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Nieuwjaarswensen 2023
 
Wat een prachtig jaar hebben we achter de rug! Het hoogtepunt was toch dat we weer ‘gewoon’ mensen konden 
samenbrengen. Mensen ‘echt’ ontmoeten staat met stip boven het ‘online’ werk. Zoveel is zeker.
We genoten van een mooie échte open-deur-dag van PIVA waar we met veel sfeer en gezelligheid, met onze 
vereniging ruim 250 mensen verblijd hebben met een eenvoudige maar toch zo (h)eerlijke artisanale pizzapunt! 
Een wandeling doorheen de stad, die ons weer deed verbazen van wat een schoonheid de omgeving van Zurenborg 
ons te bieden heeft.
Twee demo’s met kwaliteitsgrondstoffen, recepten op niveau, superieure eindproducten en topdemonstrateurs die, de 
naam “oud-leerling” -waardig, hun vakkennis ten toon spreidden.
Nog eentje: een snelle hap tijdens de middag met de foodtrailer-lunch voor onze eindejaarstudenten, om al eens
kennis te maken met onze vereniging en haar werking. Dit is zeker weer voor herhaling vatbaar. Wat goed is mag 
blijven en wordt alsmaar beter!
Maar ook onze vernieuwing van de site verdient aandacht: de nieuwe Facebookpagina, de vernieuwde Instagram en 
ons nieuw logo kon op lof rekenen. PEC is POL geworden! PIVA ECHOCLUB werd eenvoudigweg PIVA OUD- 
LEERLINGEN. Heel af en toe kan het eenvoudig zijn. POL dus.
En zo werd samen met het PIVA-feestcomité van de collega’s in november een reünie georganiseerd die alle 
afgestudeerden van 10 jaar geleden bij elkaar bracht. Ook dit evenement zal zeker nog navolging krijgen en 
uitgebreid worden naar andere afgestudeerden.
Ook het nieuwe jaar biedt ons weer heel wat mogelijkheden en kansen om mensen bij elkaar te brengen. We zijn al 
aan de eerstvolgende demo aan het kneden en de open-deur-dag lonkt, waar we jullie weer met alle plezier willen 
ontvangen.
“Piva laat je niet los”, een credo waarmee ik steeds weer afsluit. En uiteraard wil ik er ook nog mijn beste wensen 
aan toevoegen en iedereen een voorspoedig en gezond 2023 toewensen. Geniet van het leven, van elkaar en bovenal: 
geef om elkaar!

Erwin Hulsbosch, voorzitter POL.



Sfeerfoto's Reünie



Op 24 november 2022 vond een aantal 
afgestudeerden van 2012 elkaar terug!

 

PEC is POL geworden! Verwacht geen uiteenzetting over genetische constructies. 
Neen, het gaat hier over een naamsverandering. Een vereenvoudiging zelfs. PIVA 
ECHOCLUB werd PIVA OUD-LEERLINGEN. Heel af en toe is het leven eenvoudig.
En zo dachten wij ook aan de POL-vergadertafel. “Laten we nog eens een poging 
doen om leerlingen samen te krijgen voor een zogeheten reünie”. Maar laten we 
het vooral simpel houden. We starten met de afgestudeerden van het jaar 2012. 
Tien jaar bekt altijd goed. En meteen wordt POL gelanceerd.
We legden meteen een datum vast (de woorden ‘prikken’ en ‘vibes’ zal je in dit 
artikeltje niet tegenkomen): 24 november 2022. Locatie: simpelweg de eigen 
schoolbistro.
Sandra Clement nam het voortouw en inderdaad, op donderdagavond 24 
november 2022 had een ietwat geïmproviseerde, een niet gePOLijste en oh zo 
gezellige reünie plaats.
Grote dank aan het feestcomité is hier op zijn plaats, want ze kwamen op het 
lumineuze idee om de PIVA-Toog eraan vooraf te laten gaan. En zo bleven 
collega’s nog wat plakken en stroomden (nu ja ietwat overdreven woord) ook 
andere collega’s, ex-collega’s en oud-leerlingen binnen. We schatten dat we die 
avond een 50-tal mensen over de vloer kregen. Alle afdelingen van de school 
waren vertegenwoordigd. We kunnen het toch een bescheiden eerste succesje 
noemen, vooral ook omdat de sfeer zo goed zat. Sleutel van dit succes(je): de 
talrijke aanwezigheid van de collega’s. Want hoe onze leerlingen in het verleden 
misschien en wellicht op ons gefoeterd hebben, een ding staat vast: ze willen ons 
terugzien! Herinneringen ophalen. Ze willen ons vertellen wat ze nu doen, welke 
dromen ze hebben nagejaagd, welke illusies ze misschien armer zijn, maar ook hoe 
sterk en weerbaar we hen gemaakt hebben.
Een heel oprechte dank aan iedereen, namen en functies noemen is altijd een 
gevaarlijke zaak, maar het maakt de dank niet minder oprecht!
Dank dat deze reünie op 24 november memorabel was en wellicht een vervolg 
krijgt.

