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IN MEMORIAM FRITZ RAMAEKERS
Op 24 september overleed in zijn woning in Beerse onze goeie vriend Frits RAMAEKERS.
Toen wij van hem op 17 september 2016, ter gelegenheid van de jaarlijkse oud-leerlingendag,
“officieel” afscheid namen als actief KSVK-bestuurslid, schreef voorzitter Marc onderstaande
tekst n.a.v. van zijn meer dan 50 jaar vrijwillige inzet in de KSVK.

O.m. op de jaarlijkse statutaire vergaderingen van de KFOBL (Koninklijke Federatie van
Oud-Leerlingenbonden van de Broeders van Liefde) was Frits een graag geziene aanwezige.
Op de foto: Frits bij een van zijn - steeds opgemerkte en gevatte - tussenkomsten op een 1
meibijeenkomst van de KFOBL
Frits werd geboren in 1933 in Gerdingen (Bree) in Limburg. Reeds als kleine jongen was het
duidelijk dat hij één groot talent had: het voetbal. Hij beoefende deze sport met hart en ziel en
met een talent om in de eerste klasse te geraken. Omdat hij zo intens bezig was met die lsport
vergat hij wel eens zich in te zetten voor de school, met als gevolg dat zijn eerste 2 jaar van het
lager middelbaar in het college “in de Limburg” geen succes werden.
Maar zoals altijd is de redding nabij wanneer de nood het hoogst is. Frits kwam in contact met
Frans Beyens, de legendarische secretaris van de KSVK, die hem voorstelde zijn middelbare
studies verder te zetten in Sint-Victor. Op de “broederspleinen” in Oud-Turnhout werd door de
SV-studenten ook zeer veel gevoetbald en in de school - een 100 procent jongensschool - was
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alles voorzien om deze sport voluit te beoefenen. Er waren doelen en alle klasramen hadden
een metalen netwerk als bescherming. Frits kon dan ook zijn geliefde voetbalsport in SV voluit
beoefenen en beëindigde zijn humaniora met een diploma in de wetenschappelijke A in 1953.
In zijn verdere studies heeft hij zich op diverse manieren trachten te vormen. Zo kwam hij in het
regentaat wetenschappen (nu de bacheloropleiding) terecht, maar dit moest hij na 1 jaar
onderbreken omdat hij vergeten was uitstel te vragen voor zijn legerdienst. Na 18 maanden
dienst bij de artillerie wilde Frits verderstuderen als veerarts of architect, twee beroepen waarin
hij niet zou gediplomeerd worden, maar die toch belangrijk zouden zijn in zijn verdere leven.
Ook het regentaat plastische kunst had zijn interesse, maar hier kon enkel examen gedaan
worden voor de middenjury. De voetbalploeg “Sportkring Bree” (Groen-wit) bleef maar aan zijn
mouw trekken … tot hij zijn huidige vrouw “Gib” leerde kennen bij “De laatste dans” op een van
de wereldberoemde bals in de Kempen.
Vrouwtje, huisje, tuintje en kinderen: er moest dus brood op de plank komen. Hoewel hij met
een zeer actieve, dynamische en geëmancipeerde vrouw was getrouwd, moest ook hij zijn
steentje bijdragen. Zo kwam hij in 1958 terecht bij Janssen Pharmaceutica, een toen nog vrij
nieuwe, maar zeer innoverende onderneming die net naar Beerse was verhuisd. Hij heeft dan
ook het geluk gehad bijna aan de wieg te hebben gestaan van deze onderneming en deze
mede te kunnen uitbouwen in functie van zijn eigen mogelijkheden en talenten.
Frans Beyens, secretaris van de KSVK, liet Frits niet los en hij werd bestuurslid van de Kring,
toen nog onder het voorzitterschap van André Smolders. In deze periode was de Kring zeer
actief en Frits werd o.m. de grote organisator van de autorally’s. Gedurende 6 jaar heeft hij
ervoor gezorgd dat deze rally’s een zeer gekend evenement werden in de Kempen. Terecht
sprak hij hierover steeds met trots. Na het overlijden van KSVK-penningmeester Armand Fabry
werd Frits penningmeester van de Kring, een functie die hij met hart en ziel en een aanstekelijk
enthousiasme heeft ingevuld gedurende ongeveer een kwarteeuw..
De KSVK is echter niet de enige vereniging die zeer veel te danken heeft aan Frits. Zo was hij
ook medeoprichter en voorzitter van de vzw Beerse Sportraad. Hier heeft hij gedurende bijna 25
jaar getracht de sportbehoeften van de Beerse jeugd in te vullen. Het uitbouwen van een
gezond financieel kader vond hij zeer belangrijk. Samen met het ganse bestuur van de Beerse
Sportraad is Frits hier wonderwel in geslaagd, zodat de gemeente Beerse een zeer mooie
sportinfrastructuur kon overnemen.
Naast dit alles was er ook nog zijn grote liefde voor zijn paardjes. Hij werd dan ook
medeoprichter van de Landelijke Ruitervereniging Beerse, een vereniging die o.m. vele
ponykampen organiseerde voor de jeugd. Deze kampen waren telkens een feest voor de
jongeren, die hierdoor hun liefde voor de dieren konden uiten. Ook deze evenementen, door
Frits en zijn team georganiseerd, waren steeds een succesformule.
Wanneer we met Frits spraken over de toekomst van de KSVK, dan was zijn grote wens dat er
meerdere jonge mensen konden betrokken worden bij de activiteiten van de oudleerlingenbond. Een school die zoveel jaren zorg heeft gedragen voor je opvoeding en verdere
vorming laat je immers nooit los. Hij wenste de KSVK van harte nog veel succes toe en
beloofde met meer dan gewone aandacht de verdere activiteiten te blijven volgen.

