


Een nieuwsmagazine maken? Hoe begin 
je daaraan? Zo ging ons krantenproject 
KIK (kranten in de klas) van start. Twee 
weken lang verdiepten we ons in de 
geschreven media: welke rubrieken staan 
er in de krant, welke verschillen merk je 
op in deze kranten, hoe is een goed 
nieuwsbericht opgebouwd, … Onze klas 
werd een redactie en telkens gingen we 
op zoek naar boeiende artikels. Na het 
lezen van deze artikels begon het echte 
werk: het artikel samenvatten en de 
essentie eruit halen. Dit was niet zo een 
eenvoudige opdracht want vaak werden 
belangrijke details uit een artikel 
weggelaten. Mits wat bijsturen, zijn we er 
wel in geslaagd dit nieuwsmagazine voor 
u bij elkaar te schrijven. We hebben veel 
geleerd over het schrijven van teksten en 
… het afnemen van een goed interview! 
We trokken allen naar een boeiend 
persoon, iemand met een leuk beroep of  
 

een speciale hobby. Daar probeerden we 
zoveel mogelijk info voor ons interview te 
rapen door geen ja/nee vragen te stellen. 
Voor velen werd dit een boeiende 
ervaring. Samen met zelfgemaakte 
cartoons, familienieuws, een horoscoop 
en onze eigen fotostrips is dit een 
compleet nieuwsmagazine geworden. Na 
het werk van de redactie, was het aan 
meester Tim om alles bij elkaar te voegen 
tot deze “5 VOOR 12”. En vanwaar deze 
titel? Dit magazine wordt straks door het 
vijfde aangeboden aan de twaalf klassen 
van het lager onderwijs. Anderzijds drukt 
de titel ook onze bezorgdheid uit. We 
zagen zoveel slecht nieuws voorbij 
komen, het is vijf voor twaalf als we 
samen iets moois van deze wereld willen 
maken! We hopen dat iedereen geniet 
van onze inspanning en van onze 
schrijfsels! Veel leesplezier! 
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Carnaval Brakel 
Op 4 februari trok, voor het vijfde jaar op rij, de carnavalstoet 
door de straten van Brakel. Er waren veel mensen en mooi 
versierde wagens. Tijdens de lange reclamestoet werden 
snoepjes, cadeautjes en zelfs knuffelberen uitgedeeld. Jeugdhuis 
Alfa won de titel van ‘beste Brakelse groep’, een titel die onze 
school ook al eens won in 2015! Na de stoet zakten vele mensen 
nog af naar de tent voor een feestje. Het carnavalweekend werd 
op zondag afgesloten met het kindercarnaval. Je kon meelopen 
met de stoet, op de foto gaan met Maya De Bij en er werd een 
prijs gegeven aan wie het best verkleed was. De prijs ging naar 
Emre, de neef van Jitse. Proficiat! (Ibe) 
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Niet rijk van geworden 
Een bescheiden boekenwinkeltje in Gent gaat dicht. Bijna 
20 jaar lang kon je in The English Bookshop terecht voor 
Engelstalige boeken. Studenten zullen de uitbater en zijn 
winkeltje missen. De uitbater, Godfrey Mason, sluit het 
winkeltje omdat het huurcontract ten einde is gelopen. Hij 
is 75 jaar en vorig jaar heeft hij een beroerte gekregen in 
zijn winkel. De klanten en de buurvrouw hebben zijn leven 
gered door toen een ziekenwagen te bellen. Als kind werd 
hij verliefd op ons land en hij zei tegen zichzelf dat hij nog 
eens zou terugkomen. Op een dag, zo’n 18 jaar geleden, 
toen hij 57 was, keerde hij terug naar België. Hij woonde 
maandenlang in een tent aan de Blaarmeersen. Tot hij een 
geschikt pand vond en er zijn boekenwinkeltje opende. Hij 
is er niet rijk van geworden. Hij betaalde 1429 euro huur 
per maand, plus verlichting, verwarming, belastingen, … 
Hij gaat nu in een bootje over de Britse kanalen varen, 
met enkele boeken uit Gent in zijn kajuit … (Laure) 

Er is weer een baby olifantje geboren in het park 
Planckendael in Mechelen. Na een paar weken zijn er al 
1700 suggesties voor een naam binnengekomen. Bijna 
100 namen begonnen met de letter T. De verzorgers 
hebben nu 3 namen gekozen waaruit uiteindelijk een 
winnende naam zal komen. De naam die nu de meeste 
stemmen krijgt, wordt de naam voor de olifant. Er kan 
gekozen worden uit Tanuja, Tun Kai of Tanvu. Wat is jouw 
favoriet? (Kiara) 

Baby olifantje 

Zoontje redt mama’s leven 
Een schilder uit Westerlo wordt verdacht van poging tot moord 
op zijn ex-vrouw. Op zondag 15 januari kwam Freya rond 21u 
thuis met haar zoontje van 8 en haar dochtertje van 6. “Plots zag 
ik de schoen van mijn ex”, aldus de vrouw. “Nog voor ik iets kon 
zeggen, vloog hij als een bezetene op mij af. Hij sloeg met een 
hamer waar hij me raken kon. Na enkele klappen op mijn hoofd 
ging het licht uit en viel ik neer. De rest van de gruwel heb ik 
allemaal van mijn kinderen moeten horen.” Het slachtoffer zou 
nog vier keer hebben geprobeerd om op handen en voeten uit 
de kelder te klimmen. Nick, de papa van de kinderen, probeerde 
de kinderen op te sluiten in hun kamer. Omdat ze weigerden, 
sloeg hij hen beiden met hun hoofd tegen de muur. De kinderen 
lagen daardoor even in het ziekenhuis met een 
hersenschudding.  (Laure) 

Lastiggevallen 
Aan een school in Sint-Lambrechts-Woluwe werd een meisje 
lastiggevallen door een medeleerling. Die kwam met een wapen 
naar school. Gelukkig raakte niemand gewond. Er werden een 
aantal huiszoekingen gedaan bij die medeleerling. Na onderzoek 
bleken nog 2 andere leerlingen betrokken. De drie werden 
gestraft, twee van hen komen terecht in een gesloten instelling. 
(Maartje) 



ADVERTENTIE 
Hou je klaar voor nog enkele leuke activiteiten 
op basisschool Sint-Augustinus! Noteer alvast in je agenda: 
 
MAGISCHE WANDELTOCHT// zaterdag 24 februari 2018 
Doe mee met de magische wandeltocht, met heel wat 
magische figuren en een paar versnaperingen onderweg. 
Kinderen betalen 3 euro, volwassenen 5 euro. De 
wandeltocht vertrekt aan de Viso Cor Mariae. Je wandelt 6 
kilometer en ook kinderen in een buggy kunnen mee! 
Vooraf inschrijven is verplicht! 
 
SCHOOLFEEST // 2 juni 2018 
Ben je vrij op 2 juni? Kom dan  
een kijkje nemen op ons schoolfeest!  
Er zullen veel dansjes zijn en  
iedereen zal op het podium schitteren.  
We voorzien alvast een zitplaatsje voor  
jou. Breng je familie mee want het wordt dolle pret! Daarna 
kan u aansluiten bij onze barbecue! Tot dan! 
(Yaron/Maartje) 

Overvallers met bijl vluchten 
voor … een stok?! 
Een moedige uitbaatster van de nachtwinkel Night Shop heeft 
zich maandagavond met een dikke stok verdedigd tegen een 
duo overvallers. Die waren nochtans gewapend met een bijl, 
maar sloegen toch op de vlucht toen de vrouw hen aanviel. De 
buit bestaat uit een hoeveelheid sigaretten, al hadden ze 
wellicht gehoopt op een grotere buit. De daders waren met 
twee en hadden een kap over hun hoofd getrokken, zodat hun 
gezicht onherkenbaar was. Het is al de 5de keer in 8 jaar tijd dat 
de winkel overvallen wordt… (Maartje) 

‘Werkloze’ Belg doet  
gouden zaken in Thailand 
Zes jaar lang kreeg Philippe R. een werkloosheidsuitkering 
van ons land, terwijl hij succesvol zaken deed in Thailand, 
het land waar hij al die tijd woonde. De 58-jarige man 
moet voor 73.990 euro aan werkloosheidsuitkeringen 
terugbetalen aan de staat en kreeg daarbovenop nog een 
boete van 3600 euro. Philippe stond tussen februari 2010 
en mei 2016 in de Waals-Brabantse gemeente Lasne 
opgeschreven als ‘werkloze’. In die periode woonde en 
werkte hij echter in Thailand waar hij met succes villa’s 
verkocht en verhuurde … (Laila) 

Geen pesten in de politiek 
Begin februari was het, naar jaarlijkse gewoonte, de week 
tegen pesten. Tijdens deze week liep ook de STIP IT actie. 
Stip was daarbij de afkorting van “samen tegen iemand 
pesten”. Die vier stippen op de hand werden ook in de 
wetstraat gezet. Minister Alexander De Croo, Maggie De 
Block en Philippe De Backer zetten ook de puntjes op de i: 
ook in de politiek kan en mag er niet gepest worden. 
(Thibeau) 

Beertjes zoeken baasje 
Op het lichtfestival in Gent kwamen er 835.000 mensen kijken naar het lichtspektakel. Maar 
toen het gedaan was vond een meneer twee beertjes. Hij ging er mee naar de politie en nu 
zoekt de politie uit van waar de beertjes komen. De eerste is een beer met een trui met 
witte en rode vierkantjes. De tweede is een eendje met witte stekels, een rode bek en gele 
pootjes en gele oogjes. Gisteren dacht de politie dat er een eigenaar gevonden was, maar 
dat was vals alarm. Wie de beestjes herkent moet contact opnemen met de politie. (Jarne) 



Wonen in een container 
Een Vlaamse bouwmeester is gestart met een proefproject rond 
stapelwoningen. Het is de bedoeling om met containers kleine 
huisjes te maken voor studenten en mensen die weinig geld 
hebben. In Nederland loopt dit project al langer. In Vlaanderen 
wordt het uitgetest in Gent. (Naud) 

Half miljoen euro voor 
innovatieprojecten 
Tien Limburgse projecten krijgen van de provincie Limburg 
bijna 500.000 euro. Dat komt doordat ze samenwerken. De 
werknemer van deze innovatieprojecten ontvangt 
daarbovenop nog een subsidie. Daarmee komt het totaal van 
het werkbudget voor deze projecten op meer dan 1 miljoen 
euro! (Mathis) 

Asiel vangt bully op 
In een asiel in Genk is een XXL bully opgevangen, dat is een 
mega pitbull. Ze waren al een tijdje bang dat dit nieuwe 
hondenras naar België zou komen. De pitbull staat gekend als 
een gevaarlijke hond, maar nu is er nog eens een 
reuzensoort van. De XXL bully noemt Lotje en zit voorlopig in 
het asiel tot als iemand haar wil ophalen en een nieuwe thuis 
geven. De personen die deze hond willen moeten wel aan 
enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten een huis met een 
grote tuin hebben en met een omheining van minstens 1m60 
hoog. (Remko) 

Overlijden in gevangenis 
Mart P. (66) is dood aangetroffen in zijn cel. De man zat al van 
eind oktober in de gevangenis. Hij zat in de cel omdat hij Sabine 
Grondelaers (47) verwondde. Hij sukkelde al lang met zijn 
gezondheid maar het was een natuurlijke dood. Hij had een 
scootmobiel en hij droeg een cowboyhoed. Op de scootmobiel 
stond een eendje. Hij kocht deze scootmobiel nadat hij een 
herseninfarct kreeg. Voor de feiten voelde Mart zich niet goed 
in zijn vel. Hij verwondde Sabine Grondelaers op 26 oktober. Hij 
stak eerst zijn huurhuis in brand, daarna reed hij naar de woning 
van Sabine, een studio naast een fotozaak. Hij klopte aan bij 
Sabine, maar ze deed niet open. Hij spoot zwarte verf op het 
raam. Toen zij dit zag deed ze open. De man duwde tegen de 
deur en geraakte zo binnen. Hij sloeg op het voorhoofd van de 
vrouw met een revolver. Hij sloeg daarna op de vlucht. Sabine 
rende naar de buurvrouw. De buurvrouw belde de politie en 
deze pakte de man op. (Jarne) 

Jongen valt in slaap op bus 
Begin februari liet een buschauffeur van de lijn een 14-jarige 
tiener achter op een verlaten plek. Pieter was op weg naar 
Hasselt, waar hij woont, toen hij tijdens de rit in slaap viel. De 
vermoeide jonger werd pas bij de eindhalte wakker, zo een 
20km van zijn huis. Hij wist niet waar hij was en moest de bus 
verlaten. Hij vroeg of de buschauffeur hem nog naar huis 
wou brengen, maar dat wou hij niet. De buschauffeur liet de 
jongen achter op een industrieterrein. Uiteindelijk kreeg 
Pieter hulp van een oudere vrouw die hem naar huis wou 
brengen. (Jarne) 
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NAVO heeft nieuw wapen: 
Angelina Jolie 
Hollywoodster Angelina Jolie is op 31 januari in Brussel 
geweest. Angelina is in Afghanistan vrouwen gaan opzoeken 
en met hen gaan babbelen. Ze wil vrouwen beschermen en 
helpen en komt op voor de vrouwenrechten. De NAVO duidt 
elk jaar een verantwoordelijke aan die opkomt voor die 
vrouwenrechten. Vele vrouwen komen in oorlog terecht en 
vluchten. Angelina Jolie wil nu dat er iets verandert. 
Daarvoor gaat ze samenwerken met secretaris-generaal Jens 
Stoltenberg. (Kasper) 

President zorgt voor rel 
Donald Trump noemt Jeruzalem de hoofdstad van Israël 
maar de Palestijnen zijn boos want zij zeggen dat Jeruzalem 
hun hoofdstad is. Dit komt omdat de joden tijdens 
wereldoorlog twee naar Israël gingen omdat men dit het 
beloofde land noemde, maar hier woonden in 1940 de 
Palestijnen. In 1948 richtten de joden met Israël hun eigen 
staat op. Hierdoor kwam er oorlog met de Palestijnen. De 
oplossing is dat Palestina en Israël elk een staat worden, zo 
kunnen ze Jeruzalem delen als hoofdstad. Ze zijn boos op 
Trump omdat hij zegt dat Jeruzalem de hoofdstad is van 
Israël alleen. (Riette) 

Kaapstad kurkdroog 
Door de ergste droogte in eeuwen verwacht men dat Kaapstad, 
een Zuid-Afrikaanse stad, binnen 74 dagen kurkdroog zal staan. 
Hierdoor verwacht men dat de oogsten slecht zullen zijn en dat 
het voedsel peperduur zal worden. Dan beginnen de problemen 
pas echt … (Ibe) 

Ongeveer 200.000 kinderen zitten momenteel vast in Afrin, een 
plaats ten noorden van Syrië. Daar is er al lange tijd oorlog. De 
Turken en de Koerden vechten en families met kinderen kunnen 
niet meer vluchten. Unicef wil ingrijpen, want op deze manier 
sterven teveel kinderen. Ze krijgen ook geen medische zorg. 
Unicef zoekt nu naar een oplossing om de families en kinderen 
naar een veiligere plaats te brengen.  