Helga Van Beeck, bestuurslid POL.



Voorjaarsreceptje

Ontvet alle materiaal!
Klop de eiwitten tot schuim.
Voeg de eerste suiker toe en klop verder.
Voeg het 2 de deel suiker toe en klop tot een stevig schuim.
Spatel de bloemsuiker onder het stevige schuim.
Spuit bolletjes van 6 cm doorsnede op een bakplaat met papier.
Bak 1 tot 1,5 uur op 120 graden.
Leg de helft van de schuimpjes met de platte kant naar beneden en spuit er een grote rozas 
slagroom op.
Duw een kriek of een diepvriesframboos in de rozas.
Plaats de bovenzijde op de rozas en druk lichtjes aan.
Steek 10 minuten in de diepvriezer.
Strijk de zijkanten netjes aan en rol in de schavelingen.
Bovenaan een rozas in slagroom of een effen bol slagroom met ook wat schavelingen op.
Breng wat raftisnow aan.

Merveilleux- astridjes

Recept Frans schuim

300 g eiwitten
180 g suiker (1)
180 g suiker (2)
240 g bloemsuiker

1 l slagroom + 100 g bloemsuiker

Werkwijze

    
      SUCCES 
      Kristof de vocht



Jelle De Groof studeerde in 2014 af in 6 TSO bakkerij en 
volgde nog twee specialisatiejaren. Na een succesvolle 
stage kon hij meteen bij Zeelandia aan de slag als 
proefbakker-demonstrateur. September 2022 keerde 
hij terug naar PIVA en deelt nu zijn kennis en 
enthousiasme voor het bakkersambacht met de 
derdejaars.

"Al vanaf het moment dat ik de schoolbanken van PIVA 
had verlaten, wist ik dat ik ooit graag les zou willen 
geven in deze school."

Studietraject
Jelle De Groof: "Het schooljaar 2011-2012 ben ik bij PIVA 
gestart in het 4de middelbaar TSO in de 
bakkerijafdeling. In de loop van mijn eerste studiejaren 
in het middelbaar werd het al snel duidelijk dat ik 
graag iets met mijn handen wilde doen. Zo ben ik van 
sociale en technische wetenschappen overgestapt naar
de prachtige ambacht van het brood en banket 
bakken.

"Ik ben in 2014 afgestudeerd in het 6de technisch 
Brood- en Banketbakkerij. Nadien heb ik nog twee 
specialisatiejaren gevolgd: eerst het 7de jaar 
Chocoladebewerking en IJsbereider en nadien nog een 
7de Secundair-na-Secundair Assistent 
Voedingsindustrie.
Tijdens die laatste studie kon ik stage lopen in de 
proefbakkerij van de firma Zeelandia.

