


Het is een jaarlijkse traditie geworden dat
er tijdens het tweede trimester gewerkt
wordt aan een krantenproject. We
leerden over interviewtechnieken en
trokken daarna allen op pad. Het is elk
jaar weer uitkijken naar zoveel leuke
verhalen van mensen dicht bij ons. Vele
leerlingen gaven daarbij aan dat het
afnemen van dit interview ook echt een
heel fijne belevenis was. Daarnaast
verdiepten we ons in kranten. Tijdens het
KIK-project, kregen we een hele week
lang gratis kranten in onze klas. We
ontdekten de verschillende rubrieken die
je erin kan terugvinden en maakten
daarna onze eigen redactie. Ieder lid van
de redactie ging op zoek naar nationaal,
internationaal en regionaal nieuws,
aangevuld met sport en media. We lazen
de artikels en herwerkten deze tot een
samenvatting die aansluit bij het

doelpubliek van ons nieuwsmagazine:
leerlingen van de lagere school. Maar dan
was ons magazine nog niet klaar …
We maakten cartoons, trokken op pad
om familienieuws te rapen, er werd werk
gemaakt van een horoscoop, enz. Al deze
info, die verzameld werd tijdens deze
lesweken, werd daarna door meester Tim
samengevoegd tot dit nieuwsmagazine,
met de passende titel “5 VOOR 12”.
Vanwaar deze titel? Dit magazine wordt
straks door het vijfde leerjaar
aangeboden aan de 12 klassen van onze
lagere school. Anderzijds drukt te titel
ook onze bezorgdheid uit. We zagen
zoveel slecht nieuws voorbij komen, dat
we beseffen dat het 5 voor 12 is willen
we allen iets moois van deze wereld
maken. We hopen dat jullie genieten van
de inspanning van alle leerlingen en veel
leesplezier beleven aan ons magazine.
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Belle en het beest in Zwalm
De jeugdafdeling van Munkzwalm van toneel speelde dit jaar
“Belle en het Beest”. Vorig jaar hadden ze “The Sound of Music”
gespeeld. Net zoals vorig jaar vlogen de tickets snel de deur uit.
Door het succes dachten ze erover na nog een vierde voorstelling
te doen, maar dat paste niet meer in de planning. Op naar
volgend jaar. (Cjiara)
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Brand in Lierde
Een uitslaande brand heeft woensdagochtend voormalig
naaiatelier Lapage in de Nieuwstraat in Lierde in de as
gelegd. Het naaiatelier was omgebouwd tot woning,
maar stond al een tijdje leeg. Er vielen geen gewonden.
Het vuur werd woensdagmorgen omstreeks 4 uur
opgemerkt. Toen de eerste ploegen van
brandweerposten Geraardsbergen en Brakel ter plaatse
kwamen, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak.
De pompiers hadden het vrij snel onder controle, maar
konden niet verhinderen dat het pand volledig opging in
de vlammen. De brand is vermoedelijk ontstaan aan de
pellet kachel. De eigenaars van het pand hadden die
dinsdag de kachel aangestoken om de kilte in de woning
te verdrijven. Ondanks het feit dat er geen braaksporen
gevonden werden en het weinig waarschijnlijk is dat er
kwaad opzet mee gemoeid is, nam de politie de plaats
wel in beslag. Het is aan het parket om te beslissen of er
een branddeskundige gestuurd wordt. In het voormalig
atelier werden vroeger voornamelijk koerstruitjes
gemaakt. (Nand)

Bouw zet verkeer vast
Sinds de start van de bouwwerken op de campus van het
koninklijk Atheneum in Zottegem kreunt de Wurmendries onder
het verkeer. Vooral ‘s ochtends en ‘s avonds is het hectisch.
Waarom heeft het stadsbestuur niet vooraf gehandeld om de
verkeersdruk daar te ontlasten? (Gilles)

Stormschade
De stormwind heeft in Oudenaarde 2 daken vernield.
Eén ervan is dat van een appartementsgebouw. Het is
gebeurd in de deelgemeente Eine. In de hele regio
Vlaamse Ardennen zijn er intussen al 25 interventies
afgewerkt en er zijn er nog 7 aan de gang. De brandweer
heeft vooral veel werk in Kruisem, Oudenaarde,
Zottegem en Brakel. Er zijn tot nu toe nog geen
meldingen van zeer dringende noodgevallen. De
algemene situatie is onder controle. (Bo)

Schade in Everbeek
In de Kroonstraat in Everbeek zorgde de storm voor erg
veel schade. Aan het huis van Freddy hadden
werkmannen gewerkt aan een nieuw dak. Een sterke
wind blies alles weg. De werkmannen hebben het huis
gelukkig nu afgewerkt dus hoeven ze zich geen zorgen
meer te maken. (Cas)

Gratis wifi
Het Brakelse schepencollege heeft in februari besloten
om de gemeentelijke lokalen Cordenuit (in Everbeek
Beneden), Zaal Onthaal (in Opbrakel) en Het Buurthuis
(in Zegelsem) voortaan van gratis wifi te voorzien.
(Femke)

101 jaar

Maria Simoens (roepnaam Madeleine) heeft in het Kartuizerhof
in Lierde, samen met familie en andere bewoners, haar 101ste
verjaardag gevierd. Geschenken wou deze oude vrouw niet, maar
ze vroeg aan de bewoners 25 euro mee te brengen. Ze heeft dan
gezegd: “Stop armoede”. (Jerom)



Jonge duivenmelker
Arthur Himpens is elf jaar en hij verkiest zijn duiven boven 
het spelen op een Playstation. Hij speelt binnenkort zijn 
eerste wedstrijd als duivenmelker. Sinds hij bij een vriend 
van zijn papa een keer een duifje mocht vastpakken, bleef 
hij drie jaar zagen om een eigen duivenkot. Intussen staat 
hij elke dag minstens twee uur tussen zijn duiven. (Jolien)

Eeuwige trouw
Enkele meisjes en jongens van basisschool Grotenberge
legden hun trouwgeloften af in het wooncentrum Ter
Veldbloemen in Oosterzele. De bewoners van het rusthuis
volgden de plechtigheid mee. Er was ook een receptie met
een dessertbuffet. Ze sloten de dag af met een liefdevolle
dans. (Senna)

Botsing
Op het rondpunt ter hoogte van Pijperzele en de
Klemhoutstraat in Lierde zijn woensdagvoormiddag twee
wagens op elkaar gebotst. Er vielen geen gewonden, de
twee bestuurders kwamen er met de schrik vanaf. De auto’s
liepen wel heel wat schade op. Eén van de bestuurders
verklaarde dat de andere wagen met hoge snelheid het
rondpunt kwam opgereden, wat door de andere bestuurder
werd ontkend. De politie kwam ter plaatse om de nodige
vaststellingen te doen. (Milan)

Houthakker sterft
In een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Assenede is er
een man onder een boom terechtgekomen. Hij is gestorven.
De man was een vader van twee jonge kinderen. Hij was
samen met zijn broer en een collega bomen aan het
verzorgen. De veertigjarige man woonde in Brakel. Volgens
anderen was de boom omgevallen door de wind op een
verkeerde kant. 23 jaar geleden kwam ook de vader van het
slachtoffer onder een boom terecht bij het kappen van
bomen. (Rane)

Schoorsteenbrand
In een woning in de Opstaldries (Sint-Martens Lierde) brak
in het begin van februari een schoorsteenbrand uit. De man
merkte rook op, koppelde meteen zijn kachel los en belde
de brandweer van Geraardsbergen. Die kwamen met veel
wagens, waar ook één met een ladder tussen zat. Daardoor
konden ze heel vlug de schoorsteenbrand blussen. Zo bleef
de schade aan de woning beperkt. (Loris)

Carnaval Oudenaarde
Maarten Galland, Wim Merchiers en Tom Moerman
organiseren in Oudenaarde na een hele lange tijd weer een
carnavalsfeest. In alle kleinere gemeenten is er wel al een
carnavalsfeest zoals in Zwalm of in Brakel. Maarkedal houdt
zijn traditie ook heel levend. In Oudenaarde is er niets,
carnaval bestaat daar niet. Nochtans was er tientallen jaren
geleden wel een carnavalsfeest. Om mensen die naar het
feest komen aan te moedigen zich origineel te verkleden,
hangt de organisatie er een wedstrijd aan vast. De best
verklede groepen van minimaal 5 personen maken kans op
de hoofdprijs van 500 euro. Deelnemen is gratis, maar je
moet wel op voorhand inschrijven. (Camille)

Afscheid van een boom

De 150 jaar oude populier op de Vollanderkouter in de 
Zottegemse deelgemeente Strijpen heeft de storm Ciara niet 
overleefd. Het was een belangrijk herkenningspunt in de 
streek. De boom roept heel wat herinneringen op bij de 
inwoners van Zottegem. De gesneuvelde populier zorgt wel 
voor een buitenkans. Laat de oude stam liggen. De oude stam 
kan een woonplaats worden voor kleine diertjes. De boom 
krijgt ook een afscheidsplechtigheid. (Viktor)
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Pandatweeling

De pandatweeling in Pairi Daiza heeft afgelopen
weekend voor het eerst een stapje in de buitenwereld
gezet. De pandatweeling weegt nu elk 11 kilogram en ze
zijn nu een half jaar oud. De pandatweeling mocht voor
het eerst uit hun grot want zij zijn nu bestand tegen de
kou. Als aanmoediging kregen Bao Di en Bao Mei elk
een schoteltje melk voorgezet, onder het nauwlettende
oog van hun verzorgers. De toeschouwers waren er niet
bij. Het park Pairi Daiza is momenteel gesloten en gaat
opnieuw open op 21 maart. In de tussentijd zullen de 2
kleine panda’s geregeld buiten komen zodat ze tegen de
opening ook in hun buitenverblijf zichtbaar zullen zijn
voor het publiek. (Flore)

Vlees in speeltuin
Een Mechelaar gaat dagelijks naar het park met zijn
hond. Toen ze dichter bij een speeltuin kwamen trof de
hond een stuk vlees aan. De man kon de hond bijna niet
meer tegenhouden. Naast het stuk vlees lag er ook
brood. Het baasje dacht eerst dat het eten voor een vos
was, maar eigenlijk is het sluikstorten. Vele parken
hebben daar nu problemen mee. Sluikstorten is het
achterlaten van afval. Dit is strafbaar. (Tine)

Kliffen
In februari was er de grote storm Ciara. Aan zee was het weer
niet normaal. Wenduine, Bredene en Blankenberge werden het
meeste getroffen door de storm. Het zand was bijna allemaal
weggespoeld. Daardoor waren er kliffen van zand. Een mooi iets,
vonden vele mensen. De golven waren heel groot. Sinds 2000
verdwijnt door de weerfenomenen veel zand in het water. Het
opspuiten van het strand heeft sindsdien al meer dan een half
miljard euro gekost. (Daan)

Drielinggeitjes
In het dierenpark van Bilzen zijn drielinggeitjes geboren. De
verzorgers konden het niet geloven dat de geit een drieling
kreeg. Normaal gezien moest het park op 1 maart terug open
gaan, maar er waren zoveel mensen die de geitjes wilden
bezoeken, dat het park sneller open ging. De verzorger liet de
kleine kinderen met de kleine lammetjes spelen en hen
voederen. (Elie)

130 uur werkstraf
Een vrouw uit Leopoldsburg is woensdagavond 12
februari in Hasselt veroordeeld voor 130 uur werkstraf
voor agressie tegen agenten op 1 juli 2018. De 23-jarige
vrouw draaide door toen haar vriendin haar tas op
straat had omgekieperd. Ze belde haar vader om haar
op te komen halen. Haar ouders haalden de politie erbij.
Toen de inspecteur haar probeerde te kalmeren kreeg
hij een trap in zijn kruis, daarna trok ze aan zijn
kogelvrije vest en toen hij viel was zijn arm uit de kom.
(Loris)

Bromfietser aangereden
Een 25-jarige man uit Ronse heeft een boete van 400 euro
gekregen. De man mag voor acht dagen niet meer rijden na een
ongeval waarbij hij geen voorrang heeft gegeven. Hij reed zo een
bromfietser aan. De bromfietser was zwaargewond. Toen hij bij
de rechter was zei hij dat hij spijt had. Hij zei dat hij hem niet had
gezien. Maar hij kan er niks meer aan doen, het is gebeurd. Hij
heeft de bromfietser vergoed. Aangezien de man al een straf had,
kreeg hij geen straf meer maar hij moest wel 400 euro betalen.
(Quinten)



Q-dj aangevallen
Vincent Fierens, één van de vaste stemmen van Qmusic, is
begin februari aangevallen op straat in Brussel. Hij was
samen met zijn broer en een vriend op stap toen zij ineens
werden aangevallen door 3 jongeren op de Kunstberg. Toen
ze weigerden hun gsm’s en portefeuilles af te geven
ontstond er een gevecht van amper 45 seconden en dan
renden ze weer weg. (Milan)

Vooral tieners …
Veel ouders zijn bang om hun 12-jarige kinderen alleen naar
school te sturen, schrik dat er een ongeval zou gebeuren. De
meeste ongevallen gebeuren met kinderen van 16 tot 18
jaar. Natuurlijk is dat niet hun eigen schuld, maar toch heeft
die piek volgens experts te maken met grotere risico’s dat
kinderen nemen. Tussen 2014 en 2018 vielen 8.121
verkeersslachtoffers. Dat was vooral bij de verplaatsing van
en naar school. De meerderheid raakte lichtgewond. Er
vielen wel jammer genoeg 19 doden tussen 6 en 18 jaar. Je
zou denken dat vooral kleine kinderen de grootste
slachtoffers zijn, maar dat is niet waar. Maar liefst 43
procent van de slachtoffers heeft een leeftijd van 16 tot 18
jaar, dat blijkt uit de analyse van verkeersinstituut Vias. De
veiligheid van kinderen in het verkeer hangt voor een groot
stuk af van hoe anderen, vooral autobestuurders, zich
gedragen. Maar volgens experts heeft het ook te maken
met kinderen zelf. “Vanaf de puberteit nemen kinderen
meer risico’s in het verkeer”, zegt Werner De Dobbeleer van
de Vlaamse stichting Verkeerskunde. (Rane)

ADVERTENTIE
Ben je op zoek naar een leuke school voor jouw kind? Kom
dan een kijkje nemen in basisschool Sint-Augustinus Brakel
(SAB)! Het is een school die veel te bieden heeft. Dagelijks
wordt een warme maaltijd aangeboden, je gaat er
regelmatig op uitstap, er zijn veel acties en je leert er heel
veel bij op een plezante manier. Daarnaast zijn er ook heel
wat muzische activiteiten en kan je jouw creatieve zelf
uiten. Je leert er nieuwe vrienden kennen en er zijn alleen
maar lieve meesters en juffen. We hopen jou snel te zien op
onze school! (Cjiara)

Het schoolfeest van 2020 zal plaatsvinden
op 6 juni! Het thema van dit jaar is
“Happy”! Zoals altijd zullen er geweldige
acts zijn van de kleinste kleuters tot het
zesde leerjaar! Het is natuurlijk nog een
geheim op welke liedjes we zullen dansen.
Voor de peuters is het extra spannend want zij zullen voor
de eerste keer optreden! Er is ook altijd een pauze met een
visput, je kan er iets drinken en BBQ eten. Tot dan! (Liam)

Aandacht voor epilepsie

Comedian Jens Dendoncker woont al vijf jaar in Antwerpen.
Hij krijgt regelmatig stuiptrekkingen. Hij vertelt dat hij een
grote aanval kreeg op een fuif en wakker werd tussen de
vuilniszakken. Hij zegt: “Je weet niet waar je bent en je weet
niet wat er aan de hand is, je wordt wakker en ziet alleen
paniek bij de omstanders. Eén keer dachten de mensen dat
hij een hartaanval had. Ze begonnen hem een hartmassage
te geven. Dat is redelijk gevaarlijk omdat het een
omgekeerd effect kan hebben. Hij heeft ongeveer een keer
per maand een aanval. Dat is redelijk veel voor een mens.
Daarom wil hij dat meer mensen bewust worden van het
bestaan van stuiptrekkingen. Jens wil ook dat er meer les
gegeven wordt over hoe je moet omgaan met iemand die
stuiptrekkingen krijgt. (Elie)