Lelijkste schoen ter wereld 
Tijdens de afgelopen modeweken gingen de schoenen van het Franse 
modehuis Balenciaga al over de tongen. Ze zien eruit als crocs, maar dan op 
plateauzolen. Wie dacht dat de schoenen een grapje waren en dat zoiets 
nooit de winkels zou halen, heeft het mis. De voorverkoop loopt zeer goed! 
Het succes past binnen het succes van de zogenaamde ‘ugly fashion’ (lelijke 
mode) waarbij wat ooit lelijk werd gevonden opeens cool wordt, vooral op 
de sociale media, en zo een succes wordt. (Remko) 

Vast in Syrië 

Tesla naar de ruimte 
Op 6 februari is er een nieuwe raket in de ruimte gestuurd. Om 
te bewijzen dat dit een sterkere en betere raket is dan zijn 
voorganger, heeft de raket een Tesla auto meegenomen en 
gelanceerd in de ruimte. Deze auto, met een pop aan het stuur, 
stuurt nu beelden door naar de planeet aarde. Ze hopen dat de 
auto richting Mars zal gaan en een baan rond de zon zal maken. 
Men hoopt dat de wagen de komende miljoenen jaren 
onaangetast door de ruimte zal blijven zweven, al is dat moeilijk 
te voorspellen. Een botsing met een ander brokstuk is in de 
ruimte snel gebeurd … (Mathis) 



Huwelijk verplaatst 
Een Belgisch koppel die in Colombia wou trouwen, heeft 
het huwelijk verplaatst naar New York. In Colombia is er een 
organisatie die vrouwen ontvoerd om ze daarna, tegen 
geld, terug vrij te laten. De bruid kreeg een bedreiging: ze 
zou ontvoerd worden en vrijgelaten worden voor 300.000 
dollar. Alles werd geschrapt en uiteindelijk trouwden ze in 
New York. De overheid in Colombia onderzoekt de zaak. 
(Emma) 

Trump bestoeft zichzelf 
Donald Trump heeft zich een roze bril aangeschaft. Vorig jaar, 
toen hij ingehuldigd werd, sprak hij van “een Amerikaanse 
ramp”. Nu hij een jaar de baas is, zegt hij dat het volk leeft in 
“een Amerikaanse droom”. Hoe dit kan? Trump gelooft dat dit 
door zijn succes komt, al zijn er vele mensen die net vinden dat 
Trump het niet zo goed doet … (Kasper) 

Snapchat +18% 
Via de app Snapchat sturen elke dag zo’n 187 miljoen mensen 
een foto of bericht naar elkaar. Dat is 18 procent meer dan vorig 
jaar. Dat is een gezonde groei voor het bedrijf. Eerder kwamen 
berichten dat Snapchat het niet zo goed deed, dat is dus niet 
waar. Facebook deed zelfs verschillende pogingen om Snapchat 
op te kopen, maar de topman van Snapchat gaf niet toe. 
(Sanne) 

Betoging tegen hoofddoek 
In Iran betogen vrouwen tegen het gebruik van een 
hoofddoek. Ze willen zelf beslissen wat ze aandoen. In Iran 
zijn er strenge regels over de kledij van vrouwen, zij moeten 
een hoofddoek dragen. Als ze dat niet doen, krijgen ze een 
straf. Een tijdje geleden werd een vrouw opgepakt en 
opgesloten door de politie. De vrouw deed mee aan een 
betoging en droeg geen hoofddoek. Daarom werd ze in de 
gevangenis gestopt. Ze kan vrijkomen als haar familie 
87.000 euro betaalt, maar dat geld hebben ze niet. Nu wil 
men dat de vrouw vrijkomt en dat vrouwen zelf mogen 
beslissen of ze een hoofddoek willen dragen of niet. (Riette) 

Langlaufen in Parijs 
Parijs lag begin februari onder een wit tapijt. Volgens de 
weerdiensten was het van 1987 geleden dat het nog zo hevig 
sneeuwde in de lichtstad. De uitzonderlijke sneeuwval stuurde 
het openbaar leven in de war: bussen reden niet uit, wegen 
waren afgesloten en de Eiffeltoren sloot zijn deuren. Meer dan 
1500 mensen moesten de nacht doorbrengen in opvangcentra, 
luchthavens, stations of zelfs in hun wagen omdat ze vastzaten 
in de file. Maar de sneeuw zorgt ook voor romantiek en pret. Of 
wat dacht u van skiën in de schaduw van de Eiffeltoren? Of 
snowboarden bij de sacré-coeur? (Maartje) 

Het weer in België is onvoorspelbaar. De 
tips van weerman Remko zorgen voor 
plezier bij elk weer. 

Het is tijd om de tv uit te 
schakelen en de tablet opzij te 
schuiven. Blaas het zwembadje 
op, doe een zonnebril op en doe 
alsof je op vakantie bent! Hou 
een feestje en drink een lekker 
drankje! 

Er vallen miljoenen druppeltjes 
naar beneden. Trek je jas aan en 
neem er een paraplu bij. Klaar? 
Ga naar buiten en dans de 
regendans! Plezier verzekerd! 

Gladde wegen en vries-
temperatuur? Kleed je warm 
aan, haal de slee van op de 
zolder en ga om ter snelst van die 
berg af. Maak een sneeuwengel, 
hou een sneeuwballengevecht, … 



Vanmechelen maakt transfer 
naar PSG 
De 18-jarige Davinia Vanmechelen heeft een contract voor 
tweeënhalf seizoenen getekend bij de Franse topclub Paris 
Saint-Germain. Vanmechelen komt over van Racing Genk en 
werd vorig seizoen verkozen tot belofte van het jaar. Ze ging 
ook op amper 17-jarige leeftijd met de Flames mee naar het EK 
van vorige zomer in Nederland. Dat is een droom die uitkomt 
voor Vanmechelen. PSG staat momenteel op de tweede plaats 
in de Franse eerste klasse. Die plek geeft op het einde van het 
seizoen recht op een ticket voor de Champions League. (Jitse) 

Gouden Schoen 
Tijdens het Gala Van De Gouden Schoen 
kreeg voetballer Ruud Vormer 240 
punten van de supporters, zo won hij de 
Gouden Schoen. Daarmee deed hij beter 
dan Tielemans die er 182 kreeg. (Lander) 

Hazard beste Belg  
in het buitenland 
Eden Hazard kreeg de trofee voor ‘beste Belg in het 
buitenland’. Hij kreeg deze overhandigd door Thibeau 
Courtois. Hazard haalde het, met 326 punten in totaal, 
nipt van Kevin De Bruyne. De Bruyne, die de vorige twee 
jaren won, kreeg 315 punten. (Jitse) 

In quarantaine 
Paniek in Pyongyang! Drie dagen voor de start van de 
Olympische winterspelen  heeft de organisatie 1200 
veiligheidsagenten op non-actief gezet. De reden? 41 van 
de agenten belandden plots in het ziekenhuis en bleken 
besmet met het norovirus. Zuid-Korea wil nu tonen dat 
hun strakke organisatie geen risico neemt. Ze willen een 
even goede organisatie hebben als tijdens de 
verbluffende Olympische Spelen in Peking van 2008.  
(Brecht) 
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Wout van Aert pakt 3de titel 
Na 2016 en 2017 gaat Wout van Aert ook in 2018 met de 
wereldtitel bij het veldrijden lopen. Zo gaat hij de 
veldritgeschiedenis in! Dat hij ook dit jaar won is een kleine 
verrassing, want dit seizoen werd hij iedere week net geklopt 
door een andere renner. Maar de manier waarop hij dit nu deed 
was grandioos. De gedoodverfde favoriet, Mathieu Van der 
Poel, strompelde na maar liefst twee en een halve minuut na 
van Aert over de finish! (Luigi) 



 Heb jij al eens een kat gezien met twee 
 verschillende ogen? Ik wel … 
 Een linker- en een rechteroog! 
 
Twee honden zijn verdwaald in de woestijn. Gromt er 
één van de twee: “Als ik nu geen boom tegenkom, dan 
doe ik het in mijn broek.” 
 
Waarom ligt een konijn sneller in bed dan een hond? 
Hij hoeft maar 2 tanden te poetsen. 
 
De ene banaan vraagt aan de andere: “Heeft jouw broer 
eigenlijk nog een nuttig beroep gevonden?” Zegt de 
andere: “Ja, hij is rechter!” 
 
Welke sprinkhaan springt hoger dan de Eiffeltoren? 
Alle sprinkhanen, want de Eiffeltoren kan helemaal niet 
springen. 
 
Waarom mag een koe niet binnen in een voetbalstadion? 
Hij roept de hele tijd “booee boeee”! 

 
Waarom gooit een dom blondje brood in het toilet? 
Om de WC-eend eten te geven. 
 
Hoe komt het dat de Kerstman nooit vooruit gaat?  
Hij roept altijd “ho, ho, ho” naar de rendieren. 

 
‘t Is grijs, zwaar en hangt in een boom. Wat is het? 
Een tros olifanten. 

 
“Wat wil je later worden”, vraagt opa. “Nachtbewaker”, 
zegt de jongen. “Waarom nachtbewaker?”, wil opa 
weten. “Dan hoef ik ’s nachts nooit meer vroeg naar bed 
en mag ik lang opblijven!” 
 

En daar is nummer 24 … 
Antwerpen versterkt zijn ploeg met de komst van  
de Bosnische middenvelder Tino-Sven Susic, die  
voordien nog bij Gent speelde. Antwerpen  
heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt.  
De Great Old bereikte een akkoord met Gent  
over de transfer van Tino-Sven Susic. Hij is  
25 jaar oud. De Bosnische, aanvallende  
middenvelder tekent een contract tot juni 2019  
met een optie voor een bijkomend jaar. (Jitse) 

Sanne Cant pakte begin februari haar tweede opeenvolgende 
wereldtitel! “Het was de moeilijkste wedstrijd van mijn 
carrière”, zuchtte ze na afloop. Ze evenaart het succes van 
legendes Marianne Vos en Hanka Kupfernagel. De nieuwe 
koningen van de cross is een Belgische. Sanne is blij dat ze 
nog een jaar de trui mag dragen. “Het is gemakkelijk. Nu hoef 
ik mijn kleerkast niet op te ruimen”, grapt ze. (Luigi) 

Medisch onderzoek cartoon 

Koningin van de cross 



Christoff zingt bij KLUBBB3 
Als sinds 2 januari toert de groep KLUBBB3 door vijf landen. De 
groep bestaat uit 3 bekende zangers: Christoff uit België, Jan 
Smit uit Nederland en Florian uit Duitsland. De populaire groep 
stelt het nieuwe “Ho-Dio-Di-Jee” voor. Het nieuwe album staat 
in Duitsland al op nummer 1 en verslaat zo Ed Sheeran! Het 
KLUBBB3 project is een enorm succes en leverde het trio tot 
dusver een totale verkoop op van nu al bijna 600.000 platen, 
honderdduizenden toeschouwers en miljoenen tv-kijkers. In 
februari werd er ook een KLUBBB3 party uitgezonden op 
verschillende Duitse en Oostenrijke zenders tegelijk. “De show 
wordt daarna nog enkele keren herhaald en zij bereiken we tien 
miljoen mensen”, aldus Christoff. (Maartje) 

Zanger vergiftigd 
Zanger Andrei Lugovski, die vroeger 
deelnam aan Idool, ligt in kritieke 
toestand in het ziekenhuis. Hij kreeg 
rattenvergif toegediend. De onderzoekers 
weten niet wie het gedaan heeft of hoe 
dit precies kon gebeuren. Mogelijks gaat 
het om een fan die te ver is gegaan en die 
hem iets te eten heeft aangeboden … (Sil) 

Blanche wint MIA’s 
Blanche, de 18-jarige zangeres die deelnam aan het 
Eurovisiesongfestival met “City Lights”, heeft tijdens de 
uitreiking van de MIA’s de prijs voor beste doorbraak en 
hit van het jaar gewonnen. Ze bedankte daarbij heel 
Vlaanderen want het is niet vanzelfsprekend dat een 
Franstalige artiest hier prijzen wint. (Sil) 

m
u

ziek
 Jebroer wint 

Gouden K 
Jebroer, gekend omwille van het lied 
“Kind van de duivel”, heeft een 
Gouden K award gewonnen van 
Ketnet. Dat is vrij raar, want zijn 
liedjes werden verbannen van de 
kinderzender. Toch ontving Jebroer 
de publieksprijs. Charlotte Leysen 
verontschuldigde zich tegenover de 
rapper toen hij zijn prijs kwam 
ophalen: “Voordien was je nog niet te 
horen op Ketnet, omdat je teksten 
een beetje speciaal zijn voor 
kinderen.” (Naud) 
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Man wordt vrouw 
Een VTM journalist, Boudewijn van Spilbeeck, beslist op zijn 58-
jarige leeftijd om als vrouw door het leven te gaan. De vrouw 
vreest nu haar job te verliezen en haar gezin. Haar dochter zei 
op kerst dat ze haar papa er beter vond uitzien als vrouw. Het 
nieuws werd bekendgemaakt tijdens het journaal. Boudewijn 
zal vanaf nu door het leven gaan als Bo. Ik vind dat, als hij echt 
vrouw wilt worden, dat hij er voor moet gaan. (Jarne) 

Zwaar ziek 
             Een jongen van 3 jaar, genaamd Finn, is 
             zwaar ziek. Hij kan zijn armen niet 
             volledig strekken en is na 5 minuten op 
             de trampoline al moe. Zijn medicijnen 
zijn er wel, maar deze zijn niet betaalbaar voor zijn ouders. De 
prijs per week bedraagt 9000 euro! Hoe langer ze wachten op 
centjes voor de medicijnen, hoe zieker Finn wordt. Ik vind dat dit 
niet kan, dat de medicijnen zo duur zijn en ik hoop dat Finn het 
overleeft! (Jarne) 

Hond uit een asiel 
Eind dit jaar moet er een nieuw opvangcentrum komen voor 
honden in Limburg. Ik vind het heel erg dat sommige mensen 
hun honden achterlaten. Zo zag ik ooit een hond onder een 
wagen zitten, die uiteindelijk naar een asiel werd gebracht, 
wachtend op een nieuw baasje. Uiteindelijk is hij gestorven. 
Ik ben voorstander van nieuwe opvangcentra waar ze deze 
dieren helpen en verzorgen. Op zoek naar een huisdier? Ga 
eens kijken naar een asiel, train de hond, verzorg hem en 
geef hem een nieuwe thuis. (Emma) 