"Omdat mijn stage zo goed verlopen was, heeft 
Zeelandia gevraagd of ik na mijn studie niet kon blijven 
en kreeg ik een vast contract aangeboden als 
proefbakker-demonstrateur. Het was een hele fijne job. 
Ik heb er heel veel bijgeleerd. Ik heb veel verschillende 
bakkerijen kunnen bezoeken om er demonstraties te 
geven, om ze verder te helpen met vragen en om 
nieuwe ideeën aan te rijken."

Oud-leerling Jelle De Groof

Van PIVA naar Zeelandia en terug naar PIVA
Jelle: "Na 6 jaar bij Zeelandia was ik toe aan iets 
nieuws en kreeg ik de mogelijkheid om te starten op 
PIVA. Al vanaf het moment dat ik de schoolbanken van 
PIVA had verlaten, wist ik dat ik ooit graag les zou 
willen geven in deze school. Ik ben heel blij dat ik nu 
mijn kennis die ik heb opgedaan als proefbakker- 
demonstrateur kan delen met de nieuwe generatie 
PIVA-studenten.

"Ook mijn enthousiasme voor het bakkersvak wil ik 
overbrengen én de ijver om toch altijd positief en 
hoopvol te blijven, ook wanneer moeilijke dingen op je 
pad komen."

Bevlogenheid
Jelle: "Hier in de school is een enorme kennis aanwezig, 
niet alleen uit cursussen of boeken, maar vooral van de 
geëngageerde leerkrachten die hun ervaring delen. Er 
zijn meerdere leerkrachten die mij altijd positief zullen
bijblijven en voor mezelf hoop dat ik ooit ook zo zal 
herinnerd worden door mijn leerlingen.

"PIVA is een school met heel toegewijde en toffe 
leerkrachten. Je kan er jezelf zijn en er zijn duidelijke 
afspraken van wat mag en niet mag. Dit zorgt voor een 
duidelijke structuur en een veilige thuishaven voor 
leerlingen.

Daarenboven is PIVA een grote school met heel wat 
middelen en mogelijkheden om je een professionele 
opleiding bieden. Of je nu bakkerij, slagerij of hotel wil 
volgen, bij PIVA zit je sowieso op de beste plek om je 
hierin te verdiepen."



Axelle De Bruyn wist al van kleins af aan dat ze in een restaurant 
wilde werken. Na haar studies hotel - met stages in topzaken - 
kon ze meteen aan de slag in restaurant Zilte *** van Viki Geunes. 
In september 2022 is ze gestart als praktijkleerkracht in PIVA. 
Haar job als leerkracht combineert ze met jobs in verschillende 
restaurants om up-to-date te blijven en haar leerlingen alle 
nieuwtjes bij te brengen.

Horecakriebels
Axelle De Bruyn: "Al van kleins af aan wou ik in een restaurant 
werken. Mijn moeder heeft vroeger De Wilde Zee in Antwerpen 
opgericht, de horecakriebel zitten dus in mijn bloed!

"De eerste graad middelbaar volgde ik nog ASO wetenschappen 
moderne talen, maar omdat ik zo graag naar de hotelschool 
wou, mocht het eindelijk vanaf de tweede graad. Na het tweede 
middelbaar koos ik er dan ook meteen voor om naar PIVA te 
gaan. Ik ben gestart in 3TSO hotel. Ik was in mijn nopjes! Eindelijk 
mocht ik doen wat ik graag deed."

"Ik vind het fantastisch dat ik mijn kennis kan overbrengen op 
mijn leerlingen. Ik heb eindelijk een job gevonden waar ik al mijn 
passie kan laten zien, kan delen en veel voldoening haal uit wat 
ik doe."