In levensgevaar
Een 86-jarige fietsster uit Genk is woensdag 12 februari
aangereden door een auto op de Hasseltweg in Genk. De
vrouw werd met levensgevaarlijke verwondingen
afgevoerd naar het ziekenhuis. Het was een harde klap
dat je van ver kon horen. De auto is niet heel erg
beschadigd. De bestuurder van de auto heeft ook geen
erge verwondingen. (Bo)

Fotoboek vol sterren
In de Kringloopwinkel werd een bijzonder fotoalbum
gevonden van een mevrouw die op de foto staat met
allemaal Hollywoodsterren. Het boek zat in een doos met
kleding en andere prullen. Normaal gezien worden
persoonlijke foto’s meteen vernietigd in Kringwinkels.
maar een alerte werknemer merkte op dat de
oorspronkelijke eigenaar de foto’s mogelijk zou terug
willen en vermoedde dat het album er waarschijnlijk per
ongeluk belandde. Het boek staat immers vol foto’s van
Hollywoodsterren (van Will Smith en Denzel Washington
tot Johnny Depp en Julia Roberts) met naast hen steeds
dezelfde vrouw op de foto’s. Ondertussen is de dochter
van de dame op de hoogte gebracht. Wie de dame op de
foto was? Een journaliste die over films schreef! (Gilles)

We leren pesten af
Tussen alle slechte berichten over cyberpesten komt er plots
goed nieuws aan van het antipestfront. Het aantal kinderen dat
tussen 11 en 18 jaar het slachtoffer wordt van pesten is sterk
gedaald. Dat blijkt uit grote onderzoeken bij 11 035 leerlingen.
Hoe komt dat? ‘’Alle campagnes die sommigen te soft vonden,
hebben duidelijk wel effect’’, zegt pestexpert Gie Deboutte. Op
14 februari startte de week tegen pesten. In vele scholen,
sportclubs en jeugdbewegingen werd er gemoved. Gemoved wil
zeggen dat ze het dansje tegen pesten hebben gedaan. Op vele
handen verschenen de vier anti-pest-stippen. Het is onder meer
door campagnes, de move tegen pesten en de STIP IT-actie dat
pesten op de terugweg is. (Rane)

Schrikkeldag
2020 is een schrikkeljaar en dus duurt februari niet 28
maar 29 dagen. Je kan afhankelijk van je beroep meer
loon verdienen, maar je geeft ook meer uit met zo een
dag extra. Volgens het onderzoek kost een dag extra aan
leven en eten gemiddeld zo’n 67 euro. Zo een dag extra
kost dus ook wel wat centjes. (Femke)

Politieschool verlaagt de lat
Wie op de politieschool een tekort heeft bij de eindexamens,
kan aan het einde van dit schooljaar voor het eerst toch
toegelaten worden tot het politiekorps. Een nieuw koninklijk
besluit voert een systeem van deliberaties in. Tot nu was het
systeem vrij rigide (stijf): alleen wie minstens twaalf op twintig
haalde voor elk vak van de eenjarige opleiding, was geslaagd.
Een elf op twintig betekende dat de kandidaat niet mocht
doorstromen naar de politie. ‘De aanpassing moeten ertoe
leiden dat kandidaten die over voldoende potentieel beschikken,
gedelibereerd (laten overgaan) kunnen worden’, zegt Erik
Eenaerts, de woordvoerder van ontslagnemend minister van
Binnenlandse Zaken Pieter de Crem. (Guillor)

Twee ongevallen
Op het kruispunt tussen de Verbindingslaan/Nieuwstraat
en de Grendelbaan in Diepenbeek zijn er twee ongevallen
in één uur tijd gebeurd. Toen de politie na het eerste
ongeval het verkeer kwam regelen botsten er opnieuw
twee auto’s tegen elkaar. Het eerste ongeval gebeurde
rond 18.25 uur. Er botsten toen twee auto’s tegen elkaar
aan. Er vielen daarbij geen gewonden, maar de auto’s
werden wel weggetakeld. Omdat het ongeval
verkeersproblemen veroorzaakte kwam de politie het
verkeer regelen. Daarbij kwam het nog geen uur later,
rond 19.20 uur, opnieuw tot een ongeval: een botsing
tussen twee auto’s. Deze keer viel er één lichtgewonde
passagier. (Viktor)
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Vast door Corona
Al de hele week mogen de mensen van het cruiseschip
Diamond Princess hun kajuit niet verlaten. De 3700 mensen
zitten vast omdat er een vermoeden is dat iemand het corona-
virus heeft. De mensen moeten nu eten op hun kamer want
anders worden de andere mensen misschien besmet. (Cas)

‘Prins’ Harry zet zich in

His Royal Highness is prins Harry niet meer, maar zijn tijd wil
hij wel zinvol blijven inzetten. De prins voerde veel
gesprekken met de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Hij
gaat gastspreker zijn in een online interviewserie. Hij gaat het
hebben over mentale gezondheid en de behoeften van de
militaire veteranen. Hiervoor wordt hij niet betaald. (Jerom)

Ciara is ook Sabine en Ines
In de maand februari kregen we veel stormweer. In België
was er op een bepaald moment een storm met de naam
Ciara. Wist je dat deze storm in Duitsland de naam Sabine
kreeg? Andere landen in Europa noemen de storm ook
anders zoals in Spanje en Portugal. De storm noemen ze daar
Ines. In Zweden noemen ze de storm Simone. In Engeland
noemen ze de storm Saint Jude. De Duitsers begonnen al
namen voor stormen te kiezen in 1954. (Daan)

Oranje Trump
Maarten van der Linden heeft slechts 151 volgers
op Twitter. De man heeft een foto van Donald
Trump op Twitter gezet, waarin Trump een oranje
gezicht heeft. Veel mensen lachten om de foto,
daarom kreeg Maarten van der Linden veel volgers
bij. Donald Trump zelf heeft de foto ook gezien!
Hij reageerde op de foto en zei dat er veel te veel
wind was dus zijn haar zag er helemaal niet uit.
Trump zelf zegt ook dat het oranje gezicht is
gefotoshopt! Maarten heeft toegegeven dat hij er
een filter op gezet heeft. (Renske)

Duurste huis

De rijkste man was Jeff Bezos al, nu heeft hij ook het duurste
huis. Het huis kostte 120 miljard euro. Het bevat 2
gastverblijven, 3 serres, een tennisveld, een zwembad en een
golfterrein. Het is een droomparadijs. (Senna)



Het weer in België is onvoorspelbaar.
De tips van weervrouw Camille
zorgen voor plezier bij elk weer.

Draag vandaag best geen dikke
trui maar haal je badpak of
zwembroek uit de kast. Een doe
tip: neem wat fris water, doe het
in een emmer, ga buiten staan en
giet de emmer over je hoofd.

Wat een druilerig weer. Neem
wat potloden en papier en maak
een mooie tekening of haal eens
een gezelschapsspel naar boven.
Ook leuk: maak van jouw
slaapkamer een speelparadijs!

Haal die muts, handschoenen en
jas maar boven! Ga naar buiten,
ga op je rug liggen in de sneeuw,
doe je benen wijd open en dicht
en zwaai met je armen op en
neer. Sta recht en kijk naar het
resultaat: een sneeuwengel!

Mont Blanc beschermen
De Franse president Emmanuel Macron wil van de Mont
Blanc een beschermd natuurgebied maken. Dit doet hij om
de hoogste plek van de Alpen veilig te stellen, maar ook om
een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen goede
punten te scoren bij de Franse bevolking. Frankrijks
grootste gletsjer zal hij er niet mee redden. Daarvoor moet
hij de wereldwijde klimaatopwarming tegenhouden. De
president beklom de Mont Blanc een tijdje geleden zelf ook.
(Milan)

Wonderschoenen Nike
De nieuwe schoenen van Nike geven sporters veel
voordeel. Men denkt zelfs dat ze, met de aanloop naar de
Olympische Spelen, oneerlijk zijn. De schoenen zouden op
de marathon twee minuten tijdwinst opleveren. De
Keniaan Eliud Kipchoge wist er zelfs mee onder de
mythische grens van 2 uur een marathon mee uit te lopen.
Door die buitenaardse prestatie werden er meteen
vraagtekens gezet achter de Nike Vaporfly (de naam van
de schoen). Volgens personen die recensies schrijven over
literatuur zouden de schoenen oneerlijk zijn. Daarom
besliste de wereldatletiekbond om sportschoenen aan
strengere regels te onderwerpen. Door de nieuwe
regelgeving mag de Vaporfly niet meer worden gebruikt in
officiële wedstrijden. Als reactie lanceerde Nike nu de
Alphafly Next Procent, de legale variant op de Vaporfly.
(Loris)

Geweld in Congo
In de Oost-Congolese provincie Noord-Kivu zijn bij nieuwe 
aanvallen zes tot negen mensen omgekomen. De aanval 
gebeurde in een steengroeve in Eringeti, dichtbij de stad Beni. 
Die stad is al maandenlang het voornaamste doelwit van 
geweld. Volgens een leider van het middenveld in buurdorp 
Kainama zijn de slachtoffers om het leven gebracht met een 
pistool. (Camille)

Rembrandt in Amerika
In het Amerikaanse Allentown Art Museum dacht men dat ze
een 388 jaar oud schilderij hadden dat gemaakt werd door een
leerling van Rembrandt. Maar nu blijkt uit onderzoek dat het
werk van Rembrandt zelf is. “Portret van een jonge vrouw”
bevond zich al tientallen jaren in de collectie van het museum in
Philadelphia, maar ze wisten niet dat het was gemaakt door van
één van de beroemdste kunstenaars aller tijden. In 2018
stuurde het museum het schilderij naar de universiteit van New
York om er voor te zorgen dat het zijn kleur behield. Het doek
was al jarenlang bedekt met dikke lagen verf, waardoor het
uiterlijk van het werk was vertroebeld. (Liam)



Solar Orbiter
De Solar Orbiter is in februari met succes op weg naar de zon
gestuurd. Het ruimtetuig vertrok om drie minuten over vijf
vanop de NASA-basis Cape Canaveral in Florida. De Solar
Orbiter moet nieuwe informatie over de zon te weten
komen, onder meer door beelden te maken van de noord- en
zuidpool. Er wordt vermoed dat die polen een rol spelen in
het ontstaan van de zonnevlammen, die de elektriciteit op de
aarde kunnen verstoren. Het gaat over een gezamenlijk
project van de NASA en het Europese ruimtevaartagentschap
ESA, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor de
Koninklijke Sterrenwacht van België. (Viktor)

Een schilderij van Vincent Van Gogh dat eerder voor 6 euro
werd verkocht, wordt nu verkocht voor maar liefst 17 miljoen
euro. Het schilderij noemde Paysanne devant une chaumière
(boerin voor een hutje). Het werd in de jaren 60 verkocht in een
veiling in het Verenigd Koninkrijk. Een mooie investering!
(Aaron)

De hond van Lissandro is gestorven.

Daan Antjon zijn meter is zwanger!

Liam zijn ouders zijn een nieuw huis aan het bouwen.

De overgrootmoeder van Flore is 100 jaar geworden!

Renske wordt tante! Haar schoonzus is zwanger.

Taylor is Belgisch kampioen karaté!

In de familie van Alek is een baby geboren!

Twee katten van Mia zijn overleden.

Kato kreeg een nieuwe puppy!

Duniya heeft een nichtje gekregen!

Fotograaf (Tine/Flore/Rane) cartoon

Van 6 euro naar 17 miljoen
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Breakdance
Begin februari was er een finale van breakdance in
Mechelen. Er waren veel kinderen die er aan mee deden.
Bij de meisjes was er een Belgische die won, namelijk
Mademax (oftewel Maxime Blieck). Ze won tegen de
Nederlandse Poline. Doordat er zoveel kinderen
meededen wouden nog veel andere kinderen het ook
kunnen dus is breakdance veel beroemder geworden. De
finale noemen ze ook wel de Battle of Honour World
Final. Bij de jongens won Icey van de Verenigde Staten.
(Aaron)

Hulpje van de trainer
Hasselaar Mithun Wijnen wou graag bij de Cats spelen maar er
mochten geen Limburgse spelers in de verkiezing. Dus gaat hij
het hulpje van de trainer zijn. Mithun Wijnen (34) zorgt meestal
voor het bestuderen van videobeelden. Zijn eerste opdracht
was vorig jaar in augustus tijdens de Africa cup. Met het
bekijken van die videobeelden moet hij zoveel mogelijk info van
de tegenstanders verzamelen. Hij deed dat daarna voor de
Asian cup en de America cup. Hij heeft drie tegenstanders
bestudeerd van het tornooi. Hij bekijkt ook de eigen
wedstrijden. Dingen die slecht zijn legt hij uit aan de trainer. Die
info gebruiken ze om een goede tactiek tegen de tegenstanders
te hebben. Hij praat ook met de spelers. (Quinten)

Kimback
Kim Clijster begon in februari veertien dagen vroeger aan
haar comeback dan verwacht. Ze is nu 36 jaar oud. Ze
behoort tot een oudere generatie van tennissers. Ze ging
in februari met een wildcard op het WTA-tornooi van
Dubai van start waar ze toppers als Halep, Andreescu of
Klein kon treffen in de eerste ronde. Ze besliste terug
mee te doen met het tornooi na een geslaagd
trainingspartijtje met Xavier Malisse in de Fed Cup in
Kortrijk. Uiteindelijk verloor ze haar wedstrijd, maar
toonde ze wel dat ze nog steeds een heel goede
tennisster is! (Flore)

Nieuwe coach voor Kim
Fred Hemmes jr. is een Nederlander die met Kim Clijsters
samenwerkt aan haar comeback. Hij is een tennisfreak die zich
niet in de kijker zet. Hij mag als coach met een betrouwbare
persoonlijkheid en zijn ervaring Kim Clijsters tips geven.
Hemmes jr. kan zo alsnog een droom waarmaken, wat hem als
proftennisser niet lukte. Als coach voelt hij zich beter in zijn vel.
Fred is enorm gedreven en “matcht” met het karakter van Kim
zodat hij zijn rol goed kan inschatten. Kim is daarbij ook geen
14-jarige meer die constant begeleiding nodig heeft. Samen
hopen ze dat Kim terug naar de top van de tenniswereld kan.
(Bo)



Adam en Eva wandelen in een bos.
Eva

vraagt: “Adam, hou je nog van
mij?”

“Natuurlijk”, zegt Adam. “Van wie
anders?”

Wat is zwart en als het uit een boom valt, is je kachel
kapot?
Antwoord: Je kachel!

Wat is een skelet in een kast?
Antwoord: Iemand die 100 jaar geleden won met het
spelen van verstoppertje!

Welke tor is heel snel?
Antwoord: Een motor!

Een duizendpoot zit thuis te wachten op zijn vrouw.
Het is al nacht als zij thuiskomt. De duizendpoot
vraagt aan zijn vrouw: “Waar zat jij?” Waarop ze
antwoordt: “Ik zat bij de manicure.”

Als er een gat in zit, zit er geen gat in. En als er geen
gat in zit, zit er een gat in. Wat is het?
Antwoord: Een wc-bril.

Wat staat er in de weide en morst?
Antwoord: Een knoei!

Welke kant van een cheeta heeft de meeste vlekken?
Antwoord: De buitenkant.

Een cowboy kwam op maandag aan bij een stal. Hij
overnachtte er drie nachten en vertrok op vrijdag.
Hoe kan dat?
Antwoord: Vrijdag is de naam van zijn paard.