Zita Wauters 
Zita Wauters, de dochter van Koen Wauters, heeft een prijs 
gewonnen tijdens het Gala Van De Gouden K’s van Ketnet. Ze 
werd uitgeroepen tot Ketnet-Star van het jaar. Ze is al twee 
jaar bezig in de media. Ik ben blij dat ze deze prijs gewonnen 
heeft want ze heeft een tof YouTube kanaal, ze is lief en 
heeft een leuke kledingstijl. (Kjenta) 

Mening van kinderen 
Kristel Verbeke, vroeger zangeres bij K3, heeft een nieuwe 
programma op één: Kinderkopkes. Daarin gaat Kristel 
babbelen met kinderen over hun gevoelens en hun 
problemen. Ik vind het goed dat kinderen ook hun mening 
mogen geven en dat er naar hen geluisterd wordt. Dat lijkt 
me een heel leuk tv-programma. (Kjenta) 



film
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Zij was K3,  
Samson en Plop in één 
Op 30 januari is Tante Terry overleden. Ze werd 86 jaar. 
Tante Terry presenteerde nog voor Gert Verhulst met een 
dier op televisie. Ze had een pluchen eekhoorn: Kraakje. 
Dat beertje heeft ze altijd goed bewaard, tot ze er een 
school mee redde. De school was bijna failliet. Tante 
Terry gaf hen de eekhoorn als mascotte en zo werd de 
school weer populair! Tante Terry presenteerde 18 jaar 
lang het kinderprogramma ‘Klein Klein Kleutertje’ en is zo 
de voorloper van K3, Samson en Plop. Ze overleed aan de 
gevolgen van een longontsteking. (Kasper) 

De Gouden K’s 
Bijna 38.000 kinderen brachten hun stem uit voor de vijfde 
editie van het Gala van de Gouden K’s, de awardshow van 
Ketnet. Daar beleefde de cast van het superpopulaire ‘Ghost 
Rockers’ afgelopen weekend een topdag, want zij gingen naar 
huis met maar liefst vijf beeldjes. Niet alleen werden ze net als 
vorig jaar uitgeroepen tot ‘Populairste Ketnetserie’, ze wonnen 
ook ‘Band van het jaar’. Hoofdrolspeelster Tine Olltmans 
ontving bovendien twee soloprijzen. Ze is verkozen tot ‘Grave 
Griet’ en ‘Actrice van het jaar’. De zoen tussen Jonas en Mila in 
de reeks was ten slotte ook goed voor ‘Kus van het jaar’. Naast 
de ‘Ghost Rockers’ had ook zangeres Laura Tesoro wat te 
vieren. Zij ontving de prijs voor ‘Muziekster en TV-ster van het 
jaar’. Haar vriend Giovanni Kemper was dan weer de ‘Coole 
Gast’. Bovendien werd ‘Ketnet Musical’, het programma waar 
zowel Laura als Gio in de jury zetelen, uitgeroepen tot beste 
Ketnet-programma! (Laila) 

Lego Batman is een film 
waarin de Joker de aarde 
wil overnemen, maar dat 
laat Batman niet toe. 

Hou je van honden? Kijk dan 
naar Chihuahua 3, een film 
waarin honden kunnen 
praten. Er loopt heel wat mis 
in het hotel. Spannend! 

The Lego Movie is een film 
waarin een gewone burger 
vals wordt beschuldigd en 
daarom trekt hij naar de 
onderwereld. 

De Tunnel 
De tweede film van ‘De Buurtpolitie’, het 
populaire VTM-programma, loopt nu in 
de zalen. “De Tunnel” is de opvolger van 
de eerste film: “De Geldroof”. De eerste 
film was een groot succes, benieuwd of 
ook de tweede film het zo goed zal doen. 
(Jarne) 

YouTubers zijn de nieuwe 
rocksterren 
Met miljoenen volgers online zijn bekende YouTubers de 
nieuwe rocksterren van vroeger. Bekende vloggers zijn 
Markiplier, Dodie, MeisjeDjamila en Puddles Pity Party. 
Trancillia ging op rondvraag en ontdekte dat klas 5A het 
meest fan is van Djamila. (Trancillia) 



Super Mario in de bioscoop 
Super Mario, de leuke loodgieter met pet en snor uit de Nintendo spelletjes, maakt zijn terugkeer in de bioscoop. 

De gameproducent heeft plannen voor een nieuwe film rond het populaire typetje, maar blijft dit keer met een 
animatiefilm dichter bij het originele spel. In 1993 verscheen er al een live-actionfilm : Super Mario Bros. Maar 

die film was niet populair en flopte. Een kwart eeuw later gaat Nintendo in zee met de studio die succesvolle 
films maakte zoals Despicable Me en Minions. Wanneer de nieuwe film in de cinema te zien zal zijn, is nog niet 

bekend. (Maartje) 

Yoga voor iedereen 
Dat zangeres en TV-gezicht Ingeborg (50) zich al meer dan 20 jaar met yoga 
en spiritualiteit bezig houdt is al lang gekend, maar nu lanceert ze een nieuw 
project voor Vlaanderen: “Yoga Online”. Het platform, getiteld “Iedereen 
Yoga”, zegt meteen waar Ingeborg op mikt: zoveel mogelijk mensen, vrouwen 
en mannen, jong en oud, kennis laten maken met de heilzame effecten van 
yoga. “Via deze oefeningen kom je in contact met je innerlijke zelf en dat 
verlost je van stress. Het geeft je meer levenscomfort en energie”, aldus 
Ingeborg, die in haar yogacentrum in Brugge al jaren lesgeeft. “Yoga is een 
wereldwijde bezigheid en ik zit nu met wachtlijsten. Daarom heb ik beslist nu 
oefeningen online aan te bieden.” Het zijn eenvoudige oefeningen die zelfs 
voor beginners leuk en toegankelijk zijn. Surf naar YouTube en zoek op 
“Iedereen Yoga”, veel plezier! (Laila) 

Nieuwe Star Wars film op komst 
Disney geeft groen licht voor de opnames van een nieuwe Star Wars 
filmreeks! Die zal gemaakt worden door David Benioff en DB Weiss, de 
makers van de populaire serie Game Of Thrones. De nieuwe Star Wars reeks 
zal losstaan van de trilogie die Rian Johnson, de regisseur van ‘The Last Jedi’ 
(2017), aan het ontwikkelen is. De nieuwe reeks zal ook niets te maken 
hebben met de Skywalker-saga, waarvoor regisseur J.J. Abrams momenteel 
werkt aan het volgende deel. Wanneer de eerste film van het duo Benioff-
Weis verwacht wordt, is nog niet bekend. (Laure) 

Ketnetter Sander wordt holbewoner! 
Ketnet-wrapper Sander heeft de stem ingesproken van Dug, het hoofdpersonage in de 
film ‘Early Man’. Deze film gaat over holbewoners die nog in het stenen tijdperk zitten. 
Het was een droom van Sander om ooit eens de stem in een animatiefilm te mogen 
inspreken. Grappig is dat Eva De Roo van Studio Brussel zijn tegenspeelster is. Zij zaten 
vroeger samen in de klas en stonden nu samen in de studio om de stemmetjes in te 
spreken. (Mathis) 

Tineke gaat, Lotte komt 
De fans van het VTM-programma ‘De Buurtpolitie’ moeten afscheid nemen van 

hoofdinspecteur Tineke. Dat personage was er sinds de start in 2013 bij en vormde een 
duo met inspecteur Koen. Tineke wordt vertolkt door actrice Nicoline Hummel (37), die 

ook zingt en in musicals speelt. Ze wil nu meer tijd vrijmaken voor andere projecten. 
Sinds 8 februari is Tineke nog sporadisch te zien in de reeks, vanaf september verdwijnt 

ze helemaal. In haar plaats komt hoofdinspecteur Lotte Vissers, een rol van de relatief 
onbekende Charlotte De Groof (30), die vorig jaar al een gastrol vertolkte als de halfzus 
van inspecteur Koen. Nicoline Hummel sluit niet uit dat ze nog terugkeert. “Het waren 

vier ongelooflijke jaren, maar als actrice wil ik van alles geproefd hebben.” (Sanne) 



Aardbeiendessert 
Benodigdheden 
1 bakje aardbeien van 500 gram 
4 eetlepels poedersuiker 
25cl of ¼ van een liter slagroom 
garde 
kom 
mixer 
 
Hoe ga je te werk? 
1) Haal de groene kroontjes van de aardbeien. 
2) Maak de aardbeien proper door ze te wassen en laat ze eventjes liggen, zodat ze niet meer nat zijn. 
3) Mix de aardbeien tot er geen brokjes meer inzitten. 
4) Meng de poedersuiker met de gemixte aardbeien. 
5) Klop de slagroom met de garde stijf. 
6) Meng de gemixte aardbeien met de stijfgeklopte slagroom. 
7) Verdeel in 4 gelijke potjes en zet in de koelkast 
 
Versiering 
Prik enkele aardbeien op een stokje en stop die vlak voor het opdienen in de potjes. 

Een gebakje met de naam 
‘negerkop’ kan niet! 
Een vrouw kocht onlangs taartjes in een bakkerij in Hasselt. 
Daar zaten drie gebakjes bij die overgoten waren met 
chocolade. “Er waren geen naamkaartjes in de bakkerij”, vertelt 
de vrouw. “Ik duidde gewoon een aantal taartjes aan. Later zag 
ik op mijn rekening dat één van die taartjes de naam ‘negerkop’ 
draagt. Dat vind ik kwetsend en ik vraag me af of dit anno 2018 
nog wel kan.” Ondertussen liet de vrouw dit weten aan heel wat 
mensen, waaronder enkele kleurlingen, die ook geschokt 
waren. In de bakkerij zien ze er geen erg in, ze hebben de naam 
overgenomen van het Franse ‘tête-de-nègre’, wat letterlijk 
‘negerkop’ betekent. (Sanne) 



De reporters van 5A trokken allemaal op pad om een interview af te nemen. Tijdens de 
lessen Nederlands leerden ze enkele technieken. Zo ontdekten we dat we best geen 
ja/nee vragen stellen. Tijd om de leerstof toe te passen en enkele mensen aan de tand te 
voelen. We kozen voor mensen met een leuke hobby, een speciaal beroep, enz.  
Geniet van onze schrijfsels! 

Hoe lang ben je al radiopresentator ? 
Amai, nu moet ik even nadenken … ik ben begonnen toen ik 21 
jaar was dus al 10 jaar.  
  
Heb je dit altijd al willen doen, was het een jeugddroom? 
Neen, ik heb er zelfs nooit aan gedacht vroeger om 
radiopresentator te worden. Ik luisterde zelfs niet naar de 
radio. Ik heb theater gestudeerd en ik wou acteur worden 
maar ik kreeg tijdens mijn les opleiding van Peter Van De 
Veire, die toen bij Studio Brussel werkte en nu bij MNM, en 
dat was keiplezant  en toen ben ik pas verliefd geworden op 
de radio. Zijn lessen waren zo leuk dat ik toen echt wist : “Dat 
is echt wat ik wil doen.” 
  
Wat heb je daar allemaal moeten voor studeren ? 
Super weinig  (lacht)! Je kan daar eigenlijk niet veel voor 
studeren. Je moet wel een beetje weten hoe het technisch 
allemaal werkt dus ik heb een heel korte opleiding gehad om 
met al die knoppen te kunnen werken maar dat kan je op een 
paar uur. Als je daarna zelf nog even oefent, lukt dat wel na 

een paar keer.  
Wat ze meestal doen als je net begint bij de radio is u een 
programma geven ’s nachts, wanneer heel weinig mensen 
luisteren en je zoveel fouten mag maken als je wil, want dan 
gaat toch bijna niemand dat gehoord hebben. Als je het ’s 
nachts goed kunt, dan mag je op een ander moment 
presenteren. 
  
  
Wat is het verschil van werken voor Studio Brussel en Q-
music? 
De muziek is compleet anders en ook de manier van werken 
achter de schermen. Eigenlijk heb ik het gevoel dat bij Q-music 
er veel meer naar mij geluisterd wordt. Het is zo dat er bij 
Studio Brussel een paar heel slimme, intelligente en creatieve   
bazen werken en die bedenken alles samen en dan moeten wij 
dat doen. Bij Q-music gaat het er helemaal anders aan toe en 
vragen ze aan de radiopresentatoren wat hun ideeën zijn en 
wat wij graag willen doen. Dan praten we daar samen over en 
we brainstormen daarover en dan kiezen we wat we gaan 
doen. Dus alles gaat veel meer uit van de presentatoren zelf. 
  
Je hebt je ook ingezet voor de goede doelen zoals Music for 
Life en Rode Neuzendag. Welke leuke herinneringen hou je 
eraan over ? 
Super veel herinneringen maar vooral, nog meer dan alle leuke 
herinneringen, zijn er heel veel emotionele herinneringen. Je 
werkt er op voorhand heel hard aan en daardoor zijn we altijd 
kapot als we eraan begonnen. We waren echt telkens doodop 
waardoor alles je veel harder raakt. Het zijn natuurlijk allemaal 
thema’s die soms heel zwaar zijn en moeilijk. Het zijn meestal 
allemaal droevige verhalen die dan nog harder binnenkomen 
als je ze te horen krijgt. Dus ik heb me rotgeamuseerd op heel 
veel manieren maar ik ga vooral de emotionele verhalen 
onthouden. 
 
Met wie werk je het liefst samen (sidekick) en waarom ? 
Dat zijn gevaarlijke vragen hoor! Ik werk het liefst samen met 
mensen waar ik iets van kan leren. Als ik niets kan leren van 
andere mensen dan raak ik heel snel mijn interesse kwijt en 
vind ik het heel snel saai. Op het moment dat je alles kan, dan 
vind ik het gewoon stom. Ik wil altijd blijven bijleren, zolang als 
ik iets doe. Op het moment dat ik de perfecte radiomaker ben 
geworden, dan ga ik iets anders doen.  
  
Wat doe je voor en na je radioprogramma ? 
Veel mensen denken dat ik me dan heel hard amuseer en op 
café ga maar dat is absoluut niet waar. Ik werk ook echt voor 
en na het radioprogramma. We beginnen ’s morgen om 5u, dit 
is een uur op voorhand, en dan lezen wij eerst alle kranten om 

Sam De Bruyn 



Hoe lang voetbal je al? Al 26 jaar 
 
Moet je veel trainen? Hoe veel keer per week?  
3 keer trainen en 1 keer match 
 
Bij welke clubs heb je al gespeeld? 6 jaar Olsa Brakel, 3 
jaar Aalst, 2 jaar Lokeren, 2 jaar Club Brugge tot en met 
de beloften, 1 jaar Lebeke –Aalst, 12 jaar Olsa 
 
Op welke plaats speel je het liefst? Middenveld 
 
Op welke plaats wil je eindigen dit seizoen?  
De 4 de plaats 
 
Hoeveel keer heb je al gescoord dit seizoen? 4 keer 
 
Welke blessures heb je al gehad?  
2 keer gewrichtsbanden 
 
Bij welke andere ploeg zou je nog willen spelen? 
Zolang mogelijk bij Olsa. 
 
