
AFSCHEID FRANCOIS “COISKE” THUYS 
 

 

 

Op 1 februari 2017 ging onderhoudsman François Thuys op pensioen 

na een loopbaan van ruim 30 jaar in het college. Het tweede gedeelte 

van zijn carrière bracht hij door tussen het jong geweld van de 

basisschool op Bekaf. Daar werd hij uitgebreid gevierd op 25 februari 

2017, net terug van het Braziliaanse regenwoud, waar hij zijn passie 

beleefde. 

 

Directeur Erik Verstrepen sprak over hem. 

 

 

Beste mensen allemaal, 

 

Mag ik jullie van harte welkom heten! 

En mag ik jullie ook uitdrukkelijk danken om hier vanavond met 

zovelen samen te willen komen! Collega’s van vroeger en nu en zeker 

ook alle partners hier aanwezig. Het doet deugd om jullie terug te 

zien, of het nu lang of kort geleden is. En aan de nieuwe gezichten 

onder ons: fijn om jullie te leren kennen! We zijn oprecht blij jullie 

hier vanavond allemaal op Bekaf te mogen ontvangen. 

 

En we hebben goeie redenen om hier te zijn, want vanavond gaan we 

feesten!  

Feesten om te danken, om warme herinneringen op te halen, om ’t 

allerbeste te wensen, om nieuwe ontmoetingen te plannen, om 

morgen misschien wat makkelijker los te kunnen laten … . 

En dat feest draait natuurlijk om één heel bijzondere man: dé Cois. 

 

François de WERKman. En die titel heeft hij niet gestolen: met zijn 

meer dan 40 jaar actieve dienst, waarvan een goeie 30 op ’t college, 

doet hij hier waarschijnlijk iedereen vlot de baard af. Al doen onze 

ministers er alles aan om ons toch perspectieven te geven dat record 

ooit te mogen breken … . 

 

Na zijn beginjaren als metser, wegenwerker en wat nog, zocht en 

vond François in 1986 een nieuwe, standvastiger stek in het Sint-

Jozefscollege op het Schaluin. ’t Ging vanaf toen dus professioneel 

lichtjes bergaf, al bedoel ik dat louter geografisch, gezien het 

hoogteverschil van 11 meter tussen Montenaken en ’t Schaluin. Toch 

mooi meegenomen, als je in alle vroegte met je fiets naar ’t werk 

bolt! 

Die eerste jaren leerde hij aan de zijde van Donie Verstreken de 

knepen van het vak en - wellicht belangrijker nog - de geplogenheden 



van het huis. En toen Donie in 1993 

op pensioen ging, werd François zo 

logischerwijs hoofdklusser  

‘bricoleur de tête, en françois’ 

 (nvdr) 

op ’t Schaluin, met ondertussen al 

heel wat ervaring op zak. In de 

tussentijd kwam er in 1997 met 

Marcel Tuerlinckx een collega bij, 

met vaste residentie op Bekaf. Maar 

toen die er in 2002 mee stopte, 

maakte François met volle goesting 

plaats voor zijn zoon David op ’t 

Schaluin en trok hij zelf naar Bekaf, 

op zoek naar nieuwe uitdagingen 

voor de volgende 15 jaar. 

 

 

 

Die vond hij hier zeer zeker en hij tackelde ze allemaal met evenveel 

inzet en verbetenheid (al dan niet met de voeten vooruit, zoals in zijn 
gloriejaren bij Rillaar Sport ). Meubels maken, poorten lassen, 

fietsen herstellen, flikkerende lampen fixen, groenonderhoud, ouwe 

stookketels opnieuw aan de praat krijgen, sanitair ontstoppen, 

elektrische toestellen oplappen, de gas doen branden, de klinken 

repareren en de vrouwen … . Oei, ik dwaal af … .  

