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Nu zondag opendeur bij KOGEKA  
     

Ouders en leeriingen van het  
zesde leerjaar, die interesse  
hebben in een opleiding met  
bijkomende activiteiten in  
Nijverheid en Voeding kunnen  
tussen 13 en 17 uur terecht in  
't Peperstraatje. Aile prakti-  
sche vaardigheden die van de  
leeriingen worden verwacht,  
worden daar getoond. Dat  
gaat van houtbewerking over  
voeding tot een in lei ding in  
mechanica of elektriciteit.:  

 

Op het Sint-Aloysiusinstituut  
organiseert men eerder een  
inschrijvingsdag, nadat daar al  
infoavonden zijn geweest. U  
kunt er wel deelnemen aan een  
quiz en zodoende een bezoek  
brengen aan verschillende  
vaklokalen. Het Sint-Maria-  
Instituut gaat vee\ aandacht  
besteden aan de diverse  
projecten en miniondeme-  
mingen waarrnee de school ook  
dit jaar het regionale nieuws  

 

haalde.OpSint-Jozefzal even-  
eens veel te be\even vall en. In  
de Technische Schoolstraat  
kan u. al in de voorrniddag  
vanaf 10 uur terecht. Traditi-  
oneel is de Hotelschool van  
Sint-Jozef een echte publieks-  
trekker: de bakkers, slagers en  
restaurateurs heten u van harte  
welkom.  

DUITSE  
TELEVISIE OP  
SINT-JOZEF  

De afdeling Hout wordt dit  
jaar- 90 jaar en ook de "Train  
for Europe" moet je zeker  
gaan bekijken in de technische  
school. Tientallen leerkrachten  
en jongeren uit 22 landen  
hebben aan dit bijzonder Euro-  
pees project gewerkt. Volgende  
week kan u er in deze krant  
meer over lezen. Het resultaat  
is een CNC-trein met loco-  
motief en wagonnetjes uit die  
22 landen. Vandaag, vrijdag,  

 

wordt deze trein voorgeste\d in  
de school. Een aantal Europese  
parlementsieden hebben hun  
aanwezigheid toegezegd en de  
Duitse nationale televisie zal  
er een reportage over maken.  
Het departement Landbouw  
is opnieuw actief met tal van  
kleine evenementen op de leer-  
boerderij "De Bogaard" aan de  
Diestseweg en in de praktijkhal  
van KHK.. Ook het Sancta  
Maria Instituut, de Kaste\se  
school van KOGEKA, is op  
zondagnamiddag open. In  
Geel zelfkan u de wagen rustig  
op de parking van een van de  
scholen laten staan. Een bus  
brengt u gratis naar alle loca-  
ties, inc1usief de KHK.. (gv)  

 

De Europese CNC-trein is een van de blikvangers tijdens  
de Kogeka-opendeurdag.  

Scho/en uit 22 landen werkten er aan mee.  
 