Hoe lang denk je nog te voetballen? Nog 4 jaar. 
 
Wat wil je nog doen na je loopbaan als voetballer? 
Tennis , lopen, fietsen, enzovoort 

dan te kijken wat de interessante dingen zijn waarover we die 
dag kunnen praten en waar mensen op het werk of op school 
gaan over praten. We kijken ook of we nog mensen moeten 
bellen daarover en daarna bedenken we hoe we die 
onderwerpen moeten overbrengen op de radio. Ook moeten 
we de muziek bekijken die we die dag gaan draaien in de 
show. Om 9u is de show gedaan en dan ga ik eerst lekker 
ontbijten. Daarna vergaderen we om te kijken voor de 
volgende dagen of er soms iets interessants is zoals Justin 
Timberlake die naar België komt. Dan moeten we bedenken 
wat we daarmee gaan doen, wanneer we er iets mee doen, 
gaat Justin Timberlake naar onze show willen komen, mogen 
wij hem interviewen of kunnen we hem bellen, … . Natuurlijk 
niet (lacht) maar we gaan dat toch proberen. Rond ongeveer 
15u  ga ik dan naar huis. 
 
Wil je deze job blijven doen of heb je nog andere doelen die 
je wil bereiken ? 
Ik wil nog super veel andere dingen doen  maar ik ga dit 
blijven doen zolang ik dit leuk en interessant vind. Ik kan niet 
voorspellen hoelang dit nog zal zijn. Mijn bazen zouden heel  
graag hebben dat ik dit nog heel lang blijf doen maar ik vind 
het heel belangrijk dat je je werk graag doet en er plezier 
uithaalt anders kan je heel ongelukkig worden. Het zou 
doodzonde zijn om ongelukkig op de radio te komen want 
daar gaan andere mensen ook niet vrolijk van worden. 
  
Wil je nog eens iets doen op televisie, zo ja wat ? 
Neen, ik wil nooit meer iets doen op TV! Ik heb daar heel lang 
over nagedacht  en geprobeerd om leuke programma’s  te 
bedenken voor TV, maar we zijn 2018 en ik geloof niet meer 
in televisie.  Ik vind dat iets ouderwets en misschien ben ik te 
vroeg met zoiets te zeggen in 2018 maar ik wil op zoek gaan 
naar andere manieren om mensen te bereiken en ik denk dat 
het internet veel toffer is. Ik kijk momenteel meer naar 
YouTube en Netflix. Ik zou liever een online-programma 
maken dan een TV-programma. 
   
 Heb je nog een nieuwtje voor mij waar nog niemand van op 
de hoogte is? 
Dat heb je meteen gekregen bij de vorige vraag! Voor de rest 
heb ik geen nieuwtjes want ik ben een open boek. Iedereen 
weet altijd alles direct van mij. Misschien moet ik soms wat 
meer geheim houden.   
 
 

Kevin Haezebroeck 

Wie ben je? Mijn naam is 
Frederik Persoons, de papa van 
Emma. 
 
Welk beroep doe je? Mijn 
beroep is grondwerker. 
 
Waarom doe je dat beroep? 
Omdat ik graag met kranen en 
vrachtwagens werk en omdat ik 
van mijn werk hou. 
 
Wat houdt je beroep precies in? 
Huizen afbreken, funderingen, 
opritten, beton gieten enz… 

Frederik 
Persoons 

Welk materiaal heb je zoal 
nodig? Verschillende 
kranen, vrachtwagen, 
tractor, bulldozer, 
betonmixer en nog veel 
klein materiaal. 
 
Waar werk je meestal? 
Het is steeds op 
verplaatsing, over het hele 
land, zowel voor firma’s en 
particulieren. 
 
Voor wie werk je? Wij zijn 
zelfstandig. 

Met wie werk je samen? 
Wij zijn een familiebedrijf, 
samen met mijn vader en broer. 
 
Zou je voor een ander beroep 
kiezen? Ik zou niet voor een 
ander beroep kiezen omdat ik 
dit beroep heel graag doe. 
 
Wil jij mij dat ooit ook 
aanleren? Ik zou je dit beroep  
zeker en vast willen aanleren in 
de toekomst. Met heel veel 
plezier!!!! 



Stel je kort voor en wat je doet? Ik ben Jurgen, zaakvoerder 
en eigenaar van eet-en praatcafé ’t Zwart Licht te Brakel. 
  
Waarom heb je voor dit beroep gekozen? De reden waarvoor 
ik voor de horeca heb gekozen is omdat eten en drinken mijn 
grote passie is. Uiteraard speelt het sociaal contact met de 
mensen een grote rol. 
  
Wanneer ben je begonnen met dit beroep? Ik werk reeds elk 
weekend in de horeca sinds ik 15 jaar oud ben. Ik werk al 19 
jaar zelfstandig. 
  
Wat vind je over het niet meer roken op café? De beste 
beslissing ooit. Jammer dat het sociale gebeuren dikwijls 
verstoord wordt door wel- en niet rokers. 
  
Op welke manier maak je reclame voor je zaak? Ik maak geen 
geschreven reclame, of toch niet actief. Ik probeer me te 
onderscheiden van anderen door vriendelijk te zijn en door 
iets anders aan te bieden dan anderen. 
  
Hoe ziet u het café van de toekomst voor je? Zoals met de 
sigaretten, zullen ze op termijn meer en meer het 
alcoholgebruik aanpakken. Groot voordeel is dat je het sociale 
gebeuren van op café niet via internet kunt bestellen. 
Ik denk dus dat er nog een goede toekomst is voor de horeca. 
  
Wat zijn de leuke en minder leuke kanten aan uw beroep? De 
minder leuke kanten aan mijn beroep zijn het feit dat ik altijd 
moet werken wanneer een ander niet werkt. Weekends, zon-
en feestdagen, enz. Ook feestjes zoals verjaardagen, 
trouwfeesten en communies zijn niet voor mij weggelegd. 
Het leuke is dat ik wel heel veel voldoening krijg van mijn werk 
en van mijn klanten. Mijn beroep is mijn hobby. 
  
Bij een meningsverschil, hoe pak je dit aan? Klant is koning, 
maar als puntje bij paaltje komt, blijf ik baas. Luisteren naar de 
klant zijn mening, maar niet met mijn voeten laten spelen. 
 
Aan welke normen moet je voldoen om een zaak te openen? 
Je moet in het bezit zijn van een diploma bedrijfsbeheer, in 
mijn geval ook van een koksdiploma. Maar je moet vooral 
“gezond verstand” hebben. 
 

Jurgen (‘t Zwart Licht) 

Wat is je hobby? Mijn kanaries en vinken verzorgen, plus 
tuinieren. 
 
Vanwaar komt je idee om vogels te verzorgen? Mijn papa 
had ook vogeltjes, vandaar. 
 
Wat houdt je hobby in? Ik probeer met mijn vogels te 
kweken en met de vinken ga ik soms naar een wedstrijd. 
 
Hoe doe je je hobby? Om een goede kweek te hebben 
moeten we de gepaste vogels bij elkaar zetten. 
 
Wat doe je precies? In de winter krijgen ze 1 keer per dag 
verzorging. In de zomer krijgen ze 2 keer per dag eten, 
bestaande uit eivoer en geweekt brood. 
 
Wat heb je allemaal nodig om die hobby te beoefenen? 
Een volière in de winter, in de zomer kweekkooien. 
 
Wat vind je leuk aan de wedstrijden? De stilte, je hoort 
enkel vinkenzang, en je kan een prijs winnen. 
 
Hoe moeilijk vind je je hobby? Niet zo moeilijk, enkel veel 
verzorging en een beetje geluk. 
 
Wat moet je aandoen? Maakt niet uit welke kledij je aan 
doet. 
 
Wat vind je leuk aan je hobby? Het is leuk om die kleine 
vogeltjes te zien groot worden en vliegen. Wat ook leuk is, is 
een vogel weggeven aan een kindje die er dan ook zorg voor 
draagt. 

Willy Van Bellinghen 

Jouw klanten, hoe zouden die jou omschrijven? 
Goh, moeilijke vraag. Misschien moeten we die vraag aan 
de klanten zelf stellen. Ik denk dat ik iemand ben die zo 
goed als altijd goed gezind is, en ik kan mezelf wel een 
harde werker noemen. Dat zien de klanten graag, als je 
intensief meewerkt in de zaak. 
  
Bedankt Jurgen, voor het interview. 



Wat komt het meeste voor bij jouw patiënten? Meestal zijn 
het spierverrekkingen en ontstoken pezen bij voetballers. Ook 
letsels van de kruisbanden komen dikwijls voor. Ik ben het 
meeste gespecialiseerd in rugletsels.  
 
Wat is het voordeel van je werk en wat is het nadeel? Het 
voordeel is dat ik veel plezier heb aan mijn werk. Het nadeel is 
dat ik veel uren moet werken.  
 
Hoelang ben je al sportdokter? Ik ben afgestudeerd in 1988 
dus werk ik al zo’n 30 jaar als sportdokter.  
 
Wat moet je allemaal doen om sportdokter te worden? Je 
moet eerst 7 jaar geneeskunde studeren en daarna nog 2 jaar 
extra lessen volgen.  
 
Hoeveel sportdokters zijn er in België?  Er zijn zo’n 300 
sportdokters in België.  
 
Welke beroemde sporters heb je al geholpen? Ik heb Peter 
Van Petegem geholpen. Dit was een goede wielrenner die 
Parijs-Roubaix heeft gewonnen. Ook Sandy Martens, een 
voetballer. Hij heeft nog bij Club Brugge gespeeld.  
 
Wat vind je het leukste aan je job? Het leukste aan mijn job is 
dat je wielrenners helpt met een geblesseerde knie en dat je 
ze daarna een koers ziet winnen. Je hebt dan een beetje 
meegeholpen aan de overwinning. 
 
Wanneer moet je naar een gewone dokter en wanneer naar 
een sportdokter? Als je een spierverrekking hebt, dan moet je 
naar de sportdokter. Als je maagpijn hebt of iets anders dan 
zou ik naar de gewone dokter gaan.  
 
Dank u wel dat ik dit interview mocht doen. 

Dirk Devleeschouwer  
(sportdokter) 

Waarom heb je deze job uitgekozen?  Ik heb geneeskunde 
gestudeerd en wou anders zijn dan de huisdokters. Ik kreeg 
een telefoontje van de universiteit om mee te doen met de 

opleiding als sportarts. Dat was het eerste jaar dat je deze 
opleiding kon volgen. Ik wou graag mensen begeleiden met 

sportblessures.  
 

Welke sport doe jij? Ik heb nooit zelf veel gesport, maar nu 
fiets ik wel een beetje. Als hobby speel ik wel dwarsfluit.  

Leen (Wollein) Waarom heb je voor dit beroep gekozen? 
Omdat dit mijn hobby is. 
 
Waar heb je de interesse gevonden om dit 
beroep te doen? 
Mijn mama deed dit altijd toen ik klein was. 
Ik heb dus niets anders gezien en wou dit 
ook zeer graag leren. 
 
Welke doelen wilt u nog bereiken in het 
leven? Dat ik 70% van de vrouwen gelukkig 
kan maken met mijn werk. 
 
Wat zou je zeker nog willen maken? Veel. 
Te veel om te antwoorden. 
 
Hoe lang doe je deze hobby al? Van mijn 8 
jaar. 
 
Wie heeft jou de hobby aangeleerd? Mijn 
mama. 

Welke soorten wol bestaan er 
allemaal? 
Oei, dat is oneindig veel. Schapenwol, 
wol van lama’s. maar ook veel 
chemische wollen. Dat is een 
samengesteld product wat totaal niets 
met dierlijke dingen te maken heeft. 
 
Waarom vind je het leuk om mensen 
verder te helpen? 
Elke keer als ik iemand iets bijleer, zie ik 
hoe die vrouwen stralen als ze een 
mooie pull of vest kunnen breien. 
 
Wat is het grootste werkje dat je in je 
leven hebt gemaakt? 
Een bedsprei. 
 
Hebt u nog tips voor anderen? 
Niet twijfelen en eraan beginnen. 



Hoe lang ben je al kapper? 
Ik startte mijn kappersopleiding aan het P.T.I te Oudenaarde 
dat heden PIVA heet. Ik startte deze opleiding toen ik 14 was 
en ben er reeds 45. Dit betekent dus dat ik al 31 jaar het 
kappersberoep uitoefen. 
 
Was dit een jongensdroom of had je eerst een ander beroep 
in gedachten? 
Het is nooit mijn jongensdroom geweest. Mijn droom was 
om piloot te worden, om de wereld te ontdekken als 
boordcommandant, maar na het vroege overlijden van mijn 
vader toen ik 9 was, was dit financieel niet haalbaar. Echter 
heb ik deze droom nooit opgegeven en ben ik in 2008 gaan 
studeren in de Luchtvaartschool te Wevelgem waar ik na 3 
jaar intensieve theorie en praktijk mijn diploma heb behaald 
als U.L.M piloot. Mijn toenmalige kapper raadde mij destijds 
aan eens langs te gaan in de kappersschool aangezien ik niet 
goed wist wat ik wou studeren. In het weekend kon ik 
onmiddellijk mee met hem naar Ieper en Kortrijk bij het 
kapsalon “Claus Dagov” waar ik mijn eerste hoofdmassages 
heb leren geven. Er werkten daar 10 kappers in 1 zaak. Het 
was dus ideaal om veel ervaring op te doen. Ik ging veel naar 
shows, demonstraties en cursussen, zowel in het binnenland 
als in het buitenland, waaronder Duitsland, Nederland, 
Frankrijk en Engeland. In Londen deed ik namelijk het meeste 
ervaring en inspiratie op en nog altijd blijft Londen dit met 
mij doen. Door de jaren heen ben ik mij meer en meer in de 
Engelse snit gaan verdiepen en dit is tot op heden voor mij 
de enige juiste techniek die ik dagelijks aanbied in het 
kapsalon. 

Peter Gosseye 

Wat en hoelang moet je studeren om kapper te worden? 
De studie kan gestart worden vanaf het eerste middelbaar. In het 
eerste jaar wordt vooral het hanteren van de instrumenten 
aangeleerd. Een goed voorbeeld is: de ogen van de schaar 
worden geplaatst aan de duim en de ringvinger, niet aan de duim 
en wijsvinger. Dit moet je beslist eens proberen. Door de jaren 
heen leer je alle facetten van de kapperswereld, zowel klassieke, 
moderne, opsteekkapsels, extravagante, kleurtechnieken, 
permanenten, enz. …. Het beroep kapper kan je leren aan alle 
kapperscholen in België. Dit vraagt in het middelbaar 7 jaren. Het 
7e jaar is eerder het ‘specialisatiejaar’. Wanneer je ervoor kiest in 
je middelbaar een andere opleiding te volgen kan je na het 6e of 
7e jaar steeds de kappersopleiding volgen via Syntra. Let ook op 
dat je voor ‘zelfstandige kapper’ een diploma bedrijfsbeheer 
moet hebben. Deze heb je ofwel in de middelbare school behaald 
of als je dit vak niet hebt gekregen heb je zeker en vast de kans 
dit ene jaar te volgen aan Syntra. 
 