103 miljoen euro voetbal
Eleven Sports betaalt 103 miljoen om de rechten te kopen
om alle Belgische voetbalwedstrijden op de televisie uit te
zenden. Waarschijnlijker is dat Eleven Sports, zoals nu al het
geval is, enkele kanalen zoals Proximus en Telenet in zijn
handen krijgt om het Belgisch voetbal op uit te zenden. Op
deze zenders worden voetbalwedstrijden uitgezonden van
meerdere clubs. Een groot deel van het geld dat Eleven
Sports betaalt gaat naar de voetbalclubs zelf. Op 7 februari
waren ze er nog niet over uit hoeveel euro de clubs zelf
zouden krijgen om hun wedstrijd te mogen uitzenden. Op 11
februari werd afgesproken dat er tot 80 miljoen euro zou
verdeeld worden onder 24 profclubs. Alles wat bovenop die
80 miljoen euro komt - 23 miljoen dus in het nieuwe contract
- wordt anders verdeeld. Daarvan gaat 80 procent naar de G5
(de 5 grootste ploegen). De overige 20 procent gaat naar de
rest. (Camille)

Naar Tokio
Matthias Casse is iemand die aan vechtsport doet, hij is een
judoka. Hij heeft al veel gewonnen. Hij moest recent een
wedstrijd spelen. Op basis van zijn resultaat zou bepaald
worden of hij naar de Olympische Spelen mag gaan in Tokio
of niet. Hij heeft daarbij goud gewonnen en kreeg de naam
Masters in Qingdao in de categorie van 81 kilo. Als hij naar
Tokio wil gaan, gaat hij hard moeten trainen. Matthias Casse
noemt zichzelf de nummer 1. Hij is een soort machine die
nooit opgeeft. Zijn coach is Mark van der Ham. Hij trainde
altijd heel erg goed en dus won hij al veel belangrijke titels.
Hij won EK-goud en WK-zilver. Hij wil er helemaal voor gaan.
Op naar Tokio! (Daan)

Jolien D’hoore
Geen Belgische vrouw die u straks op de spelen in Tokio meer 

aan het werk zal zien dan Jolien D’hoore (29). Als het een beetje 
meezit krijgen we, naast de basketballende Belgian Cats, ook bij 

het baanwielrennen een Belgisch vrouwenteam in Tokio, met 
daarbij Jolien D’hoore. “Ik weet wat het is om een medaille te 

pakken, dat wil ik graag nog eens over doen.” (Renske)



Mertens klopt Lukaku
In de heenmatch van de halve finales van de Coppa Italia
heeft Napoli gestunt met een 0-1 overwinning op bezoek
bij Inter. Voor Inter was het maar hun tweede match dat ze
thuis verloren in eigen land dit seizoen. Zowel Dries
Mertens als Romelu Lukaku stonden aan de aftrap. Voor
Mertens was het zijn eerste basisplaats sinds begin van
december, na een adductorenblessure. De pocketspits was
de gevaarlijkste man op het veld in de eerste helft maar
werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld. Fabian Ruiz
had Napoli op dat moment al met een schitterende trap op
voorsprong gebracht. Romelu Lukaku speelde een bleke
eerste helft maar kwam na de rust dicht bij een doelpunt
voor de gelijkmaker in een rommelig spel. De terugmatch
stond gepland voor vijf maart. (Nand)

Thibaut Courtois is in januari verkozen tot speler van de maand
door LaLiga. Hij is de eerste Belg die de trofee van beste
voetballer wint. Niemand is beter in de grootste Europese
competities dan hij. Thibaut Courtois vindt het zeer fijn dat hij
in Madrid mag spelen en is ook een beetje de belangrijkste
keeper. (Senna)

Uitstel wegens ziekte
Het blijft Tom Dumoulin tegen zitten. De 29-jarige
Nederlander moet door een ziekte zijn hoogtestage
afzeggen, bovendien geeft de renner van Jumbo-Visma ook
forfait voor de Tirreno-Adriatico en Milan-Sanremo. Helaas
moest hij ook opgeven in de ronde van Valencia. Normaal
zou hij op hoogtestage vertrekken om zich op de volgende
wedstrijden voor te bereiden, maar dat moet hij uitstellen
tot hij zich terug helemaal goed voelt. Hij slaat ook de
Tirreno-Adriatico en Milan-Sanremo over om zichzelf
genoeg tijd te geven en weer op volle krachten te komen.
Het is jammer want hij zegt dat hij een geweldig gevoel te
pakken heeft. (Viktor)

Courtois krijgt beker

Wat staat er op een Russische
USB-stick?
Antwoord: Poetin (put in).

Jantje zit in de klas en hij krijgt zijn rapport. De meester
zegt: “Jantje, je hebt alleen maar eentjes op je rapport!”
Jantje loopt sip naar huis. Hij ziet een rivier en gooit het
rapport erin. Als Jantje thuiskomt vraagt zijn mama naar
zijn rapport. Jantje zingt: “Alle eentjes zwemmen in het
water …”

Wat gebeurt er als je een olifant mengt met een
kangoeroe?
Antwoord: Dan krijg je diepe kuilen in heel Australië!

Een blinde en een dove schieten. De dove schiet en de
blinde vraagt: “Was het raak?” Vraagt de dove: “Hoezo,
heb ik al geschoten?”

Opvallen (Rane) cartoon

Split (Bo) cartoon



Laat de zon in je hart!
Begin februari stond Willy Sommers
weer op de planken. Een week daarvoor was
hij aan zijn hart geopereerd. Zijn fans waren
zo blij dat hij weer kon beginnen zingen.
Sommige fans waren zo blij dat ze met een
stethoscoop op het podium liepen om
naar zijn hart te luisteren. Begin
februari lag hij nog in het ziekenhuis voor een
spoedoperatie aan het hart. Zijn leven hing toen aan een
zijden draadje. Een week na zijn operatie kreeg Sommers
een Mia award, die hij zelf in ontvangst nam. Sommers
oogde fit. Op zijn optredens passeren al zijn klassiekers, zo
ook “Laat de zon in je hart”! (Nand)
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Niet onder de indruk
De Vlaming is niet echt onder de indruk van ‘Release 
Me”, het liedje waarmee België zal deelnemen aan het 
Eurovisiesongfestival. Op sociale media zeggen mensen 
dat het veel te saai is voor het Songfestival. De meeste 
mensen vinden het een mooi lied maar ze vrezen dat 
het niet goed genoeg is om de wedstrijd te winnen. Er 
is ook een videoclip van het liedje. (Quinten)

Dochter van Borsato zingt
Jada, de 17-jarige dochter van Marco Borsato, probeert het
nu ook in de muziekwereld. Ze kreeg op 29 januari een
platencontract bij het artiestenbureau Nathan Moszkowicz.
Het nieuws werd bekendgemaakt met een foto op Instagram.
Jade heeft de muzikale genen van haar vader Marco Borsato
geërfd. Vader en dochter zongen in het verleden al samen op
het liedje “Samen voor altijd”. (Cjiara)

K3 laat meisjes kussen
De meisjes van K3 hebben een nieuwe single: “Altijd blijven
dromen”. In de videoclip zie je twee meisjes die elkaar een
kus geven. Veel fans vinden dit een leuk moment in de clip.
Het is niet de eerste keer dat een populaire meidengroep dit
doet. Het liedje dat ze gemaakt hebben lijkt sterk op het
liedje “Never Really Over” van Katy Perry. Toevallig was de
eerste single van Katy Perry getiteld “I kissed a girl” (Ik heb
een meisje gekust). K3 vindt dat je mag verliefd zijn op
iedereen. In één van hun vorige liedjes, namelijk “Superman
en Prinsesje”, zongen ze nog dat iedereen moet doen waar
hij of zij zich goed bij voelt. “Hier bij ons mag iedereen zijn
wie ze zijn”, aldus Marthe, Klaasje en Hanne. (Aaron)

Nieuwe muziek van Abba
Voor het eerst in 35 jaar komt er nieuwe muziek van de
legendarische groep Abba aan. Tot nu toe was er niet te
merken dat er een Abba-comeback zou komen. Benny
Anderson heeft op een site gezegd dat de nummers “I still
have faith in you” en “Don’t shut me down” er binnenkort
zullen komen. Er komen ook videoclips bij de nieuwe
nummers. Maar het project heeft wat vertraging omdat ze in
de clipjes beelden willen van hoe de artiesten er in de jaren
‘70 uitzagen. (Rane)



Arno moet rusten
Arno is een populaire rockzanger in België. Begin februari 
gaf hij zijn voorlopig laatste show in Parijs. Hij moet nu even 
stoppen want hij heeft kanker en hij wordt in het 
ziekenhuis behandeld. Maar zijn laatste concert was een 
groot succes. De Fransen juichten mee. (Daan)

Kesha verliest rechtzaak
Een New Yorkse rechter oordeelde dat zangeres Kesha haar
producer Dr Luke schade had toegebracht door te beweren dat
de man haar had verkracht. De zangeres moet daarom 341.720
euro betalen. Kesha en haar producer voerden al jaren een strijd.
De zangeres zegt dat ze door de muziekproducent, die veel
liedjes met haar maakte, is misbruikt. (Tine)

Peperspray bij concert
Tijdens een concert van Dimitri Vegas & Like Mike zijn 41
feestvierders door onbekenden bespoten met
pepperspray. Ze werden direct verzorgd bij het Rode Kruis.
Eén daarvan is naar het ziekenhuis gebracht maar is
ondertussen alweer thuis. De mensen die de pepperspray
spoten wouden allicht paniek zaaien om zo mobiele
telefoons en portefeuilles te stelen. De politie heeft geen
verdachten kunnen oppakken. Door de paniek zijn ze
kunnen vluchten. De politie riep de slachtoffers op om
aangifte te doen. (Loris)

Dana Winner Sportpaleist
Een dag na haar 55ste verjaardag heeft Dana Winner groot
nieuws. Haar concert in de Lotto Arena op 31 oktober zal
verhuizen naar het Sportpaleis. Er komt ook een groep met
de naam ‘ll Divo’. Deze groep trad eerder al op met
supersterren als Barbra Streisand en Céline Dion. ‘Ik vind
het een eer dat zij naar mijn concert willen komen’, zegt de
zangeres. Ze zegt dat dit het grootste concert uit haar
carrière wordt. (Milan)

Nieuw Bieber album
Justin Bieber heeft zijn fans een groot cadeau gegeven voor
Valentijnsdag. Zijn nieuw album ‘Changes’ is sindsdien te
beluisteren. Justin Bieber telde op zijn social media af naar
het moment dat zijn nieuwe album verkrijgbaar zou zijn.
Sinds februari zijn er ook tickets verkrijgbaar voor zijn
bijhorende tour. Het eerste concert vindt plaats op 14 mei
in Seattle. Tot nu toe zijn er alleen maar concerten gepland
in de Verenigde Staten en Canada. Over internationale
shows is nog niets bekend. (Viktor)

Baba United
Baba Yega werkt sinds 2018 voor Studio 100, het productiehuis
van Samson en Plop. De ruimtewezens, die eigenlijk nooit iets
zeggen, brengen nu voor het eerst bij Studio 100 een eerste
single uit: “Baba United”. Het nummer heeft wat weg van de
jaren 90-hit “How much is the fish” van Scooter. De clip zit vol
met dance moves waarmee gebruikers van TikTok aan de slag
kunnen. (Jolien)

Raymond werd 70
Op Valentijnsdag werd Raymond van het Groenewoud 70 jaar.
Tijd voor feest, dachten ze bij de VRT. Ze maakten een driedelige
documentaire over het leven en het werk van de grondlegger
van de eigenzinnige Vlaamse rock. Voor wie het nog niet wist, de
VRT heeft wat met Raymond van het Groenewoud. Zo was hij
vorig jaar 1.582 keer te horen of haast vijf keer per dag, op de
radiozenders van de openbare omroep. Ondanks dat Raymond
het mooi vindt dat ze een reeks over hem maken, gaat hij zelf
niet kijken. “Over tien jaar, dan misschien. Maar nu niet dank,
dank u. Confronterend of niet, ik hoef het niet te weten”, maakt
hij duidelijk. “Ik weet met hoeveel doorzetting en liefde hieraan
gewerkt is. Dat volstaat voor mij. Ik wil de confrontatie met
mezelf niet nog eens aangaan.” (Guillor)
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Kim Clijsters
Ik denk dat Kim Clijsters (die op 36-jarige leeftijd opnieuw gaat
tennissen) nog grote wedstrijden zal winnen. Ze speelde
vroeger heel goed en het zit nog altijd in haar. (Quinten)

Hooverphonic
Hooverphonic stuurt dit jaar een liedje voor België naar het
Eurovisiesongfestival, een wedstrijd waarbij verschillende
landen een liedje insturen en het beste lied wint. Ik vind dat zo
een lied moet opvallen en het liedje ‘Release Me’ van
Hooverphonic is echt om van in slaap te vallen. Het lied is te
traag en te rustig en als je het maar één keer hoort, onthoud je
het niet. Ik vrees dan ook dat België geen kans maakt om te
winnen en weinig stemmen zal krijgen. Ik hoop dat we volgend
jaar een beter lied sturen. (Tine)

Voetbal
Er is de laatste tijd veel te doen rond tennis en Kim
Clijsters, maar voor mij blijft voetbal de mooiste sport. Je
kan je er helemaal in uitleven. De beste voetbalspeler is
Cristiano Ronaldo. De beste keeper is Thibault Courtois.
En Sven Kums maakte recent één van de mooiste
doelpunten. Voor mij mag Jonathan David van KAA Gent
de Gouden Schoen eens winnen! (Viktor)

Skateboarden
Ik vind skaten leuk maar soms ook best gevaarlijk. Je
probeert nieuwe trucjes en als je dan valt kan dat erge
gevolgen hebben. Anderzijds, als je nieuwe trucje lukt,
ben je heel blij en tevreden. Je speelt buiten, wat
gezonder is dan steeds binnen zitten en op een
Playstation spelen, en je leert vaak nieuwe vrienden
kennen op het skatepark. Een aanrader! (Loris)

Scoodle en Bingel
Ik vind naar school gaan leuk, tenzij er dagen zijn waarop
ik er zelf minder zin in heb. Het is ook super tof om
vrienden terug te zien. Wiskunde en wero zijn mijn
favoriete vakken want die kan ik goed. Frans, taal en
spelling vind ik minder leuk. We kunnen dat wel
inoefenen met Scoodle en Bingel. Ik vind dat Scoodle
vaak blijft hangen en de oefeningen vaak hetzelfde zijn,
dat vind ik niet leuk. Bingel is toffer, er zit meer variatie
in. (Gilles)

Aan een televisieprogramma zoals ‘Blind getrouwd’ zou ik nooit
deelnemen. Het is toch raar dat je met iemand moet trouwen
die je zelfs nog nooit gezien hebt? Wie doet nu zoiets? (Nand)

Blind getrouwd



Friends reünie
Ellen DeGeneres gaat een reünie houden met alle acteurs
en actrices uit de Amerikaanse serie ‘Friends’. De serie
liep 10 jaar lang op de televisie. Sindsdien zaten de
acteurs uit de reeks nooit meer samen in een show.
Iedereen kijkt enorm uit naar deze eenmalige reünie.
Ellen voorziet een interview van een uur lang. (Jerom)

Ketnet-acteur Aaron Blommaert was begin februari voor het
eerst op de set van ‘Familie’ te zien. De jongeman van 17 jaar is
daarnaast ook nog zanger bij boysband ‘BOBBY’ en studeert nog.
Blommaert vertelt dat hij zeker een paar maanden zijn lessen
moeten missen en dat tijdens de laatste maand van zijn
middelbaar studiejaar. “In het eerste trimester speelde ik mee in
een musical en toen lukte die combinatie met mijn studies ook.
In december was ik voor alles geslaagd”, lacht de acteur. Aaron
Blommaert staat nu dan wel voor het eerst op de set, pas in mei
zullen we zijn introverte en mysterieuze personage Rave aan het
werk zien in ‘Familie’. (Nand)

2 op 24 voor Netflix
Netflix heeft de voorbije maanden meer dan 100 miljoen
gestopt in veel reclame. Het heeft wel effect gehad, want
Netflix wist zo 24 nominaties te scoren voor de Oscars.
Geen andere filmstudio had er meer. Maar uiteindelijk
moesten ze tevreden zijn met slechts 2 beeldjes: Laura
Dern won een Oscar voor beste dames bijrol en ook Nora
van in de Netflix-film “Marriage Story” won een beeldje.
De film The Irishman, een gangsterfilm van Martin
Scorsese met de acteurs Robert de Niro, Al Pascino en Joe
Pesci, deed het minder goed. Daar werd er veel meer van
verwacht. De film was genomineerd voor maar liefst 10
prijzen, maar de film won geen enkele Oscar. (Rane)