Beste vriend Frits: DANKJEWEL voor het enorme werk dat jij voor de KSVK gepresteerd hebt.
Je was voor ons een man uit één stuk en voor alle seizoenen. Rust zacht, goeie vriend.
Namens het KSVK-bestuur,
Marc HENDRICKX
Voorzitter
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TERUGBLIK OP EEN DEUGDDOENDE OUD-LEERLINGENDAG
Zaterdag 15 september 2018
Een 60-tal aanwezigen, een gezellig weerzien en een dito babbel over “toen”, een rondleiding o.l.v.
en in aanwezigheid van directieleden en enkele oud-leerkrachten, een heerlijk buffet … kortom:
alle ingrediënten waren weer aanwezig voor een superaangename reünie met de afgestudeerden
van 1968 en 1993. Omdat 1 foto meer zegt dan 1.000 woorden drukken we hieronder enkele
sfeerbeelden af van die mooie dag.

KSVK-voorzitter Marc HENDRICKX verwelkomt de aanwezigen.
De gezichten van de jubilarissen maken duidelijk dat zijn toespraak de aanwezigen boeide.
De gezichten van de “Victorianen” (Tom Melis, Bert Hendrickx en Wim De Visscher) bewijzen
dat zijn woorden daarenboven de nodige geestigheden bevatten..

Mede dankzij de vrijwillige bijdragen van oud-leerlingen konden wij - naar jaarlijkse gewoonte tijdens de receptie opnieuw een check van 750 euro overhandigen aan directeur Tom Melis.
.
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De oud-leerlingen van de promotie 1967-1968 met partners.

De zilveren jubilarissen en partners in het gezelschap van oud-leerkrachten
Leo DIGNEF, Paul HELSEN en Staf HENDRICKX.
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Is Driesje een KSVK-bestuurslid in
spe? Met Guy De Kort kon het zoontje
van jubilaris Katrien Vervoort het
alleszins goed vinden.

En ook bij de eeuwig jeugdige Staf
Hendrickx voelde Driesje zich
onmiddellijk op zijn gemak.

Drie jubilarissen waren zo vriendelijk om na het eetmaal hun verbale kwaliteiten niet alleen
aan tafel, maar ook nog aan de micro te demonstreren. Beste dank aan Frans, Eddy en
Valerie voor de sympathieke en dankbare woorden! Mooi zo!

Eddy MARINUS

Frans NOYENS

Valerie APPELS
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En twee dagen na de gezellige bijeenkomst in de school stuurde Eddy MARINUS (die nota
bene op 15 september al rond 13.50u. de Mariazaal binnenstapte om absoluut de kapel van
Sint-Victor nog eens te kunnen zien) volgend mailtje: “Bedankt voor de zeeeeeeeeer (sic)
geslaagde oud-leerlingendag. Nogmaals sorry dat ik de eerste (zo vroeg) en de laatste (zo
laat) was. Maar afscheid nemen is toch zo moeilijk”.

VRIJDAG 15 MAART

2019

31ste GROTE S I N T – V I C T O R Q U I Z
JIJ KOMT TOCH OOK ?
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