Was je vanaf het begin al zelfstandig ? 
Onmiddellijk na de studies is het niet aangeraden om zelfstandig 
te worden. Op een leeftijd van 18 jaar heb je niet de 
werkervaring en inzichten om aan alle eisen en wensen van een 
klant te voldoen. Ervaring, techniek en mensenkennis is 
noodzakelijk en kan je enkel opdoen in een ervaren kapsalon. 
Alleen op deze manier word je een betere kapper. Ik heb tot mijn 
30 jaar bij “Haute Coiffure AD” gewerkt in Ninove. Pas na 11 jaar 
daar gewerkt te hebben, durfde ik de stap naar het zelfstandige 
te zetten. 
 
Van waar de beslissing om zelfstandig te worden? 
De beslissing om volledig zelfstandig te worden is er gekomen 
omdat ik op een bepaald moment zoveel klanten had in Brakel en 
in Ninove dat het niet meer mogelijk was deze 2 te combineren. 
Ik werkte 6 dagen op 7 en 10 uur per dag. Zo ben ik toen in 2003 
mijn zaak gestart in Brakel. 
 
“Hair system” noemt uw zaak. Vanwaar komt die naam? 
“Hair system” is eigenlijk bedoeld op mijn knipsysteem, dit is een 
systeem dat bestaat uit driehoeken en parallellen. Deze techniek 
werkt bij alle leeftijden. Het is een Engelse kniptechniek die is 
uitgevonden door “de gebroeders Rizzo”. Deze hebben 
wereldwijd een honderdtal kapsalons en opleidingscentra onder 
de naam “SANRIZZ”. 
 
Hoe ziet er een gemiddelde werkdag uit ? 
8.30 tot 9.30 heren. 
9.30 tot 12.00 dames kleuren, knippen, eventueel permanent en 
brushing. 
12.00 tot 13.00 middagmaal. 
13.00 tot 14.00 heren. 
14.00 tot 17.30 dames kleuren, knippen, eventueel permanent 
en brushing. 
17.30 tot 19.00 kinderen dames heren. 
De dagindeling is niet bindend en varieert alle dagen. 



Wie ben jij? 
Ik ben Jurgen Heerman en ik woon in Brakel. Ik ben geboren in 
Zottegem op 14/08/1973. 
 
Welk beroep doe jij? 
Ik ben zelfstandig garagist. 
 
Waarom heb jij voor dit beroep gekozen? 
Toen ik klein was, was er rechtover het huis van mijn oma een 
garage waar ik altijd naar de sportauto ging kijken, en toen zei ik dat 
ik garagist wou worden. 
 
Hoe lang doe jij dit beroep al? 
Ik doe dit beroep al 25 jaar. 
 
Wat vind jij het leukst aan je beroep? 
Mensen kunnen helpen als ze pech hebben met hun wagen zodat ze 
terug verder kunnen rijden. Ook de mensen raad geven bij de 
aankoop van een nieuwe wagen is ook leuk. 
 
Wat vind jij de coolste wagen? 
De coolste wagen vind ik de Audi RS6 omdat het een snelle wagen is 
met heel veel paardenkracht en hij heeft een sportief uiterlijk. 
 
Wat doe jij het liefst in je vrije tijd? 
In mijn vrije tijd ga ik het liefst fietsen. In de winter met de 
mountainbike en in de zomer met de koersfiets. 
 
Doe je dat alleen of in een club? 
In de winter met vrienden en in de zomer met een club. Mijn club 
noemt WTC De Vlaamse Ardennen. 
 
Welke was de mooiste rit die je gereden hebt? 
Mijn mooiste rit was de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen 
met alle bergen en hellingen van de Vlaamse Ardennen. 
 
Wat zijn je toekomstplannen? 
Een nieuwe mooie garage met showroom bouwen. 

Jurgen Heerman 

Wat zijn de voor- en nadelen van jouw beroep? 
De voordelen: eigen baas, veel sociaal contact, 
tevreden klanten, veel afwisseling, erkentelijkheid, 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen en variatie in de 
modewereld, toffe collega’s, loon naar werk. De 
nadelen: veel rechtstaan, minder tevreden klanten, 
roddels, veel werkuren, weekend en feestdagen 
werken, pensioen op 67 jaar. 
 
Als er een klant een bepaald kapsel of kleur in 
gedachten heeft en u vindt dit niet passend bij hen. 
Durf je het hen af te raden? 
Wanneer een klant vraagt iets uit te voeren wat 
tegenstrijdig is met mijn filosofie en systeem, zal ik 
dat in overleg met de klant proberen naar mijn zin te 
doen. Is deze mevrouw dan nog overtuigd van haar 
beslissing, zal ik een manier zoeken waar zowel de 
klant als ik tot een tevreden resultaat kunnen komen. 
 
Wat raad je de mensen aan die kapper/kapster 
willen worden? 
Mensen die zich in de kapperswereld willen storten 
moeten graag met mensen omgaan, beleefd zijn, een 
luisterend oor zijn, behulpzaam zijn, vooral veel 
inspiratie hebben, de vereiste van jaren inzet en 
geloven in uw talent, durven investeren in opleiding 
en buitenlandse opleidingen en stages en het 
voornaamste is proberen om de perfectie na te 
streven. Wat anderen goed doen, beter doen.  
 
Peter Gosseye 
Zaakvoerder Hair system 
Watermolenstraat 15 
9660 Brakel 



Wat voor beroep oefende u uit? Ik was onthaalmoeder. 
 
Waarom koos u voor dit beroep? Voor ik startte als 
onthaalmoeder werkte ik als kinderoppas bij een dokter met 4 
kinderen. Dit beviel mij zo goed dat ik zelf startte als 
onthaalmoeder. 
 
Wat zijn de voor – en nadelen? Eén van de nadelen is het 
vroege opstaan. Een ander nadeel was ook dat sommige 
kinderen heel laat bleven. ’s Avonds moest er ook nog 
gepoetst worden zodat alles netjes was voor de volgende dag. 
Dit woog echter niet op tegen de voordelen. Ik kreeg zoveel 
liefde en onvoorwaardelijke vriendschap terug. Het omgaan 
met kinderen (zelfs de hele jonge) hield me ook jong. Het feit 
dat ik thuis kon werken was ook positief. 
 
Hoe laat startte uw werkdag? Mijn werkdag begon om 7 uur. 
Ik stond wel om 06.45 op, om reeds enkele voorbereidingen te 
doen o.a. klaarmaken van eten zodat mijn volle aandacht naar 

Sap Ria 

de kinderen kon gaan. 
 
Wat doet u de gehele dag om de kinderen bezig te houden? 
De baby’s (ongeveer tot 6 maand) sliepen meestal van voeding 
tot voeding. De iets oudere kinderen mochten uit de 
speelgoedkast kiezen. De ene speelde graag met auto’s, een 
andere amuseerde zich met blokken. Ik las ook heel veel voor 
uit de boekjes (soms om de kindjes wat rustig te krijgen). Er 
werden torens gebouwd, figuurtjes gekneed,… 
 
Hoe lang deed u dit beroep? Ik startte in januari 2000 en 
moest spijtig genoeg verplicht stoppen in augustus 2005. 
 
Werkte u zelfstandig of voor een dienst? Ik werkte voor het 
OCMW onder toezicht van Kind en Gezin. 
 
Hoeveel kinderen werden er opgevangen per dag? Dat 
varieerde zeer sterk, soms 5 of meer, soms maar eentje. In 
mijn drukste periode (meestal de vakanties) liepen er bij mij 
13 hummeltjes rond. Zeer druk maar o zo plezant! 
 
Welke leeftijd hebben de kinderen? Ik ben gestart met 4 
baby’s van 3 maand oud. Het aantal kinderen werd wel 
beperkt: ik mocht 4 fulltime of 8 halftime kinderen opvangen 
met een leeftijd van 0 tot 12 jaar. Fulltime : 2 maaltijden per 
dag (’s middags en 4-uurtje) Halftime : 1 maaltijd (’s middags) 
Ik werd betaald per kind per dag. Ik kreeg geen loon maar een 
onkostenvergoeding. De ouders betaalden aan de dienst 
volgens hun inkomen. 
 
Wat was de reden om te stoppen? 
Zoals ik reeds vertelde, moest ik verplicht stoppen, en dat 
wegens medische redenen. Mocht ik de keuze hebben, ik zou 
zeker en vast terug onthaalmoeder worden. 

Moeilijk cartoon 



Dag Eric, je werkt bij Lotto Soudal. Ik vind dit interessant, zou 
ik je een paar vragen mogen stellen voor mijn interview op 
school? 
 
  
Hoe ben je bij deze job terecht gekomen? Door zelf te 
koersen en daardoor hebben ze mij gevraagd om rond te 
rijden met de vips. Dat doe ik nu nog altijd. 
 
Hoe lang doe je deze job al? Ongeveer 5 jaar bij Lotto. 
 
Wat houdt je job juist in? Ik moet mensen ’s morgens ophalen 
op een afgesproken plaats. Dan gaan we naar het hotel van de 
renners. Op de dag dat er een wielerwedstrijd is gaan we 
ontbijten met de renners. Dan gaan we naar de start en 
daarna gaan we hier en daar op het parcours gaan kijken om 
dan terug te gaan naar de aankomst. Dan moeten we de 
mensen terug afzetten waar we ze hebben opgepikt. 
 
Wat is je favoriete ronde of tour? Ah de ronde van 
Vlaanderen hé. Als Vlaming moet dat de schoonste zijn hé. 
 
Wie vind je de vriendelijkste renner van je ploeg? Lars Back, 
dat is de vriendelijkste. André Greipel is ook een vriendelijke. 
  
Hoeveel verzorgers zijn er in jullie team? Voor elke wedstrijd 
zijn er minstens drie, maar in het totaal, omdat ze 
verschillende wedstrijden rijden, denk ik dat er rond de 14 à 
15 verzorgers zijn. 
 
Met wie van je ploeg rijd je soms nog mee? Met niemand 
meer. Ze rijden te snel . 

Je bent vroeger zelf renner geweest. Wat vind je het verschil 
tussen vroeger en nu? Dat het nu veel professioneler 
geworden is. Nu hebben ze allemaal bussen en heel veel 
personeel om de renners te helpen. Dat was voeger toch wel 
een stuk minder. 
 
Wat waren de hoogtepunten uit je carrière?  Mijn 
hoogtepunten? Pff, dat was eigenlijk niets speciaal. Dat was dat 
ik 12 jaar gekoerst heb hé. Dat is één groot hoogtepunt. Maar 
de grootste of de mooiste wedstrijd die ik ooit gewonnen heb 
was een rit in de ronde van Engeland. 
Amai, proficiat! Dank u wel. 
 
Wat vindt je gezin ervan dat je veel in het buitenland bent? 
Ah ja, dat is niet altijd plezant maar ik ben ook veel thuis. Ik ben 
gans de winter thuis. Dat compenseert veel. Voor mij is dat 
heel plezant want dan zie je veel dingen maar voor hen is het 
iets minder plezant natuurlijk. 
Dank u Eric voor het interview. Graag gedaan. 
 

Eric De Clercq 

Peter  
De Smet 

Wat is je beroep? Mijn beroep is architect 
  
Hoe lang doe je het al? Ik ben afgestudeerd in 
1992 dus ik ben al meer dan 25 jaar 
werkzaam als architect. 
  
Heb je nog andere passies buiten 
architectuur? Mijn andere passies zijn kunst 
en lopen. Ik heb een kunstgalerie en ben 
voorzitter van de joggingclub van Brakel 
  
Waarom heb je voor dit beroep gekozen? 
Van kinds af aan was ik veel aan het tekenen, 

ik zocht een beroep waar dat je dat ook 
kon doen. Bovendien moet je ook 
ruimtelijk kunnen denken, technisch 
ingesteld zijn. Je komt ook met veel 
verschillende mensen in contact en dat 
maakt het beroep boeiend… 
  
Hoeveel mensen werken er op je bureau? 
We werken momenteel met 22 mensen. 
Mijn bureau is in Gent, noemt Bressers en 
ik ben er zaakvoerder van. 
  
Wat is er zo leuk aan je beroep en 
architectuur? Het is een leuk beroep 
omdat het zeer veelzijdig is en zeker niet 
saai. Bovendien maak je niet alleen maar 
wordt dit ook daadwerkelijk gebouwd. 
  
Maak je ook maquettes? Maquettes zijn 
schaalmodellen van een gebouw, meestal 
gemaakt van karton. Zo kan je vooraf al 
inschatten hoe het gebouw er zal uitzien. 
Vandaag worden er minder maquettes 
gemaakt maar er worden er 3D- 
visualisaties van het gebouw gemaakt met 
de computer. 

Welke soort gebouwen ontwerp je? 
Wij ontwerpen woningen, 
appartementen, scholen enz… Maar 
wij doen ook renovatie en 
restoratieprojecten waarbij kerken of 
andere gebouwen worden 
vernieuwd.  
  
Wie zijn je grootste voorbeelden? 
Op internationaal vlak zijn mijn 
voorbeelden Mies Van Der Rohe, Le 
Corbusier en Calatrava. In België zijn 
er ook goede architecten: Stefaan 
Beel, Robbrecht en Daem enz…. 
  
Zijn er hier in de streek gebouwen 
die je zelf hebt ontworpen? Enkele 
jaren terug heb ik het strandsanitair 
en de botenloods in het provinciaal 
domein De Gavers in Geraardsbergen 
getekend. Wij hebben ook 
verschillende kerken van Brakel 
gerestaureerd zoals die van Parike, 
Everbeek en Elst. 



Welke opleiding heeft u gevolgd? Ik volgde de opleiding 
graduaat Informatica A1 
 
Wat is je huidige baan en hoe bent u aan deze baan 
gekomen? Mijn huidige baan is Service Desk Specialist bij het 
Global Infrastructure Team bij de firma On Semiconductor 
BVBA Belgium gelegen te Oudenaarde. In dit bedrijf ben ik als 
operator gestart, later werd ik operator eigen onderhoud en 
verantwoordelijke operator van een afdeling binnen de 
productieafdeling. Na het behalen van mijn diploma via 
avondonderwijs kreeg ik de kans om te starten als eerste lijn 
helpdesk. Hierna ben ik verder kunnen groeien tot tweede en 
derde lijn support. Samen met nog 2 collega’s zijn wij 
verantwoordelijk voor alle hardware (printers, computers, 
laptops, servers, smartphones, netwerk etc…) en software 
deployment voor onze vestiging in Oudenaarde en Mechelen. 
In Belgie telt ons bedrijf een 800-tal werknemers. Daarnaast 
ben ik ook lid van het CMT (Crisis Management Team) binnen 
ons bedrijf. Dit is een team dat samengesteld werd om samen 
te komen en oplossingen te zoeken wanneer er zich een crisis 
situatie voordoet zoals bijvoorbeeld een brand of een staking. 
 