Favorieten van Thuis
Thuis is een serie voor volwassenen en ook voor kinderen rond
de 10 jaar. Na rondvraag blijkt dat het meest favoriete koppel in
Thuis Sam en Tim is. De favoriete acteur is Lowie. Hij is een
slimme gast in Thuis. De favoriete actrice is Thilly, ze zit heel vaak
in de problemen. De favoriete nieuwkomer is Viv, een knappe
meid. Ze is heel erg bezig met het klimaat. Dus als je een leuke
serie zoekt, kies dan maar voor Thuis. (Daan)

Nieuwe gezichten
Hilde De Baerdemaeker doet terug mee in ‘Familie’ als
Liesbeth. Sinds 2016 was ze niet meer te zien in de VTM
serie omdat ze scheidde van Benny (Roel Vanderstukken).
Ze was met haar nieuwe lief in Nederland gaan wonen. Ze
wou weer mee doen in ‘Familie’ maar daar loopt haar ex
nog rond. Jeroen Van Dyck is een echte nieuwkomer.
Binnenkort komt hij als Tony naar familie. Midden
februari komt er ook een nieuwe verpleegster in het
rusthuis van Alfons: verpleegster Vanessa, gespeeld door
ex-K3 zangeres Karen Damen. Ook Ketnet-acteur en
zanger Aaron Blommaert duikt binnenkort op in
‘Familie’. (Senna)

Van Ketnet naar Familie
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Vlaamse Netflix
Veel mensen abonneren zich op verschillende
streamingdiensten tegelijk. Zo heb je Netflix, Disney
enzoverder. De nieuwe Star Wars-Saga zal eerst te zien
zijn op de streamingdienst van Disney. Slim gezien, zo
nemen fans een abonnement op deze dienst. Voor het
nieuwste seizoen van ‘Stranger Things’ moet je dan weer
een abonnement bij Netflix hebben. Nu willen alle
Vlaamse tv-zenders samenwerken aan een Vlaamse
variant. Zo kunnen programma’s als bijvoorbeeld ‘De Mol‘
dan exclusief uitgezonden worden op de Vlaamse
streamingdienst. Wanneer de Vlaamse versie verschijnt
en hoeveel het zal kosten is nog niet duidelijk. De meeste
pakketten kosten maandelijks tussen de acht en de
vijfentwintig euro. (Jolien)

Merlina duikt op in Familie
De al wat oudere kijkers van Familie zagen in de maand februari
plots een oude bekende in beeld. Actrice Lea Couzin, die van
1983 tot 1987 razend populair was in Vlaanderen als Merlina van
het gelijknamige detectivebureau. Ze speelt nu de rol van
bewoonster in het verzorgingscentrum waar Alfons verblijft.
Hoewel ze 85 jaar is, is ze nog af en toe op tv. Dat vinden de
meeste kijkers natuurlijk leuk. (Milan)

De wereld draait vierkant
Op 27 maart stopt het razend populaire Nederlandse tv-

programma ‘De wereld draait door’. Matthijs van 
Nieuwkerk presenteert dan, na 15 jaar, de laatste 

aflevering. Daar rouwen zelfs een heleboel Vlamingen 
om. (Arsenio)

Nieuw seizoen De Hoppers
De familie Hoppers komt terug op Ketnet. Deze zomer wordt het
tweede seizoen opgenomen. De familie bestaat uit een
halfbakken vader (Bill Barberis), een hyperactieve moeder (Liesa
Naert), een slimme dochter (Emma Vanthielen) en een wat trage
zoon (Thomas De Smet). Ze willen allemaal rijk worden. Dat lukt
niet echt maar alle familieleden delen leuke filmpjes met de
wereld. Een precieze startdatum is er nog niet maar misschien
komt de reeks in het najaar van 2020 op televisie. (Camille)

Bad Boys een succes
Bad boys For Life, de Amerikaanse film, gemaakt door de
Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, staat niet
langer aan de top van de meest bezochte films. Na vier
weken tijd staat de film wel nog altijd op de tweede
plaats. Afgelopen weekend moesten ze, zoals verwacht,
de duimen leggen voor Birds Of Prey, de
superheldenprent met Margont Robbie als het personage
Harley Quinn. Bad Boys For Life bracht na vier weken tijd
al 336,3 miljoen dollar winst op. De film is voorlopig de
succesvolste van 2020! (Tine)



Ianthe goes musical
Eind dit jaar treedt Ianthe Tavernier (31) in de
voetsporen van de Amerikaanse actrice Julie
Andrews met haar eigen vertolking van Maria in een
nieuwe versie van The Sound Of Music. Ze moet nog
zover wachten, ze kruipt in de huid van de actrice en
ze is zo blij dat ze het iconische filmpersonage mag
naspelen. In september speelt ze ook de rol van Elle
Woods in de musical “Legally Blonde”. De musical is
gebaseerd op de gelijknamige komedie uit het
jaartal 2001. In de film werd de rol vertolkt door
actrice Reese Witherspoon en blondje die rechten
studeerde. Legally Blonde gaat op 26 september in
première in de stad Antwerpen. (Flore)

LikeMe naar Lokerse Feesten
Goed nieuws voor de fans die geen ticket konden kopen voor de
intussen uitverkochte shows van Like Me. De fans krijgen nog een
tweede kans. Zaterdag 8 augustus strijkt de hoofdcast van de
populaire Ketnet-reeks neer op de Lokerse Feesten. De 46ste editie
van het festival vindt plaats in het weekend van zondag 9 augustus.
Ook Lionel Richie, Black Eyed Peas en Snow Patrol komen. De
voorverkoop start op 7 maart. (Quinten)

39ste film van Clint Eastwood
Clint Eastwood (89) heeft met ‘Richard Jewell’ al een 39ste film
klaar, maar de filmmaker van 89 zit nog vol ideeën. Soms vraagt hij
zich af hoe het komt dat hij nog niet in een rusthuis zit, maar dat
heeft hij waarschijnlijk te danken aan het DNA dat zijn vader aan
hem heeft doorgegeven. Clint Eastwood zegt dat als je denkt dat je
alles weet, je plots beseft dat je eigenlijk helemaal niks weet omdat
het moeilijk is om in te schatten op wat voor film het publiek nu
weer zit te wachten. In 2016 kwam Clint Eastwood in een toespraak
waarin hij Trump verdedigde, maar hij geeft ook toe dat hij soms de
krant opent en denkt dat Trump één van de domste mensen ter
wereld is, maar op een andere dag is hij het wel met Trump eens.
Hij wilde ‘Richard Jewell’ maken omdat hij wist dat het een volle
cinema zou opleveren en hij kon het niet zomaar uit zijn hoofd
zetten. In mei wordt Clint Eastwood 90 jaar oud en hij gaat
misschien nog een film maken. De film is een waargebeurd verhaal
en gaat over een beveiligingsmedewerker die tijdens de
Olympische Spelen van 1996 in Atlanta enkele pijpbommen in een
rugzak vindt. Hij slaat alarm, maar wordt later vals beschuldigd van
terrorisme. Je kan ‘Richard Jewell’ nu in de cinema bekijken.
(Viktor)

Parasite
De film ‘Parasite’ gaat over een arm gezin dat op een
sluwe wijze een plek weet te bemachtigen in het
leven van een steenrijke familie. De zwarte komedie
won al vele tientallen prijzen, waaronder 4 Oscars, de
prestigieuze Gouden Palm tijdens het festival van
Cannes en de publieksprijs van het IFFR in Rotterdam
(International Film Festival Rotterdam). Ook in
Nederland is de film ‘Parasite’ een grote hit,
inmiddels kochten al 270.000 mensen een kaartje.
Het is inmiddels de succesvolste Aziatische
bioscoopfilm ooit in de Nederlandse bioscopen. De
film draait al in meer dan 130 zalen. (Loris)

Wie kiest de winnaars?
Wie wint er een Oscar, de meest prestigieuze filmprijs? Dat wordt bepaald door een team
van maar liefst 8.000 leden. Dit team besliste in februari dat de Koreaanse film “Parasite”
de prijs voor beste film won. Het is voor het eerst dat een niet Engelstalige film deze prijs
wint in de geschiedenis van de Oscars! Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt en
Laura Dern vielen ook in de prijzen. De film “Parasite” gaat over een arme Koreaanse
familie die met oplichterij er in slaagt om tot bij een hoogstaande familie te horen. (Liam)

Alleen mannen
Begin februari was er weer
de jaarlijkse Oscaruitreiking.
De beste regisseur was weer
een man. De mensen wisten
op voorhand al dat het geen
vrouw zou zijn die het
beeldje zou vast hebben. Er
zijn wel vrouwen die films
hebben gemaakt maar ze
waren niet genomineerd.
Veel mensen willen wel dat
er eens een vrouw deze prijs
wint. Ze zouden graag eens
zien dat het een vrouw is dat
de beste regisseur is. (Cjiara)



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!

Op welke leeftijd begon je met koersen? Op mijn 11 jaar 
heb ik voor het eerst deelgenomen aan een mountainbike 
wedstrijd voor lokale jeugd in Michelbeke, hierin werd ik 
derde. Op mijn 13de heb ik mij aangesloten bij een 
mountainbikeploeg om wedstrijden te rijden. Op mijn 
vijftiende ben ik overgeschakeld naar de weg.

Wie waren je favoriete wielrenners vroeger? Doordat ik 
eerst zelf mountainbikete was Filip Meirhaeghe mijn 
favoriet. Later kwamen daar ook wegwielerenners bij, 
namelijk streekrennner Peter Van Petegem en Johan 
Museeuw die op dat moment de vedetten waren.

Bij welke profploegen heb je al gekoerst? Ik heb de 
voorbije 6 seizoenen voor Wanty gekoerst, sinds dit 
seizoen koers ik voor een Franse ploeg, B&B Hotels-Vital
Concept.

Wat zijn de voordelen aan profrenner zijn en zijn er 
nadelen? De voordelen zijn dat je veel ziet van de wereld, 
dat je veel buiten bent, zowel op de trainingen als tijdens 
een wedstrijd, maar het allerleukste is dat je van je hobby 

je beroep kan maken. Nadelen zijn dat je vaak weg bent van huis, 
de risico's en als het wat minder gaat, dat het mentaal zwaar is.

Wat vind je de mooiste wielerwedstrijd? De Tro Bro Léon. Dit is 
een Franse eendagswielerwedstrijd die gekend is vanwege de 
onverharde stroken in het parcours. Gelijkaardig aan de Strade
Bianche, maar dan in het westen van Frankrijk. Een meer bekende 
wedstrijd die ook tot mijn favorieten behoort is Parijs-Roubaix.

Ben je soms bang in een wedstrijd? Eigenlijk niet, maar extreme 
risico's zal ik ook niet nemen. In massasprints bijvoorbeeld doe ik 
vaak het voorbereidende werk, daarna is het aan de sprinters en 
die nemen vaak wel meer risico's.
Ook het feit dat ik nog geen kinderen heb speelt een rol. Ik merk 
aan mijn collega wielrenners die wel kinderen hebben dat zij nog 
meer voorzichtigheid inbouwen.

Wat eet je voor, tijdens en na een wedstrijd? Vroegen aten we 3 
uur voor elke wedstrijd pasta. Maar aangezien we nu zo veel 
wedstrijden moeten rijden is altijd pasta eten niet te doen ... Je 
krijgt geen pasta meer binnen! (lach). Omdat de wedstrijden 
meestal aanvangen rond de middag is de belangrijkste maaltijd 
voor de wedstrijd het ontbijt. Het ontbijt bestaat vooral uit brood, 
havermout, yoghurt en koffie. Hier zijn vooral de trage suikers 
belangrijk. Tijdens de wedstrijd eten en drinken we vooral 
energiebars in combinatie met dorstlessers, dit zijn dan zowel 
trage als snelle suikers. In de finale komen daarbij nog energy gels 
die vooral snelle suikers bevatten. Vlak na de wedstrijd drinken 
we een recup shake die vooral bestaat uit eiwitten voor het 
herstel. En 's avonds eten we dan wat de pot schaft.

Hoeveel kilometer heb je het voorbij seizoen gefietst en waar 
was dit zoal? Tussen de 30000 en 35000 kilometer. Ongeveer 
15000 van deze kilometers zijn wedstrijdkilometers, dit komt 
omdat ik een groot aantal wedstrijden heb gereden. Ik ben één 
van de renners met het meeste aantal wedstrijddagen in het 
peloton het voorbije seizoen. Het voorbij seizoen heb ik 
wedstrijden gereden in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Saudi-Arabië, Spanje, Italië, Oostenrijk & Groot-Brittannië.

Wat doe je zoal in je vrije tijd? Thuis hebben we nog een 
boerderij dus tijdens mijn vrije tijd werk ik nog mee op de 
boerderij. Ik heb ook een vriendin en daar kruipt ook wel een 
beetje tijd in natuurlijk ... (lach). Mijn dagelijkse routine bestaat 
uit trainen, rusten, eten en een beetje werken. Voor de rest schiet 
er weinig tijd over.

Als je niet meer zou koersen, wat zou je dan doen? Dan zal ik 
hier thuis op de boerderij werken.

Frederik Backaert



Vanaf welke leeftijd ben je begonnen met 
voetballen?
Ik ben begonnen met voetbal toen ik 5 jaar 
was.

Waarom heb je deze sport gekozen? Ik wou 
oorspronkelijk eerst beginnen met boksen, 
maar dat mocht ik niet doen van mijn mama. 
Ik wou ook graag wielrennen maar dat mocht 
ik niet omdat het te ver was en te individueel. 
Dan hebben ze mij naar de voetbal gebracht 
hier in Horebeke omdat dat niet ver was, dat 
is vijf minuutjes rijden en ik vond dat leuk! 
Daarom ben ik daar definitief met spelen 
begonnen.

In welke ploeg speel je nu? Ik speel nu bij 
Anderlecht.

Hoeveel keer train je in de week? Dat is een 
beetje afhankelijk, meestal trainen wij een 
vijftal keer per week maar dat kan ook eens 
zes keer zijn of vier keer. Dat is een beetje te 
zien wanneer het wedstrijd is.

Wie is je coach? Onze coach dat is Patrick 
Wachel.

Moet je soms naar een ander land reizen? 
Voor de Champions League zijn wij naar een 
ander land moeten reizen. Dan zijn we naar 
Kazachstan geweest.

Wat vind je het moeilijkst aan je sport? De 
combinatie met het werk vind ik heel moeilijk 
en ook om soms vriendelijk te blijven tegen 
mijn andere voetbalcollega’s.

Met hoeveel zijn jullie in de groep? Onze 
groep varieert van achttien tot vierentwintig 
speelsters.

In welke positie sta jij op het veld? Ik speel 
links achter.

Wie is jouw grootste idool? Mijn grootste 
idool is Alex Morgan van de Amerikaanse 
voetbalploeg.

Sheryl Merchiers

Wat is jouw beroep? Ik werk als treinbegeleider of trainmanager op de 
Thalys. Dat is een hogesnelheidstrein. Je begeleidt de reizigers op hun reis 
en zorgt voor de veiligheid, stiptheid, informatie en de controle van de 
vervoersbewijzen (tickets).

Welke studies heb je moeten doen? Als treinbegeleider moet je geen 
specifieke studies gevolgd hebben. Je wordt opgeleid door de NMBS 
(Nationale maatschappij van de Belgische spoorwegen).

Hoe ben je daar terecht gekomen? Eerst moet je treinbegeleider zijn bij de 
NMBS. Daarna heb ik aan examens deelgenomen en moest ik nog 
selectieproeven doorstaan.

Hoe lang werk je daar al? Ik werk reeds 12 jaar als treinbegeleider, 
waarvan 1 jaar op de TGV (train à grande vitesse) en 2 jaar bij Thalys.

Hoe snel rijdt de trein? Het snelheidsrecord van onze trein is 574,8 km/u. 
Met reizigers aan boord rijden we echter meestal maar 300 km/u. Als je 
weet dat je op de autosnelweg maar 120 km/u mag rijden, dan is dat wel 
best snel.

Naar welke landen ga je? Thalys rijdt naar Nederland, Duitsland, Frankrijk 
en België. 

Hoeveel collega’s heb je? We hebben veel collega’s in de 4 landen. 
Hoeveel er exact zijn, kan ik niet zeggen. Maar het kunnen er wel duizend 
zijn. 