Enfin, François leek wel alles te kunnen. En wat eerst niet lukte, 

maakt hij zich eigen. Door de dingen te bestuderen, door uitproberen, 

door gissen en missen. Die onderzoekende, autodidactische geest 

toonde hij trouwens ook in zijn bezigheden buiten de school. Vogels 

en vissen kweken, zijn mini-regenwoud met honderden passieflora en 

andere planten, koken en drank stoken, beeldhouwen, … zijn honger 

naar kennen en kunnen verbaasde ons meermaals. 

 

Maar we waardeerden François nog meer om wie hij was (en is). Van 

in den beginne voelde hij zich thuis in dit zootje ongeregeld, ondanks 

de soms behoorlijke leeftijdsverschillen. Maar da’s dus geen punt als 

je jong van hart bent. We apprecieerden meteen zijn openheid, 

wijsheid, enthousiasme, humor, kritische geest, zin voor avontuur, 

bezieling, zorgzaamheid, loyaliteit, eigenheid, échtheid. Dat alles 

verpakt in een no-nonsense, recht door zee-se, soms ongezouten 

maar altijd doordachte en doorvoelde dialoog. Want naast rake dingen 

zeggen, kon François ook goed luisteren, mee denken en mee voelen. 

En dat grollen en boezelen af en toe, dat namen we er graag bij. 

Omdat net op die momenten zijn grote en oprechte betrokkenheid bij 

en toewijding aan de school het meest bleek: als de mensen waarvoor 
hij zo’n grote boon heeft, er weer een potje van maakten.   



 

En niet alleen wij, maar ook de kinderen droegen François in hun hart. 

Die straffe superman die met gevaar voor eigen leven op het dak 

kroop voor een plastieken bal of een weggeschoten turnpantoffel, die 

cool en in een handomdraai alle mankementen in de klas herstelde, 

die platte fietsbanden in een wip herstelde en die dan net niet met z’n 
mond terug opblies.  

Nochtans aarzelde François niet om hen een stevig standje te geven, 

als ze het kieken uithingen: respect voor anderen en hun werk en 

materiaal staat hoog in z’n vaandel en dat eiste hij ook van hen. 

Streng maar rechtvaardig. Maar op alle andere momenten: behoorlijk 

zachtaardig.  

 

We gaan je missen hier op Bekaf, François, niet in het minst ikzelf. De 

babbels in het leraarslokaal bij een tas koffie of nen Duvel, het 

discussiëren over projecten om de school aangenamer te maken voor 

al z’n bewoners, het plannen maken voor fietstochten of andere 

buitenschoolse plezanterieën. Want in de voorbije jaren ben je van 

een gewaardeerde collega uitgegroeid tot een echte vriend, waarmee 

het fijn optrekken is. Er lopen hier op school bijvoorbeeld niet zoveel 

mensen rond, waarmee ik het bed heb gedeeld in een statig chateau. 
Even David geruststellen: dat is geen jobvereiste … .  

 

Ondertussen mocht je al een paar weken proefdraaien in je nieuwe 

status van gepensioneerde werkman; dat lijkt je, aan je zongebruinde 

gezicht te zien, wel te bevallen: meer tijd voor je Nicolleke en je 

kinderen en kleinkinderen, meer tijd voor je passie…flora, meer tijd 

voor je 101 reeds bestaande en nog aan te vatten hobby’s, meer tijd 

voor je fiets en zeker ook meer tijd om te reizen en nog meer van de 

wereld te zien en te leren. 

Je keuze voor een reisbudget als cadeau mag dan ook niet verbazen 

en is je van harte gegund, vanwege al je collega’s en vrienden hier op 

Bekaf. Je krijgt het in de vorm van een puzzel van de wereldkaart, om 

nieuwe bestemmingen op te prikken. En binnenkort volgt deel 2, 

vanwege de hele collegegemeenschap. 