Wat moet je echt goed kunnen om dit beroep uit te oefenen? 
Vooral veel geduld hebben en op het juiste moment de juiste 
beslissing kunnen nemen bij problemen zoals een virus 
outbreak of een crisis situatie. Steeds alle procedures kunnen 
volgen die gedetailleerd beschreven staan in een systeem. 
 
Wat vindt u leuk aan uw werk? Wat is er dan weer moeilijk? 
Het meest leuke aan mijn werk is dat je mensen kan tevreden 

Stefan Geerts 

stellen en helpen, dit geeft enorm veel voldoening. Het 
moeilijke is dat wanneer een probleem niet snel genoeg kan 
opgelost worden, je de mensen niet tevreden kan stellen, maar 
persoonlijk vind ik zelf dat ik dit heel goed kan opvangen en mij 
altijd kan beheersen bij ‘moeilijke klanten’. 
 
Waar is uw werk belangrijk voor? Zonder technologie, 
computers, laptops, servers, etc … kan een hoog technologisch 
bedrijf zoals het onze niet draaien. Dus IT is echt heel belangrijk 
voor ons bedrijf! (Ons bedrijf maakt chips voor auto’s, voor 
pacemakers enz… dus zonder IT, geen technologie) 
 
Hoe kan je leren goed te worden in wat je doet? 
Aangezien Informatica en technologie de laatste jaren niet heeft 
stil gestaan, is het heel belangrijk om uw kennis op regelmatige 
tijdstippen uit te breiden, hiervoor is het aan te raden om 
trainingen en opleidingen te volgen. 
 
Welke moeilijke keuzes moet u wel eens maken? Hoe pakt u 
dat aan? 
Ik heb veel contact met de firma die onze tijdsregistratie 
beheert. Er werd een tijdje geleden een aanpassing gedaan aan 
het systeem en hierdoor moest ik een aantal interne 
aanpassingen doen. Hierbij was er een keuze hoe, waar en op 
welke manier de data kon verwerkt worden. 
Hiervoor heb ik samen met de externe firma een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd zodat we tot een goeie oplossing 
konden komen waar zowel ons bedrijf alsook de externe firma 
tevreden mee was. 
 
Wanneer bent u trots op iets wat u heeft gedaan? Wat maakt 
je blij? 
Als ik een probleem snel kan oplossen en ook wanneer ik 
hiervoor een aanpassing kan doen zodat in de toekomst 
dergelijke problemen niet meer voorkomen, ben ik blij! 
 
Aan welke taken besteedt u de meeste tijd? Hoe laat begint u, 
hoe laat stopt u? 
Het grootste gedeelte van mijn job is mensen helpen met IT 
gerelateerde problemen. Meestal begin ik rond 08u00 ’s 
morgens en stop ik rond 17h ’s avonds. 
 
Hoe vond u het om deze vragen te beantwoorden? 
Ik vond het heel leuk om op deze vragen te antwoorden en ik 
hoop dat je nu een beter beeld hebt gekregen over mijn job. 

De meter van Kiara en Kjenta kreeg te horen dat ze kanker heeft. 
 
Yaron zijn mama en papa zeiden dat ze naar een winkelcentrum gingen gaan, maar ze gingen eigenlijk 
naar een hondje kijken! Yaron mocht het hondje kiezen. Het is een jongetje en het is geboren op 13 
januari 2018. Ondertussen zijn ze ook al een paar spulletjes gaan kopen voor zijn komst. 
 
Luigi heeft een nieuwe hond gekocht. Ze is geboren op 15 november en draagt de naam Lilly. Ze speelt 
en slaapt veel. 
 
Naud zijn overgrootmoeder is 3 maanden geleden gestorven. 
 
Brecht zijn oma is eind januari gestorven. 



Waarom heb je deze hobby gekozen ? Omdat mijn mama mij 
heeft ingeschreven om danslessen te volgen en omdat ik 
altijd voor de tv zat te dansen toen ik klein was. Eerst was ik 
echt niet lenig, ik ben dan een jaartje gestopt en terug 
begonnen op mijn 6 jaar. 
  
Wat is het leukste dat je ooit hebt meegemaakt? Ik heb al 
veel leuke dingen meegemaakt maar het allerleukste is een 
eigen dansschool. Ik heb er veel moeten voor doen maar ik 
ben er toch geraakt.  En ook een optreden gedaan samen met 
Laura Lynn. Dat is echt een leuke madame. Ik heb ook nog 
een buitenlandse dansstage gevolgd in Mallorca te Spanje 
met veel  verschillende bekende choreografen. 
  
Welke dansstijlen doe je? Ik doe hip hop, showdance, basis 
stijldansen en jazz. Ballet kan ik ook maar dit is niet mijn 
favoriete stijl. 
  

dansjuf Joyce 

Wat is triatlon? Triatlon is een sport waarbij er 
achtereenvolgens 4 km gezwommen, 180 km gefietst en 
42 km gelopen moet worden. 
 
Hoelang doe je dit al? Ik ben begonnen op mijn 11 de, 
dus ik doe dit al 5 jaar. 
 
Wat vind je leuk aan triatlon? De afwisseling in 
trainingen en de uitdaging in de wedstrijd om de 
wedstrijden uit te lopen en een goed resultaat te 
behalen. 
 
Hoe worden jullie ingedeeld voor wedstrijden? We 
worden ingedeeld volgens leeftijd. Ik zit nu in de groep 
van de 16- tot 17-jarigen. 

Wat wil je bereiken met het dansen? De passie voor dans 
doorgeven aan mijn dansers van klein tot groot. Daarom heb 
ik de naam Enjoy ook gekozen. 
  
Wat is je grootste droom? Eens mee kunnen doen aan een 
bekende musical bv. Grease of Footloose. Wel om te dansen 
niet om te zingen want anders lopen ze allemaal weg , en 
eens samen kunnen dansen met een bekende en 
buitenlandse artiesten zoals Beyonce of Justin Timberlake. 
  
Wat vind je van dansen? Alles is heel leuk wat te maken 
heeft met dansen. Ik hou van bewegen want dansen is 
gezond! 
  
Naar welke dansschool ben je geweest? Eerst naar Go-fit in 
Zottegem , Movez ook in Zottegem ,  Catdance in Sint Lievens 
Houtem, made too move in Wetteren en dan Love To Dance 
in Lierde. 
  
Hoeveel wedstrijden heb je al gedaan? Ik heb al 5 
wedstrijden gedaan en gechoreografeerd voor 2 teams. 
  
Wat doe je in je vrije tijd? In mijn vrije tijd ben ik bezig met 
de danskinderen en voor de show en andere evenementen. 
Ook neem ik de tijd om samen met vrienden op stap te gaan 
en familiebezoeken vind ik ook heel belangrijk. Ik wil ook nog 
een workshop gaan volgen om zelf bij te leren. 
  
Wat vind je van jouw hobby en waarom? Leuk en uitdagend, 
je kan er veel met variëren door verschillende stijlen.  
Waarom: het is een leuke manier om in beweging te blijven 
en sporten is gezond en goed voor lichaam en geest. 

Bij welke club doe jij dat en met hoeveel zitten jullie in die club? Ik 
zit in de club GETT in Geraardsbergen. Bij de jeugd zijn we met een 
veertigtal en bij de volwassenen met een vijftigtal. 
 
Moet je daar veel voor trainen? Ja, minstens 1 keer per week elke 
discipline, dus drie trainingen per week. Daarnaast ga ik nog 
tweemaal zelf lopen. 
 
Pas je je voeding aan voor je sport? Op de dag van de wedstrijd 
sowieso. Die dag eten we extra pasta en rijst.  
 
Welke kledij is typisch voor triatlon? Ik heb een trisuit en een 
wetsuit. Een trisuit is een pak waarin je kan zwemmen, fietsen en 
hardlopen. Het is gemaakt van materiaal dat extra snel droogt. Een 
wetsuit is een pak dat je beschermt tegen onderkoeling.  
 
Wat zou je nog graag willen bereiken? Een volledige triatlon 
afleggen: 4 km zwemmen, 180 km fietsen, 42 km lopen. 
 
Wie zijn jouw voorbeelden? Frederik Van Lierde, hij heeft 
meegedaan aan de Ironman. Jan Frodeno is de wereldrecordhouder 
triatlon. En Sofie Goos is een Belgische triatlete. 
 

Louise De Groote 



Welke sport beoefent u? Badminton, maar jammer genoeg 
wordt deze sport door velen onderschat. 
 
Hoe lang doet u deze sport al? Ik beoefen deze sport al 
sinds mijn 7 jaar, dus al 6 jaar. 
 
Waar gaat u trainen? Momenteel train ik in Buggenhout 
maar soms ook in Antwerpen. 
 
Traint u nog steeds bij uw eerste club of bent u al eens 
veranderd? Ik ben gestart bij de Wallabies in Brakel. Daarna 
ben ik de A-trainer gevolgd naar BC Brakel. Momenteel 
speel ik bij Buggenhout ook bij een A-trainer met 4 andere 
speelsters van ongeveer hetzelfde niveau. Op vrijdag krijg ik 
samen met mijn broer privé training van een TOPTRAINER, 
trainer van de selectie van Oost-Vlaanderen; mijn papa die 
individueel onze zwakheden aanpakt. 

Kaat Keymolen 

Speel je enkel in België of moet u ook naar het buitenland? 
Meestal speel ik in heel België dus wij hebben al heel veel 
kilometers op onze teller staan. Maar ik neem ook deel aan 
wedstrijden in Nederland, Duitsland, Luxemburg en in 
Denemarken. 
 
Wat doe je voor studies? Ik zit in mijn 2de jaar Latijn in het Sint-
Franciscusinstituut te Brakel. 
 
Sporten en studeren, hoe verdeel je uw tijd? Het is inderdaad 
niet altijd gemakkelijk om een goed evenwicht te vinden. Na 
een weekend wedstrijden spelen is het zeer moeilijk om nog 
iets voor school te doen door de vermoeidheid. Meestal studeer 
ik in de auto omdat we toch altijd lange afstanden moeten 
rijden. Ook moet ik zeggen dat de directrice veel begrip heeft 
voor mijn situatie en altijd bereid is om een toets uit te stellen 
maar daar ben ik nog geen enkele keer op ingegaan. Mijn 
mening is dat ikzelf voor mijn sport gekozen heb dus hoef ik 
geen voordelen tegenover mijn klasgenoten. 
 
Krijg je uw sportmateriaal van uw club of moet u die zelf 
betalen? Jammer genoeg moet je alles zelf bekostigen (in mijn 
geval mijn ouders), je raketten (altijd 2 bij start van een 
wedstrijd ingeval er een snaar moest springen), je shuttles en je 
inschrijvingsgeld bij wedstrijden. Sinds kort heb ik wel een 
sponsor namelijk de Federale Verzekering die mijn kledij 
aankoopt met hun logo erop. 
 
Wat is je mooiste moment uit uw carrière? Het mooiste 
moment is zeker en vast mogen uitkomen voor onze nationale 
ploeg te Denemarken. Echt een TOP ervaring! 
 
Wat wil je nog bereiken? Momenteel ben ik een B2- speler, 
bijna B1, dus mijn doel is een A-speler worden op jonge leeftijd. 
Daardoor zal ik dan kunnen deelnemen aan Europese 
toptornooien voor volwassenen zoals Lianne Tan. 

Hoe kwam je op het idee om kok te 
worden? Omdat het toch wel leuk is om 
allemaal verschillende producten klaar te 
maken. 
 
Wat vind je het allerleukste aan dit beroep. 
De vrijheid in creativiteit. 
 
Wat is het ergste dat je al hebt 
meegemaakt? Het ergste dat ik kan 
meemaken is als er iets aanbrandt terwijl dat 
de mensen op hun eten zitten te wachten. 
Dan moet ik opnieuw beginnen en moeten 
zij langer wachten. 
 
Waar blijf je de inspiratie halen? Door veel 
boeken te lezen en veel dingen uit te 
proberen. 
 
Welke tip of tips kan je geven aan iemand 
die kok wil worden? Ga zoveel mogelijk op 

ontdekking en probeer nieuwe dingen. 
 
Wat is de drukste dag? Zaterdag. 
 
Stel dat je iets anders moet kiezen van 
beroep, wat zou je kiezen? Dan denk ik dat 
ik voor piloot zou gaan. 
 
Als je stress hebt wat doe je dan met die 
stress? Ik leer daar mee omgaan. Ik 
probeer de stress zo laag mogelijk te 
houden en de positieve kanten te laten 
heersen. 
 
Wat zijn je dromen nog? Ik denk om het 
restaurant kleiner te maken en met 
groenten uit eigen tuin te werken. 
 
Je hebt 2 kindjes, hoe combineer je dat? 
Door veel steun van de oma’s. Zij letten op 
de kindjes terwijl wij werken. Als de oma’s 
niet beschikbaar zijn, komt er een babysit. 

Tim  



Wanneer ben je trainer geworden van Olsa Brakel? Negen 
jaar geleden werd ik trainer van het eerste elftal.  Daarvoor 
was ik al enkele jaren trainer van jeugdploegen bij Olsa.  
Wanneer het minder goed ging met de ploeg, gaf het bestuur 
me de kans om trainer te worden.  Ik was toen nog vrij jong en 
wist niet of ik wel klaar was voor die opdracht. Toch ben ik de 
club dankbaar dat ik die kans kreeg. Het bestuur geeft me veel 
vertrouwen waardoor ik alleen maar kan groeien. (Leuk 
weetje: Ik ben zelf oud-leerling van jullie school.  Wist je dat 
OLSA staat voor Oud Leerlingenbond Sint Augustinus?) 
  
Wat vind je leuk? Het leukste blijf ik vinden dat we een 
overwinning samen kunnen vieren en dan samen terugblikken 
op de wedstrijd. Ook jonge spelers zien doorbreken doet 
steeds plezier. 
  
Wat vind je minder leuk? Net zoals overwinningen de leukste 
momenten zijn, blijven nederlagen minder leuke momenten. 
Minder leuk is ook als we de steun van de supporters niet 
mogen ervaren. Eveneens is het niet leuk om spelers te 
moeten zeggen dat ze niet geselecteerd zijn of op de bank 
zitten. 

Steven Huysveld 

Met wie werk je allemaal samen? Op elke training word ik 
bijgestaan door een hulptrainer en een keeperstrainer. Op de 
wedstrijden worden we verder ook geholpen door een 
kinesist, onze clubdokter dr. Bossant, een afgevaardigde en 
een materiaalmeester. Er wordt verder ook met veel mensen 
achter de schermen samengewerkt zoals het hoofdbestuur, de 
mensen die andere ploegen scouten om te weten hoe ze 
spelen, de mensen die helpen in de kleedkamers en in de 
kantine, …. 
 
