Ik
ben volledig verantwoordelijk
voor het eindproduct en geef de
box in eigen beheer uit. De prijs is
30 euro voor een box met 24 kaar-
ten en bijhorend boekje, alles in
full colour.”

GEEN PROMOTIEMACHINE
De verkoop ervan gebeurt mo-
menteel nog vanuit de eigen gara-
ge in de Praterstraat 4 in Sint-
Kruis. “Ik heb geen grote promo-
tie- en distributiemachine achter
me. Maar enkele gespecialiseerde
onlinewinkels hebben de box in
voorraad. In Brugge kun je onder
meer ook terecht in Symposion
langs de Oostmeers 41. De box
bestaat in een Nederlandstalige
en Engelstalige versie”, aldus Yves
Leterme. Op YouTube vind je een
trailer als je ‘Yves Leterme + Litte-
rae’ ingeeft.
Concrete nieuwe plannen heeft
hij niet. “Ik wil nu eerst wat tijd
besteden aan de promotie en dis-
tributie van Litterae. Er staat ook
een aantal workshops op het pro-
gramma. En daarnaast wil ik eens
deftig aan het schilderen gaan en
een eigenzinnige reeks wenskaar-
ten maken”, eindigt Yves Leter-
me.
Voor info en bestellingen van Lit-
terae kun je contact opnemen via
yvesleterme@skynet.be of 050 36
30 44.

(DDR)

Yves Leterme kalligrafeert
Latijnse teksten in ‘Litterae’
BRUGGELING GEEFT IN EIGEN BEHEER EEN UNIEKE BOX VAN 24 GEKALLIGRAFEERDE TEKSTEN UIT

SINT-KRUIS q Mooi als
je twee passies kunt
combineren in één box :
het oude Rome en kalli-
grafie. Yves Leterme uit
Sint-Kruis deed het. Het
resultaat : Litterae, een
box met 24 zorgvuldig
uitgekozen Latijnse tek-
sten. 

“Kalligrafie heeft
mijn leven grondig
gewijzigd”

YVES LETERME

Yves Leterme besloot om zijn twee passies – het oude Rome en kalligrafie – te verenigen in een groot project :
Litterae. (Foto BP)