Samen met dit cadeau schenken we ook graag bloemen aan Nicole, 

als erkentelijkheid voor haar niet te onderschatten aandeel in jouw 

verhaal. En voor jou is er ook nog een fles champagne, om met je 

dierbaren te kraken en te klinken op wat nog zal komen. We geven je 

ook graag de woorden, muziek en beelden van vanavond mee op de 

enige echte Bekaf-stick én, last but not least, een wit paneel om thuis 

in je tuin wat mee rond te zeulen op de momenten dat het heimwee 
naar Bekaf je te machtig zou worden.  

 

Binnen enkele weken vieren we op deze plaats onze beschermheilige 

Sint-Jozef.  



Zijn “Dienstbaarheid in bescheidenheid” leidt ons bij alles, wat we elke 

dag in deze school proberen te verwezenlijken. Het mag duidelijk zijn 

dat jij je dat motto helemaal eigen hebt gemaakt en ons op die 

manier al die jaren fantastisch hebt ondersteund en geïnspireerd. Heel 

wat van je handwerk dat je hier achterlaat, zal nog ettelijke jaren 

meegaan, maar het meest robuuste werkstuk dat je voor ons 

achterlaat, is een warm stukje van je grote hart. François, we zijn je 

onnoemelijk dankbaar om alles wat je ons gaf, om alles wat je voor 

ons deed, om alles wat je ons leerde, om wie je voor ons was. 

 

Coiske, DANK JE WEL! Het ga je goed … . 

 

 

 

 

François “Coiske” Thuys had een gepast antwoord in petto. 

 

Beste mensen 

Ik heb hier menig feestjes en speeches kunnen en mogen meemaken. 

Maar ik heb nooit het idee gehad hier zelf achter deze praatstoel te 

staan en nog minder … ne speech te geven! En lap, hier sta ik nu. 

Ik weet wat het is … speechen. Met één oor zit je te luisteren en met 

beide ogen observeer je je leeg glas. En je weet het ook: zolang ze 

hier vooraan niet zwijgen … je gaat de mensen van Hof ter Venne 

nergens bespeuren. ’t Zal vandaag niet anders zijn! 

Dus ik zal het kort houden, want ik zie hier en daar al lege glazen 

staan. En hopelijk verloopt alles vlot en zonder stroomonderbreking. 

 

Welnu, beste mensen, ik heb het genoegen gehad hier in deze toffe 

school 30 jaar lang te kunnen en mogen werken. “Jaja, rondlopen”, 

hoor ik sommige denken. Ik weet, ik was/ben gene gemakkelijke, 

zoals ze zeggen. Dus gevolg: ik heb menig persoon op kosten 

gejaagd. Sommigen moesten een carrossier zoeken, want ik had 

tegen hun kar gereden. Anderen raadpleegden dan weer een plastisch 

chirurg om hun neus te laten bijwerken, … schijnt dat er een stuk af 

was. Bij deze wil ik dan ook aan ieder die ik gekwetst heb, mijn 

verontschuldigingen aanbieden. Sorry daarvoor mensen.  

Wat ik hier door de jaren heen en tevens met ouder en grijzer te 

worden ondervonden en geleerd heb, is dat, als je de goede en 

positieve vibes van je medemensen, groot en klein, jong en oud, weet 

te waarderen en te benutten, je de mindere trekjes achterwege laat. 

Die heb je trouwens zelf genoeg. Als je dit doet, dan kan en zal je 

gemakkelijker door het leven zweven en kan en zal je ook meer 

kunnen genieten van mekaar en “het leven”. 

En genieten van het leven en er tijd voor maken moeten we zeker 

doen. Want ik weet nog goed, toen ik in 1972 op ’t Schaluin tussen de 

schoolbanken van lokaal 212 zat, hingen er spreuken van de “Bond 



zonder naam” tegen de muur. Eéntje daarvan vond ik toen niet echt 

kloppen. Nu besef ik maar al te goed dat spreuken steeds de waarheid 

vertellen. Wel op dat kaartje stond vermeld: “De tijd gaat snel, 

gebruik hem wel.” 

Ik dank jullie. 