Hoeveel spelers zitten in je team? 
Naar de wedstrijden gaan we met 15 spelers waarvan er 11 
aan de wedstrijd beginnen en 4 op de bank. Het aantal spelers 
dat altijd meetraint verschilt een klein beetje van jaar tot jaar. 
Dit jaar trainen er altijd 19 spelers mee.   
  
Hoe ziet een volledig team eruit? 
Van de 11 spelers die starten staat er 1 iemand in het doel, de 
keeper. Meestal spelen we daarvoor met 4 verdedigers, 3 
middenvelders en 3 aanvallers, maar dit hangt ook beetje af 
van de tactiek die gekozen wordt. We moeten er ook rekening 
mee houden dat bij de 15 geselecteerde spelers er zeker 2 
spelers zijn die jonger zijn dan 21 jaar. Op de bank zitten er 4 
spelers waarvan meestal 1 reservekeeper en 3 reservespelers 
voor op het veld. 
  
Hoe wordt beslist wie de kapitein van de ploeg is? 
Er is hier geen echte regel voor. Meestal is dit iemand die al 
lang bij de club speelt of iemand die verbaal sterk is en goed 
kan communiceren om mee leiding te geven op en naast het 
veld. 
  
Hoe maak je je ploegopstelling voor de match? 
De ploegopstelling hangt af van een aantal zaken. Soms 
kunnen spelers niet opgesteld worden omdat ze ziek, 
geblesseerd of geschorst zijn.  Daarnaast wordt er ook 
gekeken hoe goed ze getraind hebben. Verder is het ook 
belangrijk dat de spelers goed samenwerken en elkaar 
aanvullen, aangezien het een ploegsport is. Soms worden de 
gekozen spelers ook bepaald door de te spelen tactiek. Er 
wordt met de spelers besproken wat van hen verwacht wordt 
aan de hand van een powerpointpresentatie en  videobeelden 
van de tegenstander. 
  
Wat is je mooiste moment tot nu toe als trainer? 
De overwinning voor de beker van België tegen toenmalig 
eersteklasser Westerlo is voor altijd in het geheugen gegrift, 
mede omdat we voor bijna 3.000 toeschouwers speelden. 
Hoewel we niet wonnen, waren ook de wedstrijden tegen KV 
Mechelen en KV Kortrijk legendarisch. Nog een mooi moment 
was de wedstrijd waarna we de promotie mochten vieren.  



Ik heb mijn interview gekozen bij de bakkerij Koen & Nathalie, 
omdat ik daar heel graag ga en het ook mijn vriendinnetjes 
zijn. 
  
Waarom heb je dit beroep gekozen? Nathalie: Als kind vond ik 
het altijd fijn om samen met mijn mama in de keuken koekjes 
en taarten te bakken, en toen ik later mijn man Koen leerde 
kennen wisten we al gauw wat we wilden doen, hij studeerde 
voor bakker en we hebben  dan de bakkerij opgestart. 
  
Wat vind je minder leuk aan dit beroep? Eigenlijk heb ik geen 
klachten, alleen de vroege uurtjes en het weinig slapen maken 
me het soms lastig en ja ook wanneer het een feestdag is en jij 
werkt wanneer anderen vrij hebben, maar dan nog hou ik nog 
steeds van bakker zijn! 
  
Om welk uur staan jullie meestal op? Wij zijn al bezig van in 
de avond, wij beginnen te bakken van rond 22.30 tot vroeg in 
de ochtend 04.00, dan rusten we wat tot rond 11.00 en 
nemen dan ons ontbijt om daarna verder te doen tot in de 
avond, ik sta soms ook in de winkel maar het meest ben ik 
bezig bij Koen achteraan in de winkel. 
  
Wanneer zijn de drukste perioden? Een topdag is Moederdag, 
en ja ook de feestdagen. Kerst en Nieuwjaar zijn heel drukke 
maar ook leuke dagen! 
  
Hoelang ben je al bakker? Al 27 jaar! 
  
Wat bak je het liefst? Ik hou enorm van chocomousse!!! Ik 
neem de patisserie voor mijn rekening dus alle taartjes en 
gebak zijn voor mij, de broden en koeken doet Koen. 
  
Heb je nog vrije tijd? Weinig, maar de vrije momenten die we 
hebben dan brei ik, ga ik wandelen met mijn hond en de 
kinderen, wij houden enorm van de zee, dus rustige 
strandwandelingen zijn voor ons beide en ons gezin iets wat 
we enorm koesteren. 
  
Waarom de naam Koen & Nathalie? Gewoon dat is wie we 
zijn, en zo kennen de mensen ook ons persoonlijk! 
  
Wie heeft je het beroep geleerd? Koen, dat is zeker, en hij 
studeerde af als bakker, heeft dan gewerkt als chef bakker in 
de Colruyt en daarna samen met mij onze eigen bakkerij! 
  
Sta je het liefst in de winkel of in de bakkerij achteraan? 
Taarten bakken is het liefste wat ik doe, maar ook in de winkel 
bij de mensen zijn en zien hoe iedereen tevreden terugkomt 
geeft mij een prettig gevoel! 
  
Beste Nathalie en Koen, 
Ik wil jullie bedanken voor de tijd die jullie genomen hebben 
om naar mij te luisteren en de vragen te beantwoorden, ik 
vond het een zeer leuk moment om samen te doen, dank u 
wel! 
  

Koen & Nathalie 



Wat is jouw hobby? Mijn hobby is de jeugdbeweging, meer 
bepaald KSA Brakel. 
 
Waarom vind je deze hobby leuk? Ik heb er veel vrienden, we 
zijn veel buiten spelletjes aan het spelen en we maken veel 
plezier. Het is een echte vriendenkring. 
 
Van welke leeftijd doe je dit al? Van mijn 5 jaar ben al bij de 
KSA, normaal mag je maar pas op je 6 jaar gaan, maar ik wou er 
zo graag bij zijn dat mijn ouders mij een jaartje vroeger hebben 
laten gaan. Dat is nu al meer dan 20 jaar geleden. 
 
Hoe komt het dat je bij de KSA gegaan bent? Dit kwam door 
mijn buurjongen, ik keek vroeger op naar hem. Hij was bij de 
KSA en vertelde er steeds over wat hij gedaan had en dat hij 
veel plezier maakte. Daar wou ik ook bij zijn, ik wou dit ook 
allemaal beleven. 
 
Wat zou je het liefst eens doen met de KSA? Eens van hier uit 
Brakel te voet door Frankrijk trekken, en telkens waar het mooi 
is blijven overnachten. Eigenlijk overal wildkamperen, dat wil 

Lajos Verlez 

zeggen: niet op kampeerplaatsen overnachten maar zo 
langs de kant van de weg, ook al mag dit eigenlijk niet. Ook 
dat we zelf voor ons eten moeten zorgen, dit moet volgens 
mij een mooi avontuur zijn. 
 
Was jij ooit eens bang op kamp en waardoor kwam dit? 
Toen ik klein was deed ik mee aan een schriktocht. We 
moesten in het donker door een bos. We mochten onze 
zaklamp niet meenemen. De leiding had zich verstopt langs 
de baan, om ons te laten schrikken. Wij moesten één voor 
één door het bos gaan van punt A naar B. Het was echt 
donker in dat bos en ik liep met knikkende knieën toen. Ik 
was blij toen ik door het bos was en voelde mij plots een 
stoere kerel. 
 
Wat vind je het minst leuk op kamp? Daar kan ik snel op 
antwoorden: de afwas. Ik doe dit echt niet graag. 
 
Waar zou je het liefst eens op kamp gaan en waarom? 
Naar Oostenrijk, het is daar een mooie natuur. Dat moet 
prachtig zijn als je dan op een berg staat en zo beneden in 
het dal je kampplaats kan zien. Jammer genoeg is dit een 
beetje te duur om met de KSA naar daar op kamp te gaan. 
We blijven dromen. 
 
Waarom hangen er allerlei dingen aan je uniform? Ja, dit 
zijn allemaal herinneringen aan kampen en leuke dingen of 
plaatsen waar ik geweest ben met de KSA. Het toont ook, 
hoe meer dingen aan je hemd, hoe langer je eigenlijk al in 
de KSA zit. Elk jaar komt er een badge bij. Ik kan dit doen tot 
je het hemd niet meer ziet en het 1 groot badge is. 
 
Mocht de KSA niet meer bestaan, wat zou je dan doen? 
(lacht) Ik denk dat ik een KSA zou oprichten. Dat is eigenlijk 
een moeilijke vraag. Ik zou het niet weten wat ik dan zou 
doen. 
 
Heel erg bedankt voor dit interview. 

Wie ben jij? Ik ben Dirk Leenaert, ben 48 jaar 
en woon in Opbrakel. 
  
Hoe lang ben je al werkzaam als 
lichtadviseur? Ik ben al 25 jaar werkzaam bij 
de firma Vansteenbrugghe NV. 
  
Wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb mijn 
diploma behaald als A2 elektronica-
telecommunicatie en door jaren lange 
ervaring sta ik waar ik nu sta.   
  
Wat is jou specalisatie? Winkels 
  
Wat houdt lichtadviseur in? Advies geven 
aan klanten, concepten uitwerken, offertes 
maken, lichtstudies maken en technisch 
advies geven in verband met (led) verlichting 

Wat zijn je ambities? Grote projecten 
uitwerken. 
  
Bij welk bedrijf werkt u? Bij de firma 
Vansteenbrugghe NV. 
  
Wat vind je leuk aan je werk? Je eigen 
concepten in het echt zien. 
  
Wat is je grootste succes? Toonzalen van 
veranda's Willems. 
  
Wat zou je in je leven graag opnieuw willen 
doen? Mijn studies 

Dirk Leenaert 



Je hebt een bijzondere hobby: glasblazen. Hoe lang doe je dit 
al? Glasblazen is inderdaad een niet-alledaagse hobby. Ik doe 
dit ondertussen al negen jaar. 
 
Hoe ben je op het idee gekomen om te glasblazen? Tijdens 
een ‘Weekend van de Ambachten’ leerde ik het werken met 
glas kennen. Een paar jaar later schreef ik me in voor een 
cursus glasblazen in Lommel in Het Glazen Huis. En zo kwam 
van het ene het andere. 
 
Kan iedereen glasblazen en vanaf welk jaar kan je beginnen? 
Iedereen kan glasblazen, maar je moet wel handig zijn en je 
moet de hitte goed kunnen verdragen. Als je het vloeibare glas 
uit de oven wil plukken is dat 1140 graden! Bij zo’n hitte moet 
je dus voorzichtig met het hete glas omspringen. Je moet dus 
minimum 16 jaar zijn voor je er kan mee beginnen, want er is 
altijd een risico om je te verbranden door de hitte van het glas. 
 
Wat heb je nodig om te kunnen glasblazen? Er moet een 
smeltoven zijn waarin het glas vloeibaar gemaakt wordt door 
hitte. De glasblazer heeft een blaaspijp nodig. Die pijp heeft 
een mondstuk waardoor hij blaast. Aan het uiteinde van die 
pijp is er een gaatje. Als de blazer glas geplukt (uit de oven 
genomen) heeft, blaast hij op de pijp en vormt er zich langs 
het andere uiteinde een bel in vloeibaar glas. Daarnaast 
gebruikt de blazer nog heel wat andere werktuigen om aan 
zijn stuk te werken. Verder heb je nog een afkoeloven nodig, 
waarin het gemaakte stuk nog een paar dagen moet 
‘afkoelen’. 
 
Wat vind je het moeilijkste aan glasblazen? Het moeilijkste is 
wel de lange weg die je moet afleggen eer je een stukje kan 
maken. Je moet dus altijd opnieuw proberen, tot je handig 
genoeg bent om een resultaat te hebben. 

Liliane Van der Elst: 
glaskunstenares 

Wat vind je het leukste aan glasblazen?  
Het leukste is dat je van een belletje vloeibaar glas een mooi 
object kan maken. Dat gaat niet vanzelf natuurlijk, maar als je 
dan iets moois gemaakt hebt, haal je daar een grote 
voldoening uit. 
 
Welk kunstwerk is het moeilijkste kunstwerk dat je ooit 
gemaakt hebt? 
Dat is moeilijk te zeggen omdat je ontzettend veel dingen kan 
doen met dat vloeibare glas. En elke keer als je iets nieuws wil 
uitproberen, zijn er ook nieuwe moeilijkheden en als je die 
problemen hebt opgelost, zit je weer een stap verder … En zo 
heb je dan een nieuw kunstwerk gemaakt en heb je al een 
volgend idee in je hoofd … 
 
Hoe weten mensen waar ze jouw kunstwerken kunnen 
bewonderen? 
Elk jaar doe ik een aantal tentoonstellingen. Voor die 
tentoonstellingen worden er dan uitnodigingen en affiches 
gemaakt. De uitnodigingen worden per brief of per mail 
verstuurd en de affiches worden op openbare plaatsen 
gehangen zoals in een bibliotheek of in een cultureel centrum. 
Ik heb ook een website die mensen kunnen bezoeken: 
lilianeglaswerk.be 
 
Hoeveel tentoonstellingen doe je per jaar? 
Jaarlijks doe ik een 5-tal tentoonstellingen, meestal in 
samenwerking met andere kunstenaars. Zo’n tentoonstelling 
duurt ongeveer 4 weken en vraagt ook veel voorbereiding. 
Maar het is ook best fijn als mensen naar je werk komen 
kijken. 
 
Als mensen willen glasblazen, welke tips geef je ze dan? 
Je moet het eerst een aantal keren proberen om te weten of 
je het wel leuk vindt. Daarna kan je een opleiding volgen in 
een kunstacademie of bij andere kunstenaars. Je zal misschien 
niet direct het grote kunstwerk maken, maar je moet het 
vooral leuk vinden en … de aanhouder wint. 

ADVERTENTIE 

Heb je zin om op een leuke manier je 
lessen te leren? Dat kan, dankzij Bingel. 
Vraag jouw code aan de meester of juf. 
Als je ingelogd bent, kan je zoeken naar 
spelletjes bij elk vak. Je kan kiezen voor 
rekenen, spelling, godsdienst, taal, … Je 
kan Bingel spelen op je gsm, computer 
en tablet. Overal, waar je maar wilt! 
(Maartje) 
 
Meer info: www.bingel.be ! 

http://www.bingel.be/
http://www.bingel.be/
http://www.bingel.be/
http://www.bingel.be/
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Mijn broer, Sem De Temmerman, is reeds de helft van zijn 
leven aan het voetballen en in die 5 jaar heeft hij al een mooi 
parcours afgelegd. Genoeg stof dus om met hem eens een 
praatje te maken. 
  