Welke bekende mensen kom je soms tegen op de trein?
Ik kom veel bekende personen tegen op de trein. Een paar voorbeelden: 
Xander van Ketnet, Koen Geens, Caroline Genez, Sven De Leijer,… 
Belangrijker vind ik dat ik iedereen op dezelfde manier behandel.

Wat is het ergste dat je daar al hebt meegemaakt? We hebben ooit eens 
een everzwijn aangereden. Dat klinkt misschien niet zo erg, maar aan een 
snelheid van 300 km/u kan dat ernstige gevolgen hebben. De 
treinbestuurder heeft het treinverkeer moeten stilleggen en is uitgestapt 
om de schade aan de trein op te meten. Gelukkig was enkel de neus van de 
trein beschadigd en konden we met een uur vertraging verder rijden.

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt? De ‘Thalys Soleil’ bedienen. 
Dat is de trein die naar Marseille, in het zuiden van Frankrijk, rijdt. Er was 
een leuke vakantiesfeer aan boord en het zonnetje was van de partij!

Bjorn Lemagie



Wat was uw beroep? Ik was verantwoordelijke van het 
dienstencentrum ACV in Brakel.

Hoelang was u in dienst? Ik was in dienst van 1973 tot en met 
2008, daarna stopte ik na 37 jaar trouwe dienst.

Wat waren de leuke kanten aan uw beroep? Ik was dagelijks in 
contact met de andere leden. Ik mocht daarbij allerlei 
problemen oplossen in de gemeente Brakel.

Waar beoefende u uw beroep? Mijn beroep beoefende ik in 
het dienstencentrum ACV – CM op het marktplein te Brakel.

Werkte u alleen of in een team van verschillende mensen? Ik 
werkte in een team van verschillende mensen en op onze 
dienst waren we met 4 waarvan 3 mannen en 1 vrouw. We 
werkten ook samen met de hoofdzetel van ACV Oudenaarde.

Waarom bent u uit de politiek gestapt? Na 42 jaar gezeteld te 
hebben in de politiek in Brakel ben ik gestopt omdat ik een 
ware opvolger had, mijn zoon Bart Morreels. Ik gaf met veel 
trots mijn plekje door aan hem.

U had de kans om burgemeester te worden waarom greep u 
die kans niet? Ik heb het burgemeesterschap niet aangenomen 
omdat het niet te combineren was met mijn job, dus stond ik 
mijn plek af aan een goede vriend van mij, genaamd Marnix De 
Groote.

Waarom werd u schepen van Sport en Toerisme? Omdat ik 
bijzonder veel interesse had voor sport en toerisme.

Wat waren de hoogtepunten van u politieke carrière? Mijn 
belangrijkste hoogtepunten in mijn politieke carrière waren het 
bouwen van een sporthal genaamd ‘De Rijdt’ en ook het 
aanleggen van wandelroutes en -paden in en rond Brakel.

Hoeveel keer was u kandidaat bij de verkiezingen en hoeveel 
jaar hebt u gezeteld in de Brakelse gemeenteraad? Ik was 9x 
kandidaat voor de gemeente, 4x voor de provincie en 3x voor 
de nationale politiek. In totaal heb ik 42 jaar in de 
gemeentepolitiek gezeten.

Noël Morreels
Wat is je beroep en waarom heb je dat gekozen? Ik ben 
leerkracht wiskunde. Ik heb dat gekozen omdat ik heel graag 
wiskunde doe en mijn kennis wil delen met de leerlingen.

Hoelang doe je je job al? Sinds januari 2014.

Wat vind je leuk aan je beroep en wat minder leuk? 
Samenwerken met jongeren en hen dingen aanleren vind ik leuk. 
Ik kan zelf kiezen hoe ik les geef en op welke manier ik iets uitleg. 
Dat vind ik ook leuk. Wat ik minder leuk vind is het vele 
papierwerk.

Welk beroep wou je als kind uitoefenen? Tot het 5de middelbaar 
was ik van plan om vertaler-tolk te studeren, maar mijn leerkracht 
wiskunde heeft gezegd dat ik wiskundeleraar moest worden.

Wat heb je moeten studeren om dat beroep uit te oefenen? Ik 
heb eerst 5 jaar wiskunde gestudeerd en dan mijn diploma van 
leraar in avondschool behaald.

Ben je een strenge leerkracht zo ja waarom en zo nee waarom?
In het begin van het schooljaar ben ik misschien wat strenger 
omdat de leerlingen mij nog niet kennen en ik hen ook niet. Maar 
daarna ben ik minder streng.

Waar geef je les en aan welke leeftijd? In het Koninklijk 
Atheneum van Zottegem. Aan het 5de en 6de middelbaar.

Waar ga je soms met je leerlingen naartoe en waarom? Ik ga elk 
jaar met een paar klassen op schoolreis naar Praag. Omdat het 
hun laatste jaar is mogen de leerlingen in het 6de jaar op een 
buitenlandse schoolreis. Zij moeten daar dan wel ook wat taken 
voor school doen.

Doe je naast les geven ook nog andere dingen op school en 
waarom? Ik help de leerlingen van de leerlingenraad, ik 
organiseer de reis naar Praag, ik help bij de organisatie van de 100 
dagen en de fuif en ik help leerlingen van het 6de jaar bij het 
kiezen van een studierichting.

Wat is het leukste dat je ooit hebt meegemaakt met je klas?
De reis naar Praag is elk jaar heel leuk. We hebben ook ooit een 
muziekfestival georganiseerd op school voor 1000 leerlingen. Dat 
was heel leuk.

Joachim De Couvreur



Daan:  Hallo iedereen! Vandaag leg ik een interview af met 
Katrien. Ik zou iets meer willen weten over haar beroep als 
vroedvrouw. 

Katrien, wat vind jij eigenlijk leuk aan je job? Het leuke aan 
mijn job is dat wij nooit op voorhand weten welke dag wij 
gaan hebben. Elke dag is anders en dat maakt dat onze job 
absoluut niet saai is! We verzorgen elke dag mensen in één 
van de mooiste periodes in hun leven, maar eigenlijk ook in 
één van de moeilijkste en vermoeiendste periodes in hun 
leven. En dat maakt dat ze dankbaar zijn.

Welke materialen heb je nodig tijdens een bevalling?
Tijdens een gewone bevalling dekken wij een tafeltje op met 
steriel materiaal. Daarop liggen onder andere kompressen, 
steriele handschoenen en ook een aantal instrumenten die 
de gynaecoloog gebruikt. Zo liggen daar bijvoorbeeld 2 
klemmen op en een schaar die wij gebruiken om op het 
einde, als de baby geboren is, de navelstreng af te klemmen 
en door te knippen. 

Welke studies moet je afleggen om deze job te doen? Na de 
middelbare school ben ik naar de Hogeschool in Gent 
geweest en daar is een richting die Vroedkunde heet. En die 
richting heb je nodig om vroedvrouw te worden.

Wat vind je leuk aan 's nachts werken? 's Nachts werken is 
leuk omdat dat op een heel ander ritme is dan overdag, wat 
niet wil zeggen dat het kalm is 's nachts. Dat gebeurt wel 
eens, maar is niet altijd zo, want baby's worden dag en nacht 
geboren. Het leuke is dat het daar dan kalmer is omdat er 
minder volk rondloopt. Er lopen minder dokters rond en er 
lopen minder verpleegkundigen rond. Dus eigenlijk kunnen 
we een beetje meer onze eigen zin doen. 

Worden er veel tweelingen geboren? Neen, tweelingen zijn 
de grote minderheid. Om een voorbeeld te geven: in 2019 
hadden we net geen 750 bevallingen en daarvan waren er 6 
tweelingen. De helft hiervan is gewoon geboren en de 
andere helft is via een keizersnede geboren. 

Katrien Cambier

Zijn er vele mannen in deze sector? Neen. Super weinig zelf, 
wat eigenlijk jammer is!  In ons eigen team hebben we één 
mannelijke vroedvrouw, want we noemen dat zo.  We 
noemen hen geen vroedman, maar een mannelijke 
vroedvrouw. Wij hebben er één in ons team en eigenlijk is 
dat een beetje jammer dat er zo weinig zijn, want de 
mannelijke vroedvrouwen die ik ken doen hun job super 
goed.

Wat vind je leuk aan onderwaterbevallingen?
Onderwaterbevallingen zijn over het algemeen heel mooie 
bevallingen. Het gaat er rustiger aan toe. We laten mooie 
muziek spelen. En het is gewoon een heel mooi beeld als de 
baby wordt geboren dat hij nog een beetje drijft onder 
water.

Met hoeveel mensen moet je eigenlijk zijn voor een 
bevalling?
Bij een gewone bevalling gaan we het koppel begeleiden 
door één vroedvrouw en één gynaecoloog. Als er op 
voorhand problemen geweten zijn die zouden kunnen 
gebeuren met het kindje, dan is soms ook de kinderarts 
aanwezig. Of als er op het onverwachts problemen 
gebeuren, dan kan het zijn dat we er een extra vroedvrouw 
gaan bij roepen. En wat bij ons ook regelmatig gebeurd is dat 
er tijdens een bevalling een stagiaire aanwezig is. Dat kan 
een stagiaire vroedvrouw zijn of een stagiaire gynaecoloog. 

Met hoeveel mensen zitten jullie in jullie team? Wel, het 
team van Zottegem waar ik werk bestaat uit 34 
vroedvrouwen.

Wanneer ben je begonnen met deze job? Na mijn studies 
vroedkunde in Gent ben ik in het jaar 2005 gestart in het 
ziekenhuis in Zottegem, maar niet direct als vroedvrouw, 
want er was toen geen plaats. Maar op 1 april 2006 ben ik 
gestart als vroedvrouw op de materniteit. Dus dit jaar zal het 
bijna 14 jaar zijn dat ik daar werk als vroedvrouw!

Daan: Oké, bedankt!
Katrien: Graag gedaan!



Dag Ellen, bedankt dat ik met jou dit interview mag doen. Ik 
heb een 10-tal vragen.

Welke job wou je als kind doen? Dat wisselde, doordat mijn 
mama verzorgende was, sprak de zorg me wel aan of een job 
als verpleegkundige. Tegen dat ik jouw leeftijd had, wou ik 
zieke mensen terug gezond maken. Ook medicijnen bereiden 
sprak tot de verbeelding.

Waarom heb je deze job gekozen? Omdat ik heel graag 
onder de mensen ben en graag advies geef, de mensen met 
raad en daad bijstaan. Het is ook een zeer afwisselende job.

Hoelang moet je voor deze job studeren? Na mijn 
middelbaar heb ik 5 jaar unief gedaan om apotheker te zijn. 
Wil je in het ziekenhuis of industrie werken dan komt er nog 
tot 3jaar bij.

Welke richting moet je daarvoor volgen? Het is aangeraden 
een wiskundige richting te volgen. Ikzelf heb latijn-wiskunde 
gevolgd. Het is niet gezegd als je talen doet je niet meer voor 
apotheker kan studeren maar dan ga je meer bijles moeten 
volgen omdat je minder basis hebt. Basis van fysica, chemie 
en wiskunde is een pluspunt.

Hoelang ben je al apotheker? Ik ben afgestudeerd in 2005. Ik 
heb eerst 2 jaar als adjunct apotheker bij  verschillende 
hoofdapothekers gewerkt en toen kreeg ik de kans om een 
apotheek over te nemen. Dus dit jaar werk ik 13 jaar op 
zelfstandige basis. Ik kan het zelf niet geloven dat het al 
zolang is.

Is er al veel veranderd op gebied van medicijnen sinds je start?
Er verandert heel veel. Ieder jaar worden er nieuwe medicijnen op 
de markt gebracht. Gelukkig zijn dat er wel minder dan 10  jaar 
geleden en nog veel minder dan 30 jaar geleden. Het is heel 
moeilijk om nieuwe medicijnen op de markt te brengen omdat dat 
enorm veel kost. De medicijnen die er nu bijkomen zijn meer voor 
het helpen van mensen met een chronische ziekte. Chronisch wil 
zeggen dat mensen blijvend ziek zijn maar er daarom niet van 
sterven. Nieuwe medicijnen zijn moeilijk om op de markt te krijgen, 
niet alleen omdat dit zeer duur is maar ook omdat ze moeten getest 
worden. Dit mag in de beginfase niet op mensen gebeuren. Er is ook 
veel veranderd op de wetgeving van wat er nog mag meegegeven 
worden en wat niet

Welke medicijnen worden het meest verkocht? Dafalgan is toch 
wel het meest verkochte medicijn. Dafalgan helpt tegen hoofdpijn, 
dit is een kwaaltje dat op alle leeftijden voorkomt. Maar ook pijn in 
de knie, rug of been kan verholpen worden met Dafalgan. De 
actieve stof paracetamol is nog altijd de eerste keuze omdat het een 
veilige molecule is die je aan oudere mensen, kinderen of mensen 
die reeds veel medicijnen nemen kan geven.

Wat wil jij veranderen aan het systeem van voorschriften? Ik zou 
graag hebben dat wij als apotheker sneller iets mogen meegeven 
zonder dat de dokter een voorschrift moet uitschrijven. Wij kennen 
de mensen, de patiënten. Wij mogen geen medicijnen die een 
voorschrift nodig hebben afleveren. Maar soms weten wij ook wel 
iets meer over medicijnen. Het is niet dat we de dokter niet meer 
nodig hebben. Want de dokter moet de diagnose stellen zoals 
bijvoorbeeld een griep of een ontsteking. Dan schrijft hij een 
pijnstiller of een onstekingsremmer voor. Maar bij mensen die 
langdurig ziek zijn weten we ook wat mag en wat niet mag. Dus bij 
mensen die chronisch ziek zijn zou ik graag wat meer inspraak 
hebben.

Welke geneesmiddel moet er nog uitgevonden worden? Er zijn 
nog heel veel mensen die ziek zijn maar waar geen behandeling 
voor is. Ik denk dan aan mensen die aids hebben. Daar zijn al 
medicijnen voor om de ziekte tegen te houden zodat ze niet plots 
ziek vallen, maar ze kunnen er nooit van genezen. Graag zou ik ook 
meer medicijnen zien die mensen met kanker helpen. Er bestaan al 
veel behandelingen maar sommige medicijnen helpen niet bij 
sommige mensen …

Als je iets anders mocht doen, wat zou je dan doen? Mocht ik een 
andere job moeten beoefenen zou het sowieso ook iets met 
mensen zijn. Ik zie mezelf niet op een bureau zitten. Als baas van de 
apotheek doe ik het papierwerk dat erbij hoort het minst graag. Ik 
zou iets kiezen waarbij ik mensen vooruit kan helpen …

Ellen de Colfmaeker



Wat is jouw beroep? Mijn beroep is 
vrachtwagenbestuurder.

Waarom heb je dit beroep gekozen? Omdat er veel 
afwisseling is en je bent vrij, je komt op veel verschillende 
plaatsen. 

Hoe word je vrachtwagenbestuurder? Door het behalen 
van rijbewijs C of CE en bijscholing volgen CODE 95.

Met welke vrachtwagen rijd je? Met een trekker 
oplegger (betonmixer) waar je een rijbewijs CE voor 
nodig hebt.

Wat vervoer je? Hoofdzakelijk beton, maar ook 
cementpap (een mengsel van cement, zand, water en 
latex).  

Is vrachtwagenbestuurder zijn leuk en waarom? Ja, ik 
vind dat leuk omdat je vrij bent, je kan pauze nemen 
wanneer je wil en je ziet ook veel dingen langs de 
openbare weg. 

Wat maakt jouw job gevaarlijk?  Andere bestuurders in 
het verkeer. Maar het meest gevaarlijke is lossen aan de 
betonpomp in de nabijheid van hoogspanning. 

Kom je met veel mensen in contact en waar? Ja je komt 
in contact met veel collega’s, klanten en aannemers op 
de werven waar ik moet lossen.

Wat vind je niet leuk?  Lossen in de regen, betonpap
over mij heen krijgen en in de file staan.

Wat maakt je job vermoeiend? Het jezelf altijd moeten 
concentreren op de openbaren weg en dat in alle 
weersomstandigheden maken de job vermoeiend, 
als ook de lange uren naar het eind van de week toe.