Mooie kansen
Axelle: "In het vijfde jaar kreeg ik van meneer Bonte en chef 
Godon de kans om stage te gaan doen bij Divin By Sepi, de 
gastrobar van Sepideh Sedaghatnia op het Antwerpse Zuid. Hier 
heb ik enorm veel geleerd. Sepideh is een super gastvrouw en 
sommelier. Van haar heb ik de eerste echte kneepjes van het vak 
geleerd en veel geleerd over wijn. Na mijn stage ben ik hier ook 
meteen aan de slag gegaan als student.

"Door chef Godon begon ik ook steeds meer interesse te krijgen 
in de keuken. Via Sepideh heb ik dan de kans gekregen om ook 
in het Hofke Van Bazel te werken (1*). Daar werkte ik zowel in de 
keuken als in de zaal. Ik ging bijna elke dag na school werken en 
werkte elk weekend!

"In het zesde jaar heb ik stage gelopen in restaurant Pure C (**). 
Ik stond er in de zaal. Omdat ik zo gedreven was, heb ik daar de 
kans gekregen om na een week chef de rang te mogen zijn en 
heb ik een week mee de wijnen mogen schenken.

Oud-leerling Axelle De Bruyn

"In 2018 heb ik mijn opleiding hotel succesvol afgerond. Daarna 
ben ik meteen aan de slag gegaan in T’Zilte (***). Daar was ik 
chef de rang. Na een tijdje ben ik teruggekeerd naar Divin By 
Sepi, want daar lag toen mijn hartje."
Jobs combineren
Axelle: "Omdat ik op 17-jarige leeftijd ben afgestudeerd en 
meteen in T’Zilte ben begonnen, heb ik niet de kans genomen om 
verder te studeren. Ik kreeg er achteraf wat spijt van en ben 
toen - terwijl ik fulltime in de horeca werkte - gaan studeren 
voor vastgoedmakelaar. Ik wou mezelf uitdagen.

"Ik ben toen 1 jaar in de vastgoed gestapt, maar steeds flexi 
blijven doen in restaurant Da Costa en De Ganzenpoel. Al snel 
merkte ik dat de horecamicrobe in mij steeds weer naar boven 
kwam. In oktober 2021 ben ik vanaf nul mee in restaurant Fine 
Fleur (*) gestapt. Het restaurant, onder leiding van Jacob Jan 
Boerma (*** chef) en Thomas Diepersloot (* chef), is gelegen in 
Botanic Sanctuary. Hier was ik chef de rang. Voor de service en 
tussen de 2 services stond ik mee mise-en-place te doen in de 
keuken.
 
De beste schoolperiode
Axelle: "In september ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan als 
leerkracht in PIVA. Hier geef ik keukenpraktijk, project foodkost, 
zaalpraktijk en project drank. Maar natuurlijk blijf ik ook tewerk 
in verschillende restaurants. Ik wil up-to-date blijven en mijn
leerlingen alle nieuwtjes bijbrengen die er zijn in de privésector.

"Ik vind het fantastisch dat ik mijn kennis kan overbrengen op 
mijn leerlingen. Ik heb eindelijk een job gevonden waar ik al mijn 
passie kan laten zien, kan delen en veel voldoening haal uit wat 
ik doe.

"Ik heb op onze school de beste schoolperiode in mijn leven 
gehad, enorm veel geleerd en vrienden gemaakt voor het leven. 
PIVA heeft mij de kans gegeven om me te ontplooien tot de 
persoon die ik vandaag ben. Ik heb de kennis overgekregen van 
gedreven leerkrachten en kansen gekregen om contacten te 
leggen binnen de privésector.

"Ik raad iedereen aan om voor PIVA te kiezen. Binnen onze 
verschillende sectoren kan je ontplooien tot een echte vakman! 
Je leert veel bij, sluit mooie vriendschappen, connecties en je 
hebt veel werkzekerheid."



chocoladeatelier-iris.be

Oud-leerling Iris Devolder
Iris Devolder studeerde af in 2011 in technisch bakkerij. Haar studieperiode sloot ze af met een buitenlandse stage in 
Finland. Met haar blauwe foodtruck van 'Chocolade Atelier Iris' staat ze op de wekelijkse markten.