Sem, we weten dat je hobby voetbal is. Waarom heb je juist 
gekozen voor deze sport?  Omdat voetbal heel erg leuk is. Al 
sinds ik kon stappen, was ik op een bal aan het shotten en 
mama en papa wisten toen al dat ik een voetballer ging worden. 
  
Voor welke clubs heb je al gespeeld? Ik ben begonnen bij SK 
Munkzwalm toen ik 5 jaar was. Ik heb daar 2 jaar gevoetbald. 
Daarna ben ik naar Olsa Brakel gegaan waar ik 1 seizoen heb 
gespeeld. Nu speel ik al mijn 2de seizoen bij KV Kortrijk. 
  
Hoe ben je in KV Kortrijk geraakt? Door mijn best te doen en 
goed te spelen. Toen ik bij SK Munkzwalm speelde, ben ik al 
eens mogen gaan testen bij AA Gent 

Sem 

en Zulte Waregem, maar ik mocht niet gaan. Olsa Brakel is me 
dan komen halen en daar heb ik nog heel veel bijgeleerd 
waardoor ik terug ben mogen testen bij AA Gent en ook bij KV 
Kortrijk. KV Kortrijk wou mij een kans geven en ik heb deze met 
beide handen gegrepen.  
  
Hoeveel keer train je in de week? Ik train 3 keer in de week en 
dit op dinsdag, woensdag en vrijdag. Op zondagmorgen heb ik 
dan match. 
  
Hoe combineer je het voetbal met de school? Door mijn 
huiswerk goed te plannen. Zo doe ik het meeste huiswerk op de 
dagen dat ik geen training of match heb. 
  
Wat wil je later bereiken? Ik wil later bij de 1ste ploeg van KV 
Kortrijk spelen en dus een echte ‘Kerel’ ( = bijnaam spelers KVK ) 
worden. 
   
Hoe denk je dit te kunnen bereiken? Door wat te doen? 
Door mijn best te doen en steeds mijn grenzen proberen te 
verleggen. Ook nooit opgeven, ook al gaat het eens minder. 
  
Wie is je grootste idool? Mijn grootste idool is Teddy Chevalier, 
de ‘Kerel’ van het moment bij KV Kortrijk. 
  
Wat vind je eigenlijk het moeilijkste aan voetbal? Ik vind het 
moeilijkste aan voetbal dat we snel moeten spelen want dan 
heb ik niet veel tijd om na te denken. 
  
 Zijn er nog andere sporten die je graag zou doen? Zo ja, de 
welke? Ik zou graag willen veldrijden zoals Wout Van Aert. 
Indien het avontuur bij Kortrijk zou stoppen, zou ik cyclocross 
eventueel als 2de sport willen beoefenen.  
Maar zover zijn we nog niet want als het aan mij ligt, blijf ik nog 
wel eventjes een ‘Kerel’. 
  
Bedankt Sem dat je op mijn vragen hebt willen beantwoorden. 
Ik wens je veel succes in je verdere voetbalcarrière en hoop 
dat je je zusje niet vergeet als je profvoetballer bent!  

Wat is uw beroep? Mechanieker. 
 
Hebt u hobby’s? Vissen. 
 
Heb je ooit een ongeval gehad? Met de 
moto. 
 
Hoe is dat ongeval gebeurt? Een tegenligger 
wou een straat van mij rechts gelegen 
indraaien en hij had mij niet gezien. 

Was je ernstig gewond?  Aan mijn rug. 
 
Hoe lang lag je in het ziekenhuis? 2 maanden. 
 
Naar wel ziekenhuis ging je? Het Glorieux. 
 
Welk merk was uw moto? Kawazaki ZZR600 

Andy Dubois 



Voor wat heb je gestudeerd? Voor burgerlijk ingenieur 
werktuigkunde. 
  
Waar ben je dan gaan werken? Op Samsonite te Oudenaarde. 
  
Waarom op Samsonite? Ik was de eerste burgerlijk ingenieur 
die op Samsonite ging werken. Het was toen nog een klein 
bedrijf met 180 werknemers. Er was dus nog veel te doen en 
dat trok mij wel aan. Bovendien was het niet ver van huis. 
  
Wat maken ze daar? Reiskoffers en aktetassen met harde 
schalen. 
  
Wat was jouw eerste verantwoordelijkheid? En hoe begin je 
daar dan aan? Ik had als opdracht de manier van werken te 
verbeteren. Je begint er aan door goed te kijken hoe ze het 
deden en te luisteren naar de mensen wat ze er zelf van 
dachten. Dan moet je van alle bewerkingen de tijd opnemen. 
 

Arno De Taeye 

Moet je dan nog bijstuderen als je al een diploma hebt? Ja, 
want om die tijd op te meten en een betere werkwijze voor te 
stellen moet je alles analyseren. Dat is het werk van een 
arbeidsanalist. Dat moest ik eerst nog leren. 
 
Willen de mensen dan wel luisteren als je iets nieuw 
voorstelt? Je moet eerst goed weten wat je zelf wil. En je 
moet een goed plan hebben om dat doel te bereiken. Maar 
hoe je dan de mensen gaat overtuigen dat is een ander 
verhaal. Het is zoals de leraar die zelf goed weet hoe je een 
interview moet doen, maar zich af vraagt “hoe zal ik dat aan 
mijn leerlingen wijs maken?” . 
  
Moest je vaak naar het buitenland voor je werk? In de 
beginperiode niet. Maar naar gelang dat ik meer 
verantwoordelijkheden kreeg moest ik ook meer reizen. 
Uiteindelijk was ik verantwoordelijk voor alle fabrieken en 
magazijnen in Europa en voor de fabrieken waar hardschalige 
producten gemaakt werden wereldwijd. 
  
Moest je terug jong zijn zou je dan voor dezelfde uitdaging 
kiezen? Ja, zeker en vast. Ik heb mijn job altijd met hart en ziel 
gedaan, dat is zeer belangrijk in het leven. 
  
Je bent nu reeds op pensioen, wat doe je nu zoal? Mijn 
grootste bezigheid, samen met de Bomma natuurlijk, zijn de 
kleinkindjes. Daarnaast ben ik ook lid van een paar 
verenigingen. Ik ben voorzitter van NEOS, een vereniging voor 
senioren. Wij organiseren een viertal activiteiten per maand, 
dat is dus heel wat. Wij gebruiken het clublokaal van de KSA 
om samen te komen. Ik hoop dat ik dit allemaal nog lang mag 
doen. 
   
Bedankt bompa voor dit toffe en interessante interview!!! 



RAM 
De sterren staan goed. Waag een gokje! 
Wie weet win je zo veel geld! 
 
 
 
VISSEN 
Je hebt drukke dagen achter de rug. Ga 
eens wat vroeger slapen, de rust zal je 
goed doen! 
 
 
 
TWEELING 
Ga op zoek naar een vriend of vriendin die 
niet zo gemeen doet! Zo een gedrag moet 
je niet nadoen. 
 
 
 
KREEFT 
Niet blijven twijfelen! Dinsdag is je kans! 
Zet die stap en ga ervoor. Je weet zelf wel 
waarover dit gaat … 

LEEUW 
Opgepast voor die toets! Ik zou nog 
wat meer studeren! 
 
 
 
MAAGD 
Het wordt een rustige dag. Er zal een 
onbekende in jouw leven stappen. 
Opgepast: die doet zich niet voor zoals 
hij/zij echt is. 
 
 
 
WEEGSCHAAL 
Het gaat allemaal vlot, je krijgt de wind 
in de rug. Je ontmoet iemand die je 
vooruit zal helpen in het leven. 
 
 
 
SCHORPIOEN 
Zalig genieten! Je hebt veel tijd om te 
rusten en tv te kijken. Geniet ervan, je 
jeugdjaren zijn de mooiste jaren! 
 
 
 
BOOGSCHUTTER 
Roep die boze gevoelens een halt toe. 
Boos worden vraagt veel energie. Laat 
het los en geniet van het leven. 
 
 
 
STEENBOK 
Je beseft dat het leven veel te kort is en 
geniet extra van de leuke dingen 
rondom jou. Doe mee met carnaval, 
eet en drink wat je wil maar … vergeet 
ook niet na te denken over het leven. 
 
 
 
WATERMAN 
Je hebt steeds meer stress. Wat maakt 
jou zo zenuwachtig? Probeer er achter 
te komen en los het op. 
 
 
STIER 
Draag zorg voor jezelf. Als je jezelf niet 
goed verzorgt, zal je ziek worden. Pas 
dus goed op! 



Tunnel 
De verveling slaat toe … 

Zo een 
saaie dag! 

En het is nu eens 
vakantie. Ik wil avontuur! 

Kom we gaan op pad! 

Wat is dat? 

Zo gezegd, zo gedaan … 

Een tunnel! 
Elk om beurt 
vertrekken 
de vrienden 

naar de 
overkant. 

Help! Ik zit 
vast! 

Aan de overkant … 

Oh nee! 

Sleur sleur sleur … 

Apff!! 

Voelen jullie zich ook 
opeens zo raar? 

Het lijkt wel alsof we 
magische krachten 

hebben! 

Ik heb geen magische krachten 
gekregen, dus neem ik die van jullie af! 

Wat doe jij nu?! Er is vast iets 
misgegaan met de overgang 

in de tunnel! 

ZIP 

Waar is hij 
nu heen? 

Wat gebeurt 
er hier? 

Hij werd opeens zo 
vijandig. Ik 

herkende hem niet 
meer. Ik vertrouw 

deze plek niet! 

Kom, laat ons 
terugkeren! 

Eén voor één … 

Terug in de gewone 
wereld … 

We hadden nooit in 
die tunnel mogen 
gaan. We zijn hem 

kwijt! 

Maar … Laten jullie mij 
zomaar achter? 

Kijk daar! 

Hij is terug! 

Wat ben ik daar met 
magische krachten als ik mijn 

vrienden niet bij me heb? 



Miljonair gehackt 
Die dag surft meneer 

Miljonair op het internet … 
Wanneer er opeens een vreemde 
boodschap tevoorschijn komt … 

Oh neen! Dit is 
een ramp! 

Nee, niet 
gehakt … 
gehackt! 

Hij belt de 
politie … 

Criminelen nemen 
jouw computer 

over. Ik kom direct! 

Even later … 

Er stond op dat ik 
naar de Kabouter-

straat moet! 

Dat is uiterst 
gevaarlijk. Ik ga mee. 

Jij blijft achterop 
zodat ik je kan 
beschermen! 

Volg me. Wees stil en 
sluip achter me aan. 

Sluip sluip sluip … 

Maar wat de agente 
niet ziet gebeuren 
achter haar rug … 

Op de computer vindt ze 
ook een boodschap … 

Halt!!! 

Vlug Pieter! 

Ons plan mislukt, 
Dieter! 

Nu heb ik jullie! Laat 
meneer Miljonair los! 

Yes!! 
Jullie gaan de cel in! 

Eind goed, al goed! 



Superwoman 
Die ochtend bij de bakker … 

Een vers broodje voor 
Albert! Prettige dag nog! Een tevreden klant 

op weg naar huis … 

Maar … 

Uw brood of uw 
leven!! 

Oeioeioei! Neem 
wat je nodig hebt! 

Wie komt daar aangelopen? 

Albert! Wacht!! Je 
bent uw gsm 

vergeten in de 
bakkerij! 

Net op tijd! Ik werd 
hier zopas overvallen! 

Een overval in ons mooi 
dorp? Dat is verschrikkelijk! 

Maar ik weet wie je kan 
helpen! 

Oh, bedankt! 

Wacht, ik bel even! Superwoman … ja 
… mhm … nu … 

Ik zal dat eens 
rap oplossen! 

Even later … 

STOP! Jij 
gemene dief! 

Wat krijgen 
we nu? 

Hahaha, je 
denkt toch 
niet dat ik 

mij laat 
vangen 

door een … 

TSJAKKA!!!! 

Ja lap … 

En ze leefden nog lang en gelukkig! 

Boehoe, ik wil 
niet in de cel! 



Valentijnswens 
In het café … 

Voila ze, nog 
ééntje! 

Amai, van al dat drinken 
moet ik dringend naar 

het toilet. 

Eens kijken 
wat ik nu ga 
toveren … 

Ondertussen in 
de stad … 

Aan de slag … 

Ondertussen 
in het café … 

Alé, waar 
blijft ze nu? 

In het toilet … 

Ze is 
verdwenen. Dit 

kan niet! 

Hallo, politie? Ik 
meld een 

onrustwekkende 
verdwijning! 

Zomaar verdwenen?  
Maar alé, dat kan toch niet?  

Wat verderop … 

Yes! Het is gelukt! 

Maar? Huh? Hoe 
kom ik hier? 

Hoe kan dit 
gebeurd zijn? 

Ik weet het! Die 
professor uit de stad gaat 

toch weer geen wens 
gedaan hebben zeker? 

Dit gebeurde al zo vaak! 

Even denken. Vrouw 
verdwenen. We zijn 14 
februari. Namiddag … 

Bij de inval … 

Het was te denken dat jij er 
weer voor iets ging tussenzitten, 
professor! Dat wordt Valentijn 

in de cel! 

Je bent veilig! 

Yihaaa! 

Een avontuur dat goed 
eindigt? Daar klinken we op! 



Verdovend middel 
In het café … 

Alstublieft meneer! 

Maar opeens voelt hij een spuitje in zijn rug … 

Er werd een 
verdovend middel 

toegediend! 

We slepen hem naar 
de kelder! 

In de kelder … Maar … 

Oh neen, ik 
blijf haken 
aan al die 

troep! 

Whooowh! 

Huh? Waar ben ik? 

Het slachtoffer 
ontwaakt door al dat 

kabaal. 

Help! HEEEELLLPP! 
Kan iemand mij 

horen? 
Wat is dat? 

Op de straat … 

We zijn blijkbaar 
net op tijd met 

onze 
wijkcontrole. 

We breken de 
deur open en 

gaan op 
onderzoek. 

En wat ze daar vinden in de kelder … 

Spik & Span, naar 
jullie waren we al 

lang op zoek! 

Die boefjes vliegen 
de cel in! 

Jullie hebben mij gered! 
Bedankt politie! 

In de cel … 

Miserie, miserie, miserie! 



Chilipeper 
Tijdens de kookles … 

Doe nog maar wat chili 
bij de soep! 

Hadden we er al 
geen ingedaan? 

De meester komt proeven … 

Hahaha! 

Hihihi! 

AHPF 

Wacht, meester! Ik 
kom je helpen! 

Met een waterpistool! 
Kijk nu! 

PSSSJ 
PSSJ 
PSSJ 

Zalig!! Ik ben verlost van dat 
branderig gevoel! 

Graag gedaan, 
meester! 

Hoeveel punten 
krijgen we nu? 

Oh nee, mijn 
ouders gaan boos 

zijn! 

Een dikke nul! 

Grapje! 
Hahaha! 

Levensles: opgepast met de chilipeper! 