William Helleputte

Wat voor beroep doet u? Ik ben accountmanager pro.

Wat moet je doen voor je job? Ik ga bijna dagelijks de baan op 
om mijn klanten te bezoeken.

Welke materialen heb je nodig? Ik heb enkel een GSM, een 
laptop en een auto nodig.

Wat voor studies heb je moeten volgen? Ik heb mechanica 
gestudeerd en heb een brede interesse in technieken. Dat 
helpt me nu in mijn huidige job.

Waar werkt u? Ik werk in de driehoek Antwerpen-Gent-
Brussel.

Wat moet u doen op uw werk? Ik moet bij mijn klanten langs 
gaan en een goede band onderhouden en hen helpen.

Naar waar moet je precies allemaal gaan? Mijn klanten zijn 
veelal professionele winkels die allerlei dingen verkopen i.v.m. 
bouw en industrie.

Hoeveel klanten heb je? Ik heb zo’n 70 klanten

Met hoeveel zijn jullie in België? Wij zijn in totaal met 16 voor 
België en een paar duizend internationaal.

Wat verkoop je allemaal? Ik verkoop powertools. Die zijn 
zowel op snoer als op accu d.w.z. boormachines, haaks 
slijpers,…

Bram Coppens



Hoe lang ben je naar school geweest en wat heb je 
gestudeerd? Ik ben tot mijn achttien jaar naar school geweest 
en volgde handel en heb een diploma A2 behaald.

Waar ben je na de studies beginnen werken? Ik ben 
beginnen te werken in de kistenfabriek in Schorisse, D.D.S. 
genaamd.

Wat voor werk was dat? Het was bandwerk, het maken van 
fruitkisten in hout. Bomen worden gezaagd en verwerkt tot 
men houten latjes krijgt, daarna worden de latjes machinaal 
verwerkt tot kistjes om er later fruit in te leggen. Dagelijks 
worden er ongeveer 100.000 kistjes gemaakt. Deze worden 
dan geleverd aan ‘fruitveilingen Haspengouw’ om er dan het 
geplukte fruit in te leggen zoals appels en peren. Deze kisten 
worden dan over heel België verdeeld en zelfs tot in het 
buitenland. Hier vind je ze vooral terug op de markten en in 
grootwarenhuizen.

Hoe lang heb je dat werk gedaan? Ik heb dat bijna 40 jaar 
lang gedaan.

Waarom ben je gestopt met werken? Ik ben moeten stoppen 
met werken omdat mijn man een herseninfarct heeft 
gekregen. Vanaf toen moest ik instaan voor zijn verzorging.

Na sta je elke dag in voor uw man, wat doe je dan?
Ik zorg voor mijn man zijn dagelijks onderhoud, hem wassen 
en aankleden en eten klaarmaken.

Door wie wordt het huis en de tuin onderhouden? Dat doe ik 
ook zelf. Ik maai het gras en geef onze damherten elke dag 
eten.

Wat doet uw man terwijl u het huis onderhoudt? Hij kijkt tv, 
lost binaire puzzels op en commandeert mij ☺.

Wat voor dingen doen jullie nog tezamen? Samen gaan we 
soms nog eens wandelen. Hij heeft een aangepaste scooter 
en ik loop te voet ernaast.

Wat zouden jullie nog een keer met de kleinkinderen willen 
beleven? Dat wij nog jaren samen mogen blijven in goede 
gezondheid. We hopen ze te mogen zien afstuderen en dat zij 
het nog ver mogen brengen in hun leven. 

Wat voelde je opkomen toen je verlamd werd? Ik was 
buiten aan het werken toen plots mijn rechterkant begon te 
verlammen.

Wat heb je gedaan toen het gebeurde? Ik ben nog 
moeizaam tot binnen in huis geraakt en heb mijn vrouw 
kunnen roepen. Ze heeft dan de dokter gebeld.

Deed het pijn en zo ja, op welke plekken? De hele linkerkant 
was lam en ik kon ook niet meer spreken.

Wat hebben de dokters toen beslist? De huisarts zelf heeft 
mij nog naar het ziekenhuis gebracht in Oudenaarde. Daar 
hebben ze besloten om mij naar het UZ in Gent te brengen, 
maar het was te laat om nog iets te kunnen doen.

Hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen? Ik heb een 
revalidatie in Oudenaarde gehad van 6 weken om terug te 
leren spreken en bewegen. Daarna ben ik naar huis mogen 
komen maar moest nog iedere dag 2 uur naar de 
kinesitherapie om alles terug aan te leren en dit gedurende 6 
maanden.

Vond je het leuk in het ziekenhuis, zo ja of nee waardoor?
Het verblijf in het ziekenhuis viel op zich nog mee door de 
talrijke bezoekjes van familie en vrienden.

Welke nadelen heb je ondervonden? Ik moest plots voor 
alles wat ik wilde doen hulp krijgen.

Heb je veel moeten aanpassen aan je levensstijl? Zo ja, 
welke dingen? We hebben aanpassingen in de badkamer 
moeten laten uitvoeren en de auto moeten laten 
ombouwen.

Wat moet je nu doen om alles weer zoals voorheen te 
krijgen?
Iedere week krijg ik nu nog 3 keer kinesitherapie thuis en ik 
moet veel medicatie nemen.

Ga je voor altijd verlamd blijven en zo ja, hoe zie je het 
leven verder? Ik zal voor altijd verlamd blijven, verbeteren 
zal het nu niet meer doen. Maar we maken er het beste van. 
Samen gelukkig zijn en genieten van de kleine dingen om ons 
heen en vooral van de kleinkinderen Camille en Guillor.

Marleen VandewalleDany Desmaele



Welk beroep doe je? Ik ben loodgieter.

Wat houd dat in? Ik doe zowel het onderhoud, 
herstellingen als het vernieuwen van centrale verwarming 
en plaats ook volledig nieuwe installaties. Zowel in 
nieuwbouw woningen als in bestaande woningen plaats of 
renoveer ik sanitaire installaties, badkamers en toiletten.

Waarom heb je dit beroep gekozen? Eerst doe ik de 
afbraakwerken en voorbereidingen om later tot een 
afgewerkt project te komen. Als je ergens een nieuwe 
installatie of badkamer plaatst en het eindresultaat er is, 
geeft dat veel voldoening van het werk. Dit is ook een 
beroep met heel veel afwisseling, soms doe ik 
onderhouden van bestaande installaties, een andere keer 
renoveer ik badkamers of werk ik in een 
nieuwbouwwoning. Deze variatie is voor mij een pluspunt, 
een beroep dus waar ik mij volledig kan in uitleven. 

Bart De Rouck

Welke studies heb je gevolgd om dit beroep uit te oefenen?
Ik heb een opleiding gedaan voor chauffage en sanitair, daarna 
heb ik nog bijkomende opleidingen gevolgd om een erkend 
technicus te zijn voor gas, mazout en warmtepompen. Ik kan 
de klanten zo een geldig bewijs uitschrijven voor de 
uitgevoerde werken. 

Hoe ziet een werkdag er uit voor jou? ’s Morgens sta ik heel 
vroeg op en dan ga ik eerst naar het magazijn om de 
camionnette uit en in te laden zodat ik alle materialen bezit 
die ik die dag nodig heb. Toch is mijn werkdag heel 
onregelmatig omdat de werkplanning dikwijls gewijzigd word 
door herstellingen die dringend moeten worden uitgevoerd.

Moet je soms nog naar school gaan om nieuwe dingen te 
leren? Waarom? Ja, ik moet me regelmatig bijscholen om mijn 
job te kunnen behouden. Om de 5 jaar moet ik cursussen en 
examens afleggen om te bewijzen dat ik de nodige kennis voor 
mijn job nog bezit, dit zowel voor gas en mazout, airco’s en 
warmtepompen. Daarnaast moet ik ook lessen volgen om de 
laatste nieuwigheden van het vak te leren kennen.

Werk je enkel in de week of ook in het weekend? Ik werk 
meestal in de week en vaak ook op zaterdag. Als er een klant 
belt voor een dringende herstelling dan ga ik ook op zondag  
op pad.

Welke materialen heb je nodig om je beroep uit te oefenen?
Ik heb enorm veel materialen nodig, het hangt er een beetje 
van af welk werk ik moet doen. Voor het plaatsen van 
bijvoorbeeld verwarmingsketels heb ik vooral heel veel buizen 
nodig. Bij het plaatsen van badkamers heb ik vooral een bad, 
douche en badkamermeubels nodig, die ik vooraf bestel bij 
een firma en natuurlijk ook de nodige hulpmaterialen voor de 
plaatsing hiervan. 

Wat zijn de minder leuke kanten van je werk? De minder 
leuke kanten zijn moeilijke herstellingen,  werken op minder 
goed bereikbare plaatsen of het plaatsen van leidingen in 
kruipkelders en zo.

Moet je soms ver reizen voor je werk? Zo ja, welke landen 
bezocht je reeds? Voor mijn job heb ik nog niet moeten 
reizen. De meeste werkzaamheden gebeuren in de streek.  



Dokter Bart Vanderheyden is wekelijks te zien op televisie in 
het programma ‘Topdokters’. Hij is kolonel en militair chirurg 
in het Belgisch leger en ook spoedarts in het ziekenhuis van 
Oudenaarde.

Vanaf welke leeftijd wilde u dit beroep doen? Al heel vroeg 
wist ik dat ik dokter wilde worden. In de lagere school, wilde ik 
eerst dierenarts worden. Vanaf 14 jaar wilde ik geneeskunde 
studeren.

Welke studies hebt u moeten doen? Eerst heb ik voor dokter 
gestudeerd in Diepenbeek en Leuven, nadien nog 
sportgeneeskunde, tropische geneeskunde en 
rampengeneeskunde. Na mijn legerdienst ben ik bij het leger 
gebleven. Ik was paracommando en heb nadien ook 
traumachirurgie en algemene chirurgie gedaan.

Hoe ziet een normale werkdag eruit? Ik heb verschillende 
soorten werkdagen. In het ziekenhuis van Oudenaarde werk ik 
op de spoedgevallen telkens 24u na elkaar. Ik zie mensen die 
met een probleem naar de spoedgevallen komen en ga met de 
MUG voor dringende hulp naar mensen thuis of op straat.
In het militair hospitaal help ik vooral mensen met

Bart Vanderheyden 

brandwonden. Als legerchirurg, vertrek ik op missie naar 
het buitenland.

Welke eigenschappen heb je nodig om dit beroep te 
doen?
Je hebt vooral toewijding nodig en wilskracht om je job 
goed te doen. Je moet het graag doen, want het is 
veeleisend en er niet tegenop zien om heel je leven te 
blijven studeren.

Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van je beroep?
Het leukst is om op zending met het leger te gaan en met 
weinig middelen je plan trekken en mensen verzorgen ver 
weg van huis. Het minder leuke is op spoedgevallen heel 
kleine, minder erge dingen oplossen.

Wat vindt uw familie van uw beroep? Het familieleven is 
moeilijk te combineren met mijn beroep. Vaak van huis 
weg zijn, is een probleem, want mama en kinderen zijn 
vaak alleen thuis, wat voor hen niet leuk is.

Mocht je een ander beroep doen, wat zou het zijn? Boer, 
landbouwer, een hele dag buiten zorgen voor planten en 
dieren. Thuis heb ik nu zelf ook schapen, een hond, poes 
en vissen.

Wat zijn je hobby’s? Op dit moment heb ik weinig tijd 
voor hobby’s, omdat ik veel werk heb en een kindje van 2 
jaar. Vroeger deed ik veel sport: tennis, lopen, 
rotsklimmen en valschermspringen. Valschermspringen 
heb ik geleerd bij de paracommando’s en nadien ben ik bij 
een club gegaan omdat het zo leuk is. 

Hoe pakt u een spoedgeval met kinderen aan? De 
kinderen geruststellen en geduld hebben is het meest 
belangrijk. Kinderen wenen vaak, niet van de pijn, maar 
omdat ze bang zijn.

Wanneer wordt uw werk gevaarlijk? Als ik op missie ben 
voor het leger, werken we in gebieden waar raketten van 
op lange afstand op het kamp kunnen vallen. Je moet 
altijd voorzichtig zijn en goed uitkijken, maar dat moet je 
hier ook als je de straat oversteekt. 



Freddy Iemants

Wat vind je leuk aan je hobby? Het is 
een ontspannende en gezonde hobby.

Draag je speciale kleren voor je hobby?
Ja, ik draag een speciale koersuitrusting 
en een bril, wanten en speciale 
koersschoenen.

Hoe bescherm je, je hoofd? Ik bescherm 
mijn hoofd door het dragen van een 
speciale fietshelm, dit is nodig voor als je 
valt om je hoofd te beschermen

Eet je iets speciaal? Ik eet veel fruit en 
koolhydraten en speciale energierepen.

Ben je aangesloten bij een groep? Ja, ik 
ben aangesloten bij de groep WTC Ter 
Linde, aan het Lindeplein bij café 
Labrieze, ik ben al 38 jaar lid van deze 
groep.

Hoeveel keer fiets je per week? Ik ga 2 
maal per week gaan fietsen, éénmaal in 
de week alleen en in het weekend in 
clubverband.

Wat zijn de afstanden die je fietst?
Tijdens de week fiets ik ongeveer een 
55tal kilometer en in het weekend met 
de club ongeveer 80 km.

Met welke fiets rijd je? Ik rijd met een 
koersfiets.

Is je hobby duur? Bij de start was het 
duur met de aankoop van de fiets en de 
kledij, maar nu is het enkel nog het 
onderhoud van de fiets, de energierepen 
en soms nieuwe kledij. Na het fietsen 
gaan we ook nog iets gaan consumeren.

Ben je al eens gevallen? Ja, ik ben al 
enkele keren goed gevallen, dat kan 
altijd eens gebeuren. 
dat moet je hier ook als je de straat 
oversteekt. 

Wat voor job hebt u? Ik ben 
ambtenaar. 

Welke studierichting moest u doen 
om deze baan te krijgen? Ik moest 
public relations volgen. 

Waar beoefent u uw job? In een 
gemeentebestuur. 

Wat moet u doen op uw werk? 
Mensen ontvangen, 
bewonerskaarten maken, borden 
reserveren, telefoons opnemen, 
bestellingen maken, facturen 
behandelen, mails beantwoorden 
en opsturen. 

Wat voor vervoermiddel 
gebruikt u om tot uw werkplaats 
te geraken? Bus, trein, metro. 

Wat voor belangrijke  e-mails 
stuurt u naar de mensen? Ik 
moet mails sturen in verband met 
de opleiding van andere mensen.

Waarom moet u e-mails naar de 
mensen sturen? Ik moet mails 
sturen in verband met de 
sluitingsperiode van het 
Gemeentehuis naar de bevolking 
en de leveranciers.

Wat voor werk had u vroeger? Ik 
werkte aan het onthaal van een 
FNAC winkel.

Waarvoor komen de mensen bij 
u op het werk? Om een 
parkeerplaats te reserveren, om 
een parkeerverbod aan te vragen 
voor het in-en uitladen bij 
verhuizingen en voor alles dat te 
maken heeft met openbare 
werken.

Waarom moeten de mensen hun 
facturen betalen? Omdat het een 
betalende dienst is.

Nathalie Ilunga

Wat maakt ons HAPPY bij SAB?
Wij deden een rondvraag!

Emilia (2B): alles!
Odille (3A) toffe meesters en juffen.

Charlotte (3A): het is een leuk thema.
Nand (5A): de sportweek.

Mona (4B): het is een topschool!
Juf Mieke: mijn collega’s!

Juf Marijke: alle brave kinderen.
Marthe (5B): muzo en turnen.

Arsenio (5A): wiskunde en voetbal.
Amélie (4A): dansen op de 

speelplaats.
Kato (4B): al mijn vriendinnen.

Gilles (5A): turnen!
River (6A): mijn vrienden!

Daan (5A): het voetbalveld is top.
Janelle (3A): ik hou van wiskunde.



Hoe lang verzorg je de pinguïns al en moest je hiervoor een 
opleiding volgen? Ik werk al 24 jaar in de zoo, waarvan 10 jaar bij de 
pinguïns. Diegene die nu moeten beginnen, moeten wel een 
opleiding voor dierenverzorger hebben gevolgd. Ikzelf heb een 
opleiding voor paarden gevolgd.