Na PIVA
Iris Devolder: "In het derde middelbaar ben ik naar PIVA gekomen, naar de afdeling bakkerij. Na mijn zesde jaar heb 
ik met Erasmus+ een buitenlandse stage gedaan in Finland. Ik heb als patissier gewerkt bij ’t Bakkershuis in Berlaar, 
eveneens oud-leerlingen, en ook even bij een chocolatier."

Eigen zaak
Iris: "Vorig jaar ben ik m’n eigen zaak begonnen samen met mijn vader. Onze zaak heet 'Chocolade Atelier Iris'. We 
hebben onze atelier aan huis en staan met onze blauwe foodtruck op de wekelijkse markten. Ik maak pralines, 
orangettes, chocoladetegels, holgoed voor Sint en Pasen en koekjes."

Goed voorbereid
Iris: "Op school hebben we een goede basis gehad zowel voor praktijk als theorie. Wat me is bijgebleven aan PIVA 
zijn de gepassioneerde en enthousiaste leerkrachten, praktijklokalen die zijn uitgerust met machines zoals in een 
echte bakkerij (zo kom je goed voorbereid op de stages)."

Buitenlandse stage
Iris: "Door de eindejaarsreis naar Parijs - waar we enkele dagen bij Lenôtre mochten werken - is de zin om een 
buitenlandse stage te volgen ontstaan. Die buitenlandse stage in Helsinki was de kers op de taart. Mijn schoolcarrière 
is zo in schoonheid afgerond.

"Wat ik zou willen zeggen aan nieuwe leerlingen is dat je een echte trotse vakman/vrouw kan worden bij PIVA."

https://chocoladeatelier-iris.be/


...Het Rubenshuis op 8 januari 2023 tijdelijk de deuren sloot voor restauratie en 
herorganisatie? 
Hoopvol schrijven we dat in 2027 de deuren van het fraaie stadspaleis van Antwerpens meest beroemde 
zoon opnieuw openzwaaien. We weten uit ervaring dat jaartallen wel eens worden opgeschoven als het 
om dergelijke grote projecten gaat, maar hier zou dat echt sneu zijn. 

Want in 2027 is het precies 450 jaar geleden dat onze barokprins geboren werd. De zeer ongeduldige 
Rubensfan kan zijn of haar honger al wat vroeger stillen want in 2024 gaat het nieuwe onthaalgebouw 
van het Rubenshuis aan het Hopland open. Een digitale Rubens Experience dompelt je onder in het wel en 
wee van de zilveren 17de eeuw. 

Maar ook de echte boekenwurmen kunnen nu meer dan ooit terecht in de bibliotheek. Die bibliotheek is 
niet nieuw maar zit al decennia ietwat verstopt in het Rubenianum, een goed bewaard geheim (behalve 
voor de trouwe POL-wandelaars) in de Kolveniersstraat. Het Rubenianum is een wereldvermaard 
onderzoekscentrum voor al wat Rubens en zijn tijdgenoten betreft. En oh zo onbekend bij de locals en de 
toeristen. Antwerpenaren hebben een grote mond? Cultureel gezien zijn we vaak veel te bescheiden, me 
dunkt. 

...PEC POL is geworden? 
We rekenden af met echo’s uit het verleden en een eenvoudige Pol, PIVA Oud-Leerlingen, neemt het roer 
over. We willen vernieuwing brengen, maar ook de goede zaken gooien we zeker niet overboord. Een 
beetje jong geweld komt de gelederen versterken.