 

 



 

François  (Brazil) 

 

Op de tonen van “Brazil” zongen de feestvierders sambagewijs 

François zijn pensioen in. Niet gemakkelijk. 

 

Intro  →  Passieflo, passieflora, witte pa, witte panelen (x3) 

 

Fran-çois 

Was vroeger werkman op ’t Schaluin 

Maar had daar nergens genen tuin 

Zocht op Bekaf toen zijn fortuin 

In goe-de luin (?)! luim? 

Toen kwam hij hier 

Tot spijt van menig kat en dier 

Vuilbakken legen met plezier 

Lampen vervangen daar en hier 

Bier! 

’s Middags de Knoet of bij Margot 

En dan weer naar terug naar den travaux 

De-n (?) travaux 

Hij hangt wa scheef op zij-ne vlo… 

 

Fran-çois 

Was ook verdoken kunstenaar 

En passievolle vogelaar 

Stookte zijn eigen ‘booze’ ook klaar 

Met brand-gevaar! 

Ook koken, jaaa: 

Mosselen frit en kouwe pla 

Twee dagen Herfstfeest zonder Spa 

maar pintjes voor, terwijl en na 

Maar 

Hij ging ook graag veel op congé 

En ons Nicole die mocht nooit mee 

O-verzee 

a-vec Chris-tian in’t bed voor twee… 

 

Fran-çois 

Da was ne sportman eerste klas 

Vélo, de voetbal en zelfs squas(h) 

Krijgt nu van ’t stad ne sportelpas 

Voor ouw sa-sas!   

Wa moet ‘em doen? 

Die lege dagen van ’t pensioen? 

Wordt hij rollatorkampioen? 

Of gaat ‘em slapen tot de noen? 



Spijt! 

We zijn ne straffe werkman kwijt 

Maar Coiske gaf ons net op tijd 

Zij-ne zoon! 

Ne fri-sse jo-nge Thuys’kes kloon … 

 

Outro  →  Passieflo, passieflora, witte pa, witte panelen (tot einde – 

uitdeinend) 



AFSCHEID François en Nicole 30 juni 2017 
 

 

 

Ook Nicole Van Aerschot, de vrouw van François, ging wat later (op 

het einde van het schooljaar) op pensioen. Algemeen directeur Hugo 

Van Malcot, eveneens afscheidnemend, had tijdens de receptie op de 

laatste schooldag nog een woordje voor hen. 

 

 
 

Op de valreep kreeg ik nog de opdracht François en Nicole met een 

woordje uit te zwaaien. Het is een aangename opdracht om twee 

mensen die steeds met heel hun hart bij de school waren, uit te 

wuiven. Bovendien staan we hier voor een uniek gegeven. Ik herinner 

me niet dat we ooit samen een echtpaar - ze zijn nog van een 

deugdzame generatie - hebben gevierd ter gelegenheid van de 

pensionering van beiden.  

Het is een aangename taak, maar ook een moeilijke. Maar men heeft 

mij op 10 juni een handig hulpmiddel aan de hand gedaan voor 

pasklare speeches: Den Druivelaar.  

 

 

François 

 

En wat lees ik daarin? 

Wie heeft discipline? 

Wie heeft groene vingers? 



Wie is speurneus eerste klas? 

Wie is een podiumbeest? 

Wie kuist zijn schup af?  

Het is François. 

De basisschool maakte er op de proclamatie van de zesdejaars 

onlangs de rode draad van.  

 

François belandde op 13 oktober 1986 in het college na een strenge 

en lange selectieprocedure - praktische proeven en stage incluis. Jef 

Ceulemans had het zo ingesteld. François is dan wel een neef van 

oud-collega Georges Lauwers. Maar je weet met familie houden we 

hier geen rekening. Geen echtgenotes, geen kinderen, geen 

schoonkinderen. Ze komen er niet in. Ik hoop dat de volgende directie 

die regel verder in ere houdt.  