Wat wordt van je verwacht? Wat moet je allemaal doen? Het is een 
heel gevarieerde job. Ik moet …
*de voeding in orde brengen, bv. vis wordt ontdooid, gesorteerd, 
gespoeld en in emmers gedaan.  
*de pinguïns voederen.
*de dieren controleren op wondjes, ziektes, vermageren, goed of 
genoeg eten. 
*de dieren medicatie geven.
*allerlei zaken schoonmaken zoals de keukens, filters, de verblijven 
van de dieren, het gras afrijden, …
*gekende oefeningen verder trainen en ook nieuwe aanleren. 
*een voederbabbel geven .
*natuurlijk ook uitleg geven als er vragen zijn van de bezoekers of als 
kinderen een interview moeten afnemen 😊.

Wat zijn de leuke en de minder leuke dingen aan deze job? Ik vind 
mijn job heel boeiend. Ik ben heel blij dat het zo gevarieerd is en ik 
iets kan betekenen voor deze lieve dieren. Als het koud weer of 
regenweer is, moeten wij natuurlijk toch naar buiten om voeding te 
geven, te poetsen, …  Dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Als er toch 
dieren sterven, dan zijn we daar we heel verdrietig over.

Wij kennen pinguïns vooral in de sneeuw.  Hoe overleven ze dan de 
warme zomers? Wij hebben zowel pinguïns die in koude streken 
leven, die zitten in Vriesland (= binnenafdeling van de zoo). Onze 
tropische pinguïns zitten buiten. Zij komen voor in het wild in Zuid-
Afrika. Die zitten graag warm in het zonnetje.

Wat eten pinguïns zoal en hoeveel? Al onze pinguïns eten vis zoals 
sprot, wijting, haring en inktvis. Ze eten zoveel ze willen. Enkel als ze 
heel dik zijn gaan we wel even opletten of meer magere vis geven 
zoals wijting.

Hoe lang slapen ze? Dat is heel verschillend. Sommigen gaan naar 
hun nest om een dutje te doen. Anderen zoeken een rustig plekje en 
liggen plat op te buik te genieten. Het kan ook zijn dat ze gewoon 
rechtop blijven zitten en hun oogjes sluiten om even te rusten.

Nadine

Hoe komen de kleintjes ter wereld en hoe lang duurt een 
zwangerschap? Pinguïns zijn niet zwanger!!! Ah neen, het 
zijn vogels dus leggen ze eitjes die ze dan uitbroeden. 
Naargelang de soort kan dat van 38 dagen tot zelfs 58 
dagen zijn. Er zijn er die nesten maken, maar ook die hun ei 
dragen op hun pootjes onder hun huidplooi. De papa en 
mama wisselen elkaar af om het ei uit te broeden. 
Wanneer mama gaat eten, moet papa op het nest blijven, 
en omgekeerd. Ze voederen wel allemaal hun kleintjes 
(kuikens). Ze doen dat tot deze groot genoeg zijn en geen 
donsveertjes meer hebben. Dan kunnen ze zelf in het 
water visjes gaan zoeken en eten.

Hebben de pinguïns een naam en kun je ze gemakkelijk 
onderscheiden? Wij herkennen onze pinguïns aan een 
kleurenbandje (gemaakt van strijkparels) aan hun vleugel. 
Ze hebben natuurlijk allemaal een eigen karakter en 
daaraan kan je ook soms zien wie wie is. Ze hebben dus 
een kleurnaam maar ook de kleintjes die bij ons geboren 
worden krijgen een naam. Dit jaar moet die naam 
beginnen met de letter V. Onze laatste kleintjes van 2018 
hadden namen met de letter T zoals den Tonic, Tequilla, 
Tantor, Taco, Tipsie, … Wij volgen het alfabet.  In 2019 
waren er geen kleintjes omdat er geen tijd was om te 
broeden.  Er waren plannen om het verblijf te verbouwen.  

Hoe communiceer je?  Hoe verstaan ze jou? Het 
reukorgaan van de pinguïns is niet sterk ontwikkeld. Toch 
herkennen zij hun vriendjes en de verzorgers heel goed. Zij 
horen heel goed en herkennen elkaar en mensen aan het 
geluid dat ze maken. Ondanks dat pinguïns kleine dieren 
zijn, kunnen ze veel lawaai maken. Het lijkt op het gebalk 
van ezels. Sommigen onder hen reageren zelf wanneer je 
hen aanspreekt met hun naam.

Heb  je tot slot nog een leuke anekdote over de pinguïns?
Met sommige pinguïns hebben we een iets hechtere band. 
Momenteel is dat zo met Tantor.  Zijn mama en papa 
waren ziek wanneer hij klein was. Zij gingen dood. Daarom 
moest ik hun taak overnemen. Ik moest Tantor dus extra in 
het oog houden en met de hand groot brengen. Dat is de 
reden waarom Tantor nu niet meer van mijn zijde wijkt. Hij 
is enorm aanhankelijk en volgt me overal waar ik ga.



Waarom heb je voor de job van vertegenwoordiger en filiaalverantwoordelijke 
sector sanitair/hvac gekozen? Ik heb voor deze job gekozen vanwege de 
afwisseling tussen zowel zaken verkopen alsook technische uitleg geven over 
bepaalde producten, bij deze job had ik de kans om mijn technische capaciteiten 
om te zetten in verkoop.

Hoelang doe je deze job al? Ik doe deze job al meer dan 20 jaar en dit bij 2 
werkgevers en ondertussen al 11 jaar voor mijn huidige werkgever.

Wat zijn de leuke dingen aan uw job? Het leuke aan deze job is de afwisseling, 
met name zowel het aansturen van collega’s, het
commerciële aspect zoals een verkoop doen, dit zowel op het bureel als extern 
bij de klanten.

Wat zijn de minder leuke dingen aan uw job? Bij iedere job horen minder leuke 
zaken, in mijn geval zijn dit klanten die ontevreden zijn wegens allerlei redenen, 
dit kunnen zowel technische problemen zijn met producten alsook logistieke 
problemen zoals een product die later wordt geleverd dan afgesproken.

Ben je thuis ook bezig met uw job? Inderdaad, ook thuis ben ik bezig met mijn 
job aangezien ik van thuis ook alles kan doen zoals op
mijn bureel op de zaak, ik kan dus van thuis uit inloggen op het bedrijfsnetwerk 
en op die manier allerlei zaken afhandelen.

Heeft u veel vrijheid in uw job? Mijn job heeft natuurlijk een bepaalde vrijheid in 
die zin dat ik overdag zowel op bureel kan zijn maar evengoed extern bij klanten 
kan zijn, je moet dan ook met die vrijheid kunnen omgaan
en effectief extern met uw job bezig zijn en bijvoorbeeld geen privé zaken gaan 
doen.

Is uw job niet teveel hetzelfde of valt dit mee? Totaal niet, ik hou mij zowel 
bezig met het aansturen van mensen, ook magazijnbeheer,
verkoop, rapportage en technische zaken behoren tot mijn verantwoordelijkheid.

Wat is ongeveer uw dagindeling? Mijn dagindeling ziet er als volgt uit: ik vertrek 
thuis rond 6h45, rond 7h kom ik aan op mijn bureel, meestal doe ik ’s morgens 
wat administratieve zaken om dan later eventueel bij klanten langs te gaan, de 
middagpauze kan zowel op bureel zijn als buitenaf indien er tijd voor is, rond 
18h30 probeer ik meestal thuis te zijn, later op de avond zal ik dan ook van thuis
uit nog wat zaken afhandelen. Dus is mijn dag goedgevuld.

Heeft u soms vergaderingen op het werk? Jazeker, tenminste 1 keer op de 
maand hebben wij een vergadering met de directie, dit kan
zowel over commerciële zaken gaan alsook over praktische zaken.

Hoe blijf je op de hoogte van nieuwe zaken in uw job? In onze sector blijven wij 
op de hoogte via opleidingen die onze leveranciers organiseren, ook het bezoek 
aan beurzen gebeurt alsook fabrieksbezoeken, dit gebeurt soms ook samen met
onze klanten.

Davy Meerschaut

Wat voor werk doe je? Ik werk in een 
garage, ik repareer auto’s.

Wat vind je leuk aan je werk? Ik vind 
het leuk om aan auto’s te werken.

Welk gereedschap gebruik je? Het 
meeste dat ik gebruik zijn 
schroevendraaiers ,sleutels, 
pneumatisch materiaal (materiaal die 
werkt op luchtdruk).

Welke job deed je vroeger? Ik heb 
vroeger nog in een autofabriek gewerkt .

Waar ging jij naar school? Ik ben eerst in 
SAB gezeten en in het middelbaar ben ik 
naar de Viso Cor Mariae geweest.

Welke soort auto’s verkoop je? We 
werken en verkopen het meest Duitse 
wagens.

Waar is je werk? Mijn werk is in Brakel.

Welke studies heb je gedaan? Ik heb 
eigenlijk nooit geleerd om aan auto’s te 
werken.

Moest je deze job niet doen welk ander 
beroep zou je dan doen? Ik zou graag 
schoolmeester worden want die hebben 
veel verlof.

Met hoeveel mensen werk je samen?
Wij werken in de garage met 4 mensen.

Koen Heerman



Welke studies heb je gedaan voor je werk? Na 
mijn secundair onderwijs, ben ik graduaat (nu 
technisch bachelor) elektronica met optie 
microprocessoren gaan volgen. Dat is min of 
meer industriële informatica.

Met wie werk je samen? Meestal met de 
mensen die problemen vaststellen op hun 
computer, soms met collega’s ICT consulenten.

Doe je je werk graag? Zo ja, waarom en zo nee, 
waarom niet? Ja, het is prettig dat je mensen 
kan helpen met hun problemen. Iets minder is 
dat ik nu ’s morgens ver moet rijden.

Koen Bekaert

Wou je deze job al toen je klein was? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
Toen ik ongeveer 14-15 jaar was ben ik 
me gaan interesseren in computers. En 
zo heeft dit mijn studiekeuze bepaald. 
In een zekere zin is mijn hobby mijn 
werk geworden.

Hoe lang doe je deze job al? In de 
provincie, waar ik nu voor werk, reeds 
bijna 14 jaar. Maar daarvoor ben ik 
steeds met computers aan de slag 
geweest.

Heb je op je werk vrienden? Zo ja, 
wie? Zo nee, waarom niet? Vrienden, 
dus mensen waar ik buiten de 
werkuren mee optrek, die zijn er niet, 
maar er zijn natuurlijk mensen 
waarmee ik soms babbel over koetjes 
en kalfjes, en dus niet enkel over het 
werk.

Waar doe je deze job? Dat doe ik in 
verschillende gemeentebesturen. Nu is 
dat Waasmunster, Sint-Martens-Latem, 
Kruisem en Zottegem. Er zit ook 1 
intercommunale bij in Sint-Niklaas.

Vind je het leuk dat je soms ver weg 
zit? Nee, als ik meer dan een half uur 
moet rijden, of dus meer dan een uur

per dag in het verkeer zit, vind ik 
dat tijdverlies. Gelukkig hoef ik niet 
te veel in de file te staan.

Hoe beveilig je je computer het 
best? Nu zijn de meeste computers 
uitgerust om zelfstandig updates 
binnen te halen en zich te 
beschermen tegen virussen. Laat 
ze dat dan ook doen! Het grootste 
gevaar zit meestal bij de gebruiker 
die, vaak onwetend, zomaar op 
alles en nog wat klikt, en zo 
cryptolockers en zo binnen haalt, 
en toestemming geeft om het te 
laten uitvoeren.

Heb je tips voor op het internet? 
Zet minder informatie over jezelf 
op sociale media. Alles wat op het 
internet komt, blijft er zo goed als 
altijd op staan. Verwijderen is bijna 
onmogelijk, omdat alles zoveel 
keer gekopieerd wordt. En die 
gegevens kunnen later tegen jou 
gebruikt worden. Bijvoorbeeld als 
je later werk zoekt, kan je 
toekomstige baas, of klant, de 
zaken die je in je kindertijd gedaan 
hebt, gebruiken om je toch die job 
niet te geven.

Hoe moet ik trainer worden? Je moet 
eerst een goede speler zijn en goed 
kunnen voetballen maar je moet ook 
een teamspeler zijn.

Vanaf welk jaar mag je trainer 
worden? Als je ouder wordt en kennis 
hebt.

Waarom wou jij trainer 
worden? Omdat mijn vader vroeger 
trainer was wou ik het ook doen en dan 
begon ik naar wedstrijden te kijken.

Op welke leeftijd werd je trainer? Ik 
ben ermee begonnen toen ik 38 was.

Wat moet ik doen om een goede 
voetballer te worden? Je moet vooral 
een teamspeler zijn.

Hoe doe je dat, een teamspeler zijn? 
Je moet vak passen naar je ploegleden.

Waarom moeten sommige Belgische 
spelers op de bank zitten? Ze zijn toch 
allemaal goed? Soms moeten spelers 
zitten zonder op het veld te gaan omdat 
sommigen niet genoeg sterk zijn.

Waarom doen spelers alsof ze pijn 
hebben? Ze doen dat om de tegenspeler 
een rode kaart te bezorgen maar we zien 
alles.

Van welke voetballer ben je geen fan? 
Van Neymar, het is geen teamspeler, hij 
houdt de bal voor zichzelf.

Waarom zijn trainers boos als iemand 
een goal mist? Omdat ze in hun hoofd 
dachten dat het een mooie kans was en 
ze willen winnen.

interview
van Arsenio

met zijn papa



Welke hobby’s deed je voor skaten? Ik heb vroeger zo een 
beetje op straat gevoetbald en gebasket. Eerst heb ik judo 
gedaan in een club, daarna basket in een club en dan was 
het skaten.

Op welke leeftijd ben je begonnen met skaten? Ik ben 
begonnen in 2001 rond februari en toen was ik veertien jaar.

Hoeveel skateboards heb je al gehad en hoe zijn die 
allemaal kapot gegaan? Als ik zo grof moet schatten, dan 
denk ik 250. De meeste zijn niet kapot gegaan. Ik heb er 
eigenlijk gewoon mee geskatet tot wanneer het niet meer 
leuk was. Dan ik heb ze aan iemand anders gegeven of 
gewoon gehouden en hier en daar is er wel eens een 
gebroken plank, dat is meestal met trappen.

Op welk skatepark skate je het meest en wat vind je daar 
zo leuk?
Ik skate het meest in het zuid skatepark in Gent. Ik vind het 
daar het leukst, omdat ik daar ben begonnen met skaten. 
Dat is  een beetje een gevoel, dat je daar hebt geskatet … en 
oké de toestellen zijn niet wauw, maar het is daar zoals een 
thuis voor mij.

Op welke leeftijd heb je gedacht om een skatewinkel te 
openen en waarom leek je dat zo leuk? De eerste keer was 
ik, denk ik, 25 en toen had ik het idee al, maar dacht ik dat 
het te moeilijk ging zijn dus ik heb dat een beetje opzij  
gezet. Toen ik 27 was heb ik de knoop doorgehakt. Daarvoor 
werkte ik bij de post als chauffeur. Dat waren ophalingen bij 
bedrijven en bij postkantoren. Ik vond dat wel een leuke job: 
gewoon in uw auto, zelfstandig, geen tijdsdruk ofzo, maar op 
het einde van de dag had ik niet het gevoel dat ik een 
bijdrage leverde en had ik een beetje een leeg gevoel. Je 
gaat naar huis en met skaten, ja, dat is mijn passie… al bijna 
20 jaar. Ik wou altijd al mensen rondom mij helpen. Dat leek 
mij via een skatewinkel een perfect idee.

Hoe ben je op de naam Curb Skateshop gekomen? Als je een 
skateshop gaat starten heb je altijd een naam nodig. Dat is 
niet altijd even makkelijk. We hebben lang nagedacht. We 
zochten eigenlijk een kort woordje, niet een lange saaie naam. 
Dus we dachten één woord en in Gent wordt er veel op curbs
geskatet. Een curb is een stoeprand. Wij in Gent noemen een 
box, een ledge, ook een curb. In Gent zijn we wel gekend als 
curb skaters. Zuid staat vol curbs dus vandaar dachten we 
curb, kan wel tof zijn.