...POL weer gaat wandelen? 
Denk je dat je na meer dan tien jaar wandelen Antwerpen beter kent dan de binnenkant van je 
vertrouwde jeans? Vergeet het. Er valt altijd wel iets nieuws te ontdekken in onze wervelende stad. 
Ditmaal zoeken we het niet al te ver en noemen we onze wandeling ‘Tussen Leien en Pleinen’. Breek je 
hoofd nog maar niet over de inhoud, maar noteer alvast zaterdagen 27 mei 2023 of 3 juni 2023 in je
agenda. Meer informatie volgt.

Wist je dat?

Het Rubenshuis en de ‘ontmantelde’ tuin gezien vanuit het Rubenianum.



...Oud-leerling Reet inruilt voor Antwerpen? 
30 jaar lang stak oud-leerlingen Bart De Pooter zijn hart en ziel in zijn tweesterrenrestaurant Pastorale in 
Reet. Maar verandering van spijs doet eten moest ook hij met pijn in het hart vaststellen. We kunnen niet 
beweren dat deze Pivanees een ‘zittend gat’ heeft. Hij opende heel recent in Antwerpen, aan de boorden 
van de Schelde, visrestaurant- en winkel ‘Vis van A’. En er is meer.

We plukken even van de website: https://www.tijd.be/cultuur/gastronomie/bart-de-pooter-chef-kok-zijn- 
met-een-restaurant-daar-geloof-ik-niet-meer-in/10424258.html
Op het megafestival Tomorrowland is hij een van de grootste cateraars. Voor de voedingsgroep Sodexo 
vindt hij als consultant bedrijfsrestaurants heruit. En voor de hotelketen Marriott stampte hij in het nieuwe 
Antwerpse vijfsterrenhotel Sapphire House twee gastronomische, veganistische restaurants uit de grond, 
Plantn en Wildn. Hij is zelfs een importeur en exporteur van Nederlands kwaliteitsvlees, sinds hij in 2014 
een samenwerking aanging met de bekende kwekersfamilie Gosschalk. Hij levert onder andere aan de 
Colruyt-winkels en voert vlees uit naar zeven landen.

En nu gaat deze duizendpoot dus, samen met dochter Karen, in zee met ‘Vis van A’. BDP gaf al eerder 
blijk van klimatologische bezorgheden en ook hier wil hij de overbevissing aankaarten. Zijn A-team kiest 
resoluut voor respectvolle en duurzame visserij en schuwt daarbij de minder bekende bijvangst niet. “De 
kleinere vissen zijn meestal de smaakbommetjes”. Begint u ook al te watertanden? Reserveren kan.
Vis van A. Hangar 26-27, Rijnkaai 100, 2000 Antwerpen. Tel. 03 689 72 89.Van woensdag tot en met
zondag.

...Er van alles beweegt op ’t Eilandje? 
Bart De Pooter wist zijn locatie niet beter te kiezen want ’t Eilandje is voortdurend in beweging. De 
beroemde Cadix-kunstschool zit in een nieuw kleedje en gaat voortaan als Kunstkaai door het leven, er 
komt een ponton in het Bonapartedok te liggen en ter hoogte van het Droogdokkenpark wordt een nieuw 
belevingscentrum uitgedokterd. We zijn hierover nog niet uitgepraat….

Helga Van Beeck, bestuurslid POL.

Wist je dat?

Oud-leerling Bart De Pooter met zijn dochters Karen en Jolien.

https://www.tijd.be/cultuur/gastronomie/bart-de-pooter-chef-kok-zijn-met-een-restaurant-daar-geloof-ik-niet-meer-in/10424258.html
https://www.tijd.be/cultuur/gastronomie/bart-de-pooter-chef-kok-zijn-met-een-restaurant-daar-geloof-ik-niet-meer-in/10424258.html


lucaleano.be

Luca's ijs & Leandro's bakkerij

Oud-leerling Kim Smet (37) en zijn vrouw Kristel Carlino (31) openden onlangs hun eigen zaak in Kastel: Luca’s ijs en 
Leandro’s bakkerij, genoemd naar de kinderen van het koppel. 