 

Het college was François niet helemaal vreemd, want in 1972 zat hij 

er op de schoolbanken. Hij herinnerde zich tijdens zijn afscheid in de 

basisschool nog goed de spreuk die in lokaal 212 hing: “De tijd gaat 

snel, gebruik hem wel”. François voegde de daad bij het woord en 

ging een stiel leren. En of dat voor het college een goede keuze 

geworden is! 

 

Hij werd gekoppeld aan werkman Donie Verstreken, die met hem 

Schaluin en Bekaf in constante draf afliep. Gezien het tempo van 

Donie vergde dat een uiterst sterke conditie. François zorgde er dan 

ook voor, dat hij scherp stond. Zoals uit deze foto blijkt. 

 

Na verloop van jaren werd François de deskundigheid, vaardigheid en 

behulpzaamheid zelve en een collega op wie je altijd een beroep kon 

doen, ondanks wat gemeuzzel op de achtergrond. Hij had zich op 

korte tijd het collegeleven eigen gemaakt vanuit een gezichtspunt dat 

de meesten onder ons niet kennen. In de tweede helft van zijn 

dertigjarige loopbaan bood zijn verhuis van Schaluin naar Bekaf 

nieuwe perspectieven: eindelijk groen en een dankbaar en spontaan 

enthousiast jong publiek. 

Meubels maken, poorten lassen, fietsen herstellen, flikkerende lampen 

fixen, groenonderhoud, ouwe stookketels opnieuw aan de praat 

krijgen, elektrische toestellen oplappen, de gas doen branden, sanitair 

ontstoppen, … zoals directeur Erik Verstrepen het opsomde. De 

zwaarste lasten dragen en klussen oplossen van het Herfstfeest, zodat 

het feest feilloos kon verlopen. Hij deed het allemaal op een 

onverstoorbare manier. 

François leek wel alles te kunnen en te willen kunnen door de dingen 

te bestuderen. Als een echte autodidact in de volle betekenis. Met 

creatieve zin voor verfijning en afwerking.  

 



François, we danken je voor je werk en je rijkdom die je de school in 

alle betekenissen hebt bijgebracht. Ik ga onze geregelde begroeting 

onderweg Rillaar-Aarschot missen, jij met de fiets, ik met de auto. Als 

je niet meer genoeg hebt aan je vogels en vissen en planten, aan 

koken en drank stoken, beeldhouwen en fietsen: hier achter de 

nieuwe sporthal ontwikkelt zich een grote groene zone. 

Gepensioneerden mogen vrijwilligerswerk verrichten of zelfs 

bijverdienen. Houd je niet in. Of spreken we beter onder ons geregeld 

af op het terras om wat bij te praten met een frisse pint in de handen 

- na de schooluren weliswaar. Want met jou een pint drinken betekent 

een en al kameraadschap.  

 

 

Nicole 

 

En naast hem hebben we moeder de vrouw. Nicole Van Aerschot de 

stille kracht, de stille werker. Ze schikte zich in een dienende rol en 

bleef al die jaren op de achtergrond. Ook toen ze alleen kwam te 

staan voor en in het nieuwe gebouw blok H. Ze kent nu alle hoekjes 

van de basisschool. Je hoorde ze niet, zag ze ook amper, ze liep nooit 

in beeld en zeker niet door het beeld. Van geruisloosheid maakte ze 

een handelsmerk. Maar het was zo merkbaar als ze gepasseerd was. 

Ze pakte klassen aan, alsof het haar eigen huis was. Ze sprong graag 

en spontaan bij in de refter en overal elders en maakte met plezier 

snotneuzekes proper. Ze vertrekt met tranen in de ogen, want ze gaat 

haar kinnekes missen. Haar resterende vakantiedagen wou ze zelfs 

niet opnemen. En als je even zou aandringen, zou ze nog blijven 

doorwerken. Zo zeer zal ze haar kinnekes missen. Want ze was er zo 

graag om hen een knuffel te geven of gewoon even tussen hen in op 

de bank te gaan zitten of als begeleidster mee te gaan op excursies.  