Wie is je grote voorbeeld voor skaten en waarom hij? Eén 
van mijn grote voorbeelden is Paul Rodriguez. Toen ik begon 
met skaten was Paul 16. Ik was toen 14 en ja, hij kwam al in de 
video's die we bekeken. Hij was jong, had een mooie stijl, 
supergoed en later  is hij dan ook eigenaar geworden van 
Primitive (een skatewinkel). En dat was ook wel tof, omdat hij 
ook toch wel buiten zijn skaten iets voor het skaten deed. Zelf 
had hij een team, hij nam een andere rol in dan vroeger. Dus 
dat is wel een van mijn grote voorbeelden.

Heb je nog veel tijd om naar het skatepark te gaan? Zo ja, 
Wanneer? Zo nee, hoe komt dat? Ik heb wel nog tijd om naar 
het skatepark te gaan. Misschien niet meer zo veel als vroeger, 
omdat ik hier ook vaak moet werken en ja als je een skateshop 
hebt dat is niet alleen werken als de skateshop open is, maar 
natuurlijk ook ervoor en erna. Ik heb wel nog tijd, meestal is 
dat ’s avonds na de shop, in het weekend, op een feestdag en 
soms als ik een vrije dag heb. Ik probeer zo veel mogelijk tijd 
te maken.

Wat verschilt er zoveel met alle skateboards? Er zit redelijk 
veel verschil op, ook al zie je het niet. Bij de start heb je ook de 
old school shape waar ze vroeger in de jaren 70 mee skaten. 
Dan heb je ook nog de dubble kick tail waar we nu allemaal 
met skaten. Dat zijn zo de grote verschillen. Dan heb je nog de 
kleine verschillen zoals: concave en de kick. De kick is hoe stijl 
dat het naar boven gaat en de concave is eigenlijk hoe het in 
het midden is: is het een plat of zit er een beetje vorm in. Dat 
verschil merk je wel een beetje. Bij concave moet je 
bijvoorbeeld minder hard drukken voor 
een kickflip te doen (board laten 
draaien en terug op landen), met 
een platter board moet je al wat 
harder schoppen.

Wat ga je later nog doen met 
je skatewinkel? Proberen te blijven 
bestaan en zo veel mogelijk te blijven 
doen voor de lokale skaters. Als 
ze wedstrijden doen die dan 
sponseren. Soms eens mee gaan 
naar het buitenland om video’s te 
filmen en de boel draaiende houden.

Mohamed Sauoti



Hoelang werk je al als werfleider? Ik werk al 13 jaar als 
werfleider. Eerst ben ik werfleider geweest in woning- en 
appartementsbouw en nu in wegeniswerken.

Welk beroep heb je ervoor dan uitgeoefend? Ik ben 
gestart als metser/bekister. Daarna heb ik enkele jaren als 
ploegbaas gewerkt tot ik de kans kreeg om als werfleider 
aan de slag te gaan. 

Welke studies heb je hiervoor gedaan? Ik heb bouwkunde 
gestudeerd met specialisatiejaar planningstechnieken.

Waar bevindt het bedrijf zich waar je momenteel voor 
werkt? Momenteel werk ik in Lokeren.

Heb je altijd voor dezelfde firma gewerkt? Nee, dit is nu de 
vierde firma waar ik voor werk.

Waarom heb je gekozen voor een job in de bouwsector? 
Dit heeft me altijd sterk geïnteresseerd en het vele buiten 
zijn is ook wel leuk.

Uit wat bestaat jouw takenpakket? Mijn takenpakket is vrij 
uitgebreid. Dit gaat van materialen bestellen, veel 
overleggen met het bestuur en of de klant, arbeiders en 
onderaannemers aansturen, werfvergaderingen bijwonen, 
maandelijks vorderingsstaten opmaken. 

Wat vind je belangrijk in jouw job? De vrijheid … Je maakt 
je eigen agenda en ik ben veel onderweg (ik doe 60.000 km 
per jaar). Ik vind de combinatie ook leuk: buiten op de werf 
en op bureau administratief werk doen.

Wat vind je minder leuk aan jouw job? De soms lange 
dagen en toch wel onder veel druk (vaste 
uitvoeringstermijn) werken.

Indien jonge mensen deze job graag zouden willen doen, 
wat zou jij hen aanraden?  Werfleider is een 
knelpuntberoep dus er is veel vraag naar werfleiders en je 
hebt de  keuze uit verschillende werkgevers. De 
verschillende aanbiedingen goed afwegen en 
onderhandelen,  geen te grote firma kiezen om de job te 
leren.

Kris Van Impe

Waarom heb je voor deze job gekozen? Ik ben er 
eigenlijk een beetje ingerold omdat mijn ouders al handel 
dreven in vlees.

Hoe waren de studies? De studies waren dikwijls praktijk 
gericht.

Waar ging je naar school? Naar Ter Groene Poorte in 
Brugge.

Hoe oud was je toen je begon met je job? Ik was 20 jaar.

Welk gereedschap gebruik je? Messen, molen, een 
worstenmachine, een menger,…

Wat vind je het leukst aan je job? De afwisseling en de 
producten die we zelf maken.

Wat zijn de minder leuke kanten aan je job? De lange 
dagen werken.

Wat ben je van plan in de toekomst? We zijn nog altijd 
bezig met het bouwen van een rundveestal.

Wanneer ben je tevreden na een werkdag? Als alle 
klanten een lekker stukje vlees mee naar huis hebben.

Hoelang wil je deze job nog doen? Tot aan ons pensioen.

Nico Van den Bossche



Wat is jouw beroep? Ik werk als medisch laborante.

Hoelang heb je gestudeerd? Ik heb 7 jaar universiteit gedaan.

Wat heb je gestudeerd en waar? Ik heb 3 jaar klinisch 
laboratorium en 4 jaar doctoraat in biologie in Roemenië 
gedaan.

Waarom heb je dat beroep gekozen? Omdat ik altijd in de 
medische sector wou werken en vanaf mijn middelbaar heb ik 
al mijn richting gekozen: “chemie-biologie”.

Waar werk je en hoe lang? Ik werk in het Universitair 
Ziekenhuis Gent, al 7 jaar. 

Wat zijn jouw taken? Als medisch laborante voer je 
laboratoriumonderzoeken uit op stalen van menselijke 
oorsprong (zoals bloed, urine, feces, enz.)

Zijn er andere taken die je mag uitvoeren? Naast het 
uitvoeren van de laboratoriumonderzoeken ben je als 
laborante ook bevoegd om bloedafnames te doen, dus de pre-
analytische fase is heel belangrijk om correcte resultaten te 
verkrijgen.

Hoe verloopt het onderzoek? Via de buizenpost worden de 
stalen naar ons labo verstuurd, ze worden gecontroleerd op 
juiste afname, correcte patiënt en verdeeld op basis van de 
aangevraagde analyses naar de juiste afdeling: hematologie, 
scheikunde, hormonologie, serologie, stolling, urines. Dus in 
een druppel bloed onder de microscoop bijvoorbeeld kunnen 
we witte bloedcellen, rode bloedcellen, bloedplaatjes, enz.. 
tellen en identificeren. Op af centrifugeerde serum kunnen 
we enzymen, eiwitten, hormonen analyseren.

Waarom is jouw beroep belangrijk? Omdat op basis van mijn 
verslag de arts zijn diagnose kan stellen.

Hoe blijf je op de hoogte met alle veranderingen binnen 
jullie sector? Als paramedische beroepsoefenaar ben je 
verplicht om continu bijscholing te volgen om een optimaal 
kwaliteitsniveau te behouden. 

Diana Bondar

1) De apotheker van vrouwe Fredegonde heeft haar 
acht pillen voorgeschreven, die ze om het kwartier in 
moet nemen.

Hoeveel tijd is er voorbijgegaan als ze haar laatste pil 
heeft ingenomen?

2) Een nar komt aan een brug met een bal, een hoed en 
een kegel. De brugwachter zegt dat de brug enkel het 
gewicht van de nar kan dragen en van twee 
voorwerpen. Toch slaagt de nar er in om de drie 
voorwerpen in één keer aan de overkant te brengen. 
Hoe?

3) Hoeveel druppels water kan je in een lege bokaal 
laten vallen?

4) Hoe kom je aan duizend als je alleen maar op mag 
tellen met achten?

5) Als het vandaag niet de dag na maandag is of de dag 
voor donderdag, en als het morgen niet zondag is en 
het gisteren ook niet zondag was, en als het 
overmorgen niet zaterdag is en als het eergisteren 
niet woensdag was, welke dag is het dan vandaag?

6) Een boer rijdt met zijn hooiwagen ergens op het 
platteland flink door. Hij heeft geen lantaarn en er 
schijnt geen maan. Plotseling steekt een in het zwart 
geklede vrouw voor hem de weg over. Ondanks dit 
alles ziet hij haar toch en houdt hij op tijd stil. Hoe kan 
dat?

7) Twee vaders gaan vissen met hun zoon. Ieder van hen 
vangen een vis, maar toch komen er maar drie vissen 
boven water. Hoe kan dat?

8) Als je het geboortejaar van de vader, dat van zijn 
zoon, de leeftijd van de vader aan het eind van het 
jaar en die van zijn zoon aan het eind van het jaar 
allemaal bij elkaar optelt, wat krijg je dan?

9) Tijdens een toernooi zijn de twee overgebleven 
ridders even sterk. Om te bepalen wie de winnaar is, 
geeft de koning hen de volgende opdracht: “Zien jullie 
de toren aan de horizon? Degene wiens paard daar 
als laatste aankomt, is de winnaar.” De twee ridders 
haasten zich, rennen naar de stal waar ieder van hen 
snel een paard zadelt om dan in volle galop naar de 
toren in de verte te rijden. Hoe verklaar je dit 
ogenschijnlijk onlogisch gedrag van de twee ridders?

10) Welk getal ontbreekt in de zin: “In deze cirkel staat … 
keer een r.”

de antwoorden staan op de laatste pagina



Wat is uw hobby? Mijn huidige hobby is info opzoeken 
over gesneuvelden van Wereldoorlog 1 en 2 voor het 
NSB Brakel.

Wat is het NSB? Het NSB staat voor Nationale 
Strijdersbond België. Al de mensen die in het NSB 
zitten herdenken de mensen dat in Wereldoorlog 1 en 
2 voor ons gevochten hebben in de oorlog en daarom 
is het voor mij een eer dat ik dat ook doe.

Kris Van Daele

Waar is de interesse voor de oorlog begonnen? Toen ik 16 jaar 
was vond ik op de zolder echte helmen dat in de oorlog gebruikt 
zijn, bijna alle soorten en ook gasmaskers. Ik had die opzij gelegd 
want ik had andere hobby’s die actiever waren maar nu met ouder 
te worden heb ik die helmen weer van de zolder gehaald  en daar 
was het allemaal begonnen

Wat zou u tegen de kinderen van de toekomst zeggen? Ik zou 
toch willen dat de leerkrachten meer uitleg geven over de 
herdenkingen over de oorlog en de mensen die voor ons 
gestreden hebben. Er zijn veel mensen die niet weten dat familie 
van hen voor ons gevochten heeft.

Zijn er veel leden in het  NSB Brakel? In het NSB Brakel centrum 
zijn er nu 71 leden. In het NSB Opbrakel zijn er 20 á 25 leden.

Wat is u taak bij het NSB? Mijn taak bij het NSB is info opzoeken 
over gesneuvelden.

Wat houdt een herdenking in? Bij een herdenking maken we het 
even stil voor alle mensen die gevochten hebben voor ons of die 
gewond geraakt zijn voor ons.

Wat is uw favoriete herdenking? Goh, dat is een moeilijke vraag. 
Mijn favoriete herdenkingen zijn in ieder geval 11 november en de 
B17 van Zegelsem. Ik werk aan beide ook heel hard mee.

Wie is het oudste lid van de NSB? Het oudste lid van heel de NSB 
Brakel is Fernand De Meijer. Hij is de enige die Wereldoorlog 2 
heeft meegemaakt en hij wordt nu 102 jaar en hij leeft nog.

Komen er jaarlijks veel leden bij? Ja en nee want soms vallen er 
ook veel leden af doordat ze niet meer kunnen of gestorven zijn.



STIER
school: Je zal veel diploma’s behalen.
liefde: Wacht maar niet op hem/haar ….
geld: Je zal jezelf later dankbaar zijn als je nu 
wat extra geld op de rekening zet.

RAM
school: Zonder studeren, ga je er niet geraken!
liefde: Binnenkort belt er iemand aan. Het 
wordt de liefde van je leven!
geld: Ruim je kamer op, op een onverwachtse 
plaats zal je geld vinden!

VISSEN
school: Je zal hoge punten behalen.
liefde: Volgende week zal je verliefd worden op 
iemand …
geld: Dat videospelletje heb je niet nodig. 
Spaar je geld.

TWEELING
school: Doe meer je best. Je gaat enkele 
slechte punten terugkrijgen.
liefde: Je relatie zal stopgezet worden.
geld: Zet wat meer geld opzij want er komt een 
grote kost aan!

KREEFT
school: Doe gewoon zo verder.
liefde: Geef niet op, hij/zij zal je binnenkort wel 
zien staan!
geld: Je gaat miljonair worden!

LEEUW
school: Opgepast, iemand gaat ontploffen 
(boos worden).
liefde: De ware liefde zal nog niet meteen 
voorbij komen.
geld: Doe eens een gokje met de Lotto.

MAAGD
school: Alles loopt goed.
liefde: Je liefje zal je meevragen voor een 
uitstap.
geld: Jij gaat later heel rijk worden.

WEEGSCHAAL
school: Er komt een nieuwe leerling in de 
klas!
liefde: Geef niet op. De liefde zal ooit tot bij 
jou komen.
geld: Deze week zal je extra geld 
verdienen.

SCHORPIOEN
school: Geniet ervan om nog even met 
boeken te werken, ze worden weldra 
opgedoekt en je zal alleen nog maar met 
computers werken.
liefde: Volgend jaar zal iemand verliefd op 
je worden.
geld: Deze zomer zal je rijk worden.

BOOGSCHUTTER
school: Het wordt een rustige dag.
liefde: Dit is geen goede maand om een 
nieuwe relatie te starten.
geld: Opgepast met aankopen op het 
internet. Een hacker wacht op jou.

STEENBOK
school: Je zal winnen met je voetbalploeg.
liefde: Volgende Valentijn ben je niet meer 
single.
geld: Er zal geld gestolen worden.

WATERMAN
school: Er komen moeilijke toetsen aan!
liefde: Je hebt een geheime aanbidder!
geld: Gooi je geld niet weg aan kansspelen, 
de sterren voorspellen je geen winst.



Horizontaal
2. Tv-programma op Vier.
3. Naam van onze school.
5. Dierenpark.
7. De papa van Jada.
13. Populair programma op Ketnet.
16. Meester Tim supporter voor ...
17. Een dier dat je gelukkig maakt.
19. Typisch Belgisch.
20. Hij heeft een nieuwe cd klaar.

Verticaal
1. Hier komt een nieuw seizoen van.
4. Hij ziet er tegenwoordig oranje uit.
6. Zij gaan naar het Songfestival.
8. Strip van 5A.
9. Populaire app bij jongeren.
10. Hond in de ruimte.
11. Soort chips.
12. Dit krijg je als je geel en blauw mengt.
14. Bekende filmprijzen.
15. Zij kwam in 2019 naar SAB.
18. De naam van de storm na Ciara.

1) 1 uur en drie kwartier.

2) Hij jongleert. Zo is er altijd één voorwerp in de lucht.

3) Eén, want daarna is de bokaal niet meer leeg!

4) 8 + 8 + 8 + 88 + 888 = 1000

5) zondag

6) Wie zei er dat het nacht was?

7) Er zijn maar drie personen die uit vissen gaan: een grootvader, zijn 
zoon en die zijn zoon (dus de kleinzoon van de grootvader).

8) Het dubbele van het lopende jaar.

9) Iedere ridder gaat er vandoor op het paard van de tegenstander.

10) Drie is niet juist, want als je dat noteert heb je vier keer een –r in de 
zin, doordat het woord “drie” zelf een –r bevat. Het juiste antwoord 
is dus “vier”.