Kim heeft bij bakkerij Verschelden in Grembergen gewerkt en toen die stopte heeft hij even getwijfeld of hij de zaak 
zou overnemen. “In de plaats ben ik begonnen met mijn eigen ijssalon onder de naam ‘Luca’s ijs’", vertelt Kim in Het 
Laatste Nieuws. “Ik heb zelf ook een koksopleiding gevolgd voor patisserie en mijn interesse heeft daar altijd 
gelegen." Met zijn ijs behaalde Kim al mooie prijzen in België en in Italië.

Het koppel bouwde hun garage in de Ganzenberg in Kastel om tot bakkerij. In de zomer is het ook een ijssalon. 
Kristel heeft zelf geen bakkeropleiding genoten maar is met veel plezier mee in de zaak gestapt.

Naast het ijs dat al bijzonder succesvol en bekend is, hoopt het koppel nu ook te scoren met patisserie en brood. “Ik 
kreeg ook steeds meer die vraag om brood en koeken te maken omdat de enige bakker hier in de buurt intussen 
ook gestopt is", zegt Kim in de krant. “Ik heb dan besloten om de sprong te wagen. Alles wordt hier volledig 
zelfgemaakt achteraan en zo tot bij de klant gebracht. Dat is iets wat we heel belangrijk vinden en waar we ons ook 
mee willen profileren.”

Lees het volledige artikel op HLN: https://www.hln.be/hamme/kim-37-en-kristel-31-bouwden-garage-om-tot- 
bakkerij-en-ijssalon-droom-die-werkelijkheid-wordt~a3485309

https://lucaleano.be/
https://www.hln.be/hamme/kim-37-en-kristel-31-bouwden-garage-om-tot-bakkerij-en-ijssalon-droom-die-werkelijkheid-wordt~a3485309
https://www.hln.be/hamme/kim-37-en-kristel-31-bouwden-garage-om-tot-bakkerij-en-ijssalon-droom-die-werkelijkheid-wordt~a3485309


PIVA
Agenda

PIVA Opendeurdag 22 april

Rondleidingen

AEHT Cornet Trophy 2023

Heb je zin om je oude school nog een keer te bezoeken? 
Een praatje maken met je leerkrachten van toen? Proeven 
van het lekkers in de school? Spreek met je klasgenoten 
van toen af op zaterdag 22 april in PIVA!

Tijdens de coronajaren werden individuele rondleidingen
georganiseerd als alternatief voor een opendeurdag maar
door de vele positieve reacties hebben we de
rondleidingen behouden. Als potentiële leerling leer je PIVA
kennen via een persoonlijk contact met één van onze
bevlogen leerkrachten. Al je vragen worden beantwoord
en je krijgt een eerste indruk van de school.

Ken je jongeren die geïnteresseerd zijn in een opleiding in
PIVA? Ze kunnen zich nu inschrijven voor een rondleiding:
 https://www.piva.be/nieuwinpiva/opendeur.html

PIVA is de gastschool voor de 11de editie van ‘AEHT Cornet Trophy’, de Belgische preselectie op deelname aan de 
Europese AEHT-wedstrijd en conferentie in Slovenië. AEHT - Association Européenne des ecoles d'Hôtellerie et de 
Tourisme - is ontstaan in 1988 en verenigt meer dan 400 hotel- en toerismescholen en is actief in meer dan 80% van 
de Europese landen. PIVA neemt van bij de start in 1988 jaarlijks deel aan de nationale en internationale wedstrijd 
AEHT voor studenten.
Heb jij in het verleden deelgenomen aan de AEHT-wedstrijd? Deel je verhaal met ons via communicatie@piva.be

www.oudleerlingenpiva.be   info@oudleerlingenpiva.be  @piva.oudleerlingen

http://www.oudleerlingenpiva.be/
mailto:info@oudleerlingenpiva.be

