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Guido Slachmuylders is dertig jaar directeur van GO! basisschool De Esdoorn. Met zijn
pensioen voor de deur, wil de school dat wapenfeit vieren op maandag 30 september,
Bankstraat 29 in Hombeek. Oud-leerling en stervoetballer Steven Defour komt ook langs. +
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AFSCHEIDNEMEND DIRECTEUR KRIJGT EIGEN VOETBALSTADION
Binnenkort gaat Guido Slachmuylders, directeur van GO! basisschool De Esdoorn in
Hombeek, met pensioen. “Guido is al dertig jaar onze directeur”, zegt Gudrun,
zorgcoördinator op de school. “En al even zolang een voetbalfanaat. Daarom verrassen
we hem maandag met een heus voetbaltornooi. Wat hij ook niet weet, is dat we het
Guido Slachmuyldersstadion zullen onthullen. Steven Defour, oud-leerling van Guido,
is van de partij evenals de leerlingen uit zijn allereerste klas aan het begin van zijn
carrière.”
Gudrun Vranken: “Reeds dertig jaar coacht meester Guido onze school. Al vele jaren is hij
onze sterke twaalfde man én voetbalfan. Daarom organiseren we voor hem een voetbaltornooi
waaraan onder meer profvoetballer en oud-leerling Steven Defour zal deelnemen. En
onthullen we het Guido Slachmuyldersstadion in aanwezigheid van oud-collega’s en oudleerlingen, onder meer uit zijn allereerste klasje. De dag wordt afgesloten met een kinderdisco
en receptie.”
Iedereen draagt zijn steentje bij voor het welslagen van de feestdag. “Teamspirit staat voorop
bij Guido. De kleuters zorgen voor de versiering tijdens de receptie. De leerlingen uit de eerste,
tweede en derde leerjaren zorgen voor het supportersmateriaal. De ouderejaars maken op
hun beurt dan weer de versnaperingen klaar voor de receptie.”
Feesten zonder het Esdoornlied bestaat niet op GO! basisschool De Esdoorn. ’s Morgens
wordt de directeur al zingend ontvangen en krijgt hij een boek met tekeningen van elke leerling.
De leerkrachten halen met leuke sketches herinneringen op aan de musical Flashback waarin
de directeur nog heeft meegespeeld.
In 1989 nam Guido de directeursfunctie over van meester Van Doren. Het begin van drie
decennia directeurschap op een en dezelfde school.
“Een groot geluk voor ons dat deze topcoach nooit een transfer overwoog naar een andere
school”, lacht Gudrun. “Onder zijn aanvoerderschap groeiden we naar meer dan 500
leerlingen. Dat vraagt om 100% inzet elk dag weer. Hij heeft zijn rust dus verdiend. Maar we
hopen dat hij onze supporter blijft voor de rest van zijn leven!”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gudrun, zorgcoördinator GO! basisschool De Esdoorn,
tel: 0472 69 49 06
De Esdoorn is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten avondonderwijs en
36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de
regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