 

Maar stille waters hebben ook diepe gronden. Dan heb ik het over de 

ernst en de liefde waarmee ze haar werk deed, maar ook over de 

innerlijke kracht waarmee ze vastberaden opkwam voor anderen - 

haar collega’s of de kinderen. Zonder lawaai, beleefd maar kordaat. 

En dan heb ik het in de context van diepe gronden natuurlijk niet over 

de opzichtige flirt met de nieuwe werkman Johan - daar zijn 

bezwarende beelden van getoond op het feest van François. “Het is 

maar voor de film geweest”, hoor ik Nicole al zeggen, maar dat 

smoesje geloven we zelf sinds 10 juni ook niet meer. 

 

Nicole, we zijn je zeer erkentelijk voor jouw aandeel in het verhaal 

van het Sint-Jozefscollege. We hebben seffens wat 

verzorgingsproducten voor jou. Je mag ze gebruiken om de geur te 

verwijderen van enen met groene vingers, van wie de planten 

misschien niet altijd even goed ruiken. Maar je mag ze ook op een 

andere manier gebruiken als stijlvolle dame. Het zijn vele zachte en 



stille geuren, die verwijzen naar je haast onopvallende maar toch 

sterk bepalende aanwezigheid. 

Je laat nu David en Kathleen en kleinzoon Yarnick als wezen achter. 

Niet alleen hen, maar ook de hele collegefamilie die je in je hart hebt 

gesloten. 

Geniet samen met François van nog vele mooie jaren. En als hij te 

veel meuzzelt, spring je op je fiets en kom je maar eens af. 

 

 

Nicole en François 

 

Nicole, jij maakt sinds 1999 deel uit van onze collegegemeenschap. Je 

bleef bescheiden en zocht nooit de voorste rijen op. Dat siert je. Toch 

vraag ik nu een grote inspanning van je om seffens tot hier te komen 

en je mand en bloemen in ontvangst te nemen vanuit de 

erkentelijkheid van heel het college.  

 

François, jij reist graag, liefst de Grote Oceaan over, onlangs nog naar 

New York. Maar vooral naar Brazilië, naar het regenwoud waar je je 

tussen exotische planten thuis voelt. Nu kan ook je Nicole, je andere 

passieflora, mee op reis. In februari ontving je met dat doel van de 

basisschool al de helft van deze wereldpuzzel. Wij voegen graag de 

tweede helft van de symbolische reischeque toe, zodat de wereld 

opnieuw een rond geheel vormt. 

 

Afsluitend wil ik deze wijsheid met de woorden van een ander 

brengen.   “Wat ik hier door de jaren heen en tevens met ouder en 

grijzer te worden, wel ondervonden en geleerd heb, is dat je, als je de 

goede en positieve vibes van je medemensen, groot en klein, jong en 

oud, weet te waarderen en te benutten, je de mindere trekjes 

achterwege laat. Als je dit doet, dan kan en zal je gemakkelijker door 

het leven zweven en kan en zal je ook meer kunnen genieten van 

mekaar en het leven”. 

Deze mooie woorden zijn van François uitgesproken tijdens zijn 

afscheidsspeech in februari. Een wijsheid die in geen bibliotheken zo 

helder terug te vinden is. 

 

Nicole en François, jullie werden al terecht in de bloemetjes gezet 

tijdens de proclamatie van onze zesdeklassers in CC Het Gasthuis en 

op de zomerviering van de basisschool eergisteren. Later op het jaar 

nodigen we jullie uit samen met de gepensioneerden van de voorbije 

jaren uit op een etentje.  

 

Jullie zijn prachtmensen. Jullie gaan nu Van Aerschot naar Thuys.  

Het ga jullie beiden goed ginds in de Montenakenstraat in Rillaar.  

Proficiat!  

 



 


