


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. We gingen 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, we
bedachten onze eigen strips enz. Al deze
info 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 de 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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VACCINEREN IN BEVEGEM
Het vaccinatiecentrum aan de Bevegemse Vijvers in

Zottegem is helemaal klaar voor de grote test. In de fuifzaal

krijgen binnenkort de inwoners van Zottegem, Brakel en

Oosterzele hun vaccin tegen Covid-19. Ze zullen 7 op 7

dagen vaccineren van 16 tot 20 uur. De burgemeesters van

Zottegem, Brakel en Oosterzele zijn al een kijkje gaan

nemen in het vaccinatiecentrum in Zottegem. De grote

voorbereidingen zijn klaar en alle infrastructuur is voorzien.

Ze zouden 20 tot 25 inentingen per uur doen per zone. Er

zijn 4 zones. De inwoners van Zottegem, Brakel en

Oosterzele zullen de komende weken een brief in hun

brievenbus mogen verwachten waar alle info in staat. (Lins

& Amélie)
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VERHUIS
WIELERMONUMENT
Het wielermonument in Brakel moet weg door de geplande

rioleringswerken en verhuist naar Parikeberg. Het

monument werd gebouwd omdat Brakel in 2005 “Het Dorp

Van De Ronde” was. Het is de bedoeling dat het monument

helemaal verhuisd wordt, dat wordt een hele klus omdat het

groot is. Er is wel veel kritiek op het kunstwerk omdat het

begint te roesten. Marc Carlier antwoordt daarop dat er ook

middelen zijn om het een mooie uitstraling te geven. Het

bestaat uit 2005 fietsen omdat het in 2005 plaatsvond. Marc

Carlier vindt dat het kunstwerk ook op de nieuwe plaats zal

schitteren. Hij heeft het ontworpen en toen hij het nieuws

hoorde is hij meteen op zoek gegaan naar een nieuwe

locatie. Hij vindt de Parikeberg een geschikte plaats. (Elien)

Op zaterdagmiddag 30 januari 2021 was er een

protestactie tegen de coronamaatregelen in Brakel.

De lokale en de federale politie waren daar. Er was

een protestactie tegen de coronamaatregelen die

premier Alexander De Croo, een Brakelaar, heeft

genomen. In de kleine baantjes langs waar je ook nog

in de straat kan komen van Alexander De Croo

stonden er ook politieagenten zodat ze niet tot aan

zijn huis konden komen. Er waren uiteindelijk maar

15 betogers. Aan de sporthal en de parking van Olsa

Brakel stonden ongeveer 10 politiewagens. De politie

had ook een waterkanon mee. Peter Planckaert is

een medeoprichter van de betoging, ze eisen het

ontslag van Premier Alexander De Croo en zijn

regering. Ze gaven een brief aan burgemeester

Stefaan Devleesschouwer die hij aan de premier

moet overhandigen en daarin staat dat ze het ontslag

eisen van de premier en zijn regering. (Amélie en

Lins)

HUIS PREMIER BEKLAD

Eind januari hebben vandalen het huis beklad van

Alexander De Croo. Met een spuitbus werden 7

hakenkruisen gespoten op de witte muur en de

brievenbus van premier Alexander De Croo. De

vandalen hebben ook het huis van zijn buren beklad.

De straat werd afgesloten door de politie zodat

niemand in de buurt zou kunnen komen van het huis

van premier Alexander De Croo. De politie heeft rond

halfeen opgemerkt dat er aan de privéwoning van

Alexander De Croo hakenkruisen waren gespoten. De

buurman Karel Blomme reageerde dat hij hoopt dat er

meer bewaking komt in de straat. De woordvoerder

van de premier zei dat ze proberen het gezin en de

kinderen van de premier te intimideren. De buurman,

Karel Blomme, is al bang van als dat Alexander De

Croo premier is geworden. Hij vindt het ook

onbegrijpelijk dat er geen politie voor de deur van

premier Alexander De Croo staat sinds hij premier is.

(Lins & Amélie)

BETOGING IN BRAKEL



Cyrilla en Margareta zitten in het rusthuis De

Vlamme in Erwetegem. Cyrilla was op 1 februari

jarig, toen werd ze 102 jaar en Margareta is jarig

op 2 februari en zij werd 100 jaar. Ze genoten alle

twee samen op 2 februari van Maria-lichtmis en de

heerlijke pannenkoeken. Ze konden allebei een

glaasje bubbels drinken en aten een lekker stuk

taart. De burgemeester was er natuurlijk ook! Maar

alles gebeurde veilig, ze kregen allemaal voor ze

binnen gingen een sneltest. Iedereen was

negatief. Op die dag was het ook in het rusthuis

De Vlamme de tweede vaccinatieronde. In dat

rusthuis kon de dag al zeker niet meer stuk! (Lins

& Amélie)

GEZIN SLUIT VOS OP
In Geraardsbergen is op 3 februari in het opvangcentrum

SOS wilde dieren, een vos binnengebracht. Het gezin heeft

de vos acht jaar lang opgesloten in de garage om er een

tamme vos van te maken maar dat mislukte. Vorig jaar

hebben ze ook een vos binnengekregen die 10 jaar lang zat

opgesloten in een hondenhok. Ze gaan de vos weer stap

voor stap leren om gewoon terug een vos te zijn en

eventueel zijn laatste jaren door te brengen in het wild.

Blijkbaar zijn er sommige mensen die een vossenwelp

vinden in het bos en ze nemen het dan mee naar huis om

dan thuis als huisdier te houden. Als het in een

opvangcentrum tam is aangekomen dan is dat een slecht

teken want normaal is een vos mensenschuw en het grote

gevaar is als ze de vos weer laten gaan in het bos dan gaat

hij te dicht bij mensen en wordt hij doodgeschoten. (Lins &

Amélie)

OLSA TEGEN CLUB BRUGGE
Woensdag 3 februari speelde OLSA Brakel tegen

landskampioen Club Brugge. Normaal gezien zouden er

veel Brakelse supporters meekomen, maar dat kon niet

door corona. Als OLSA de wedstrijd met supporters had

kunnen spelen ontvingen ze 120.000 euro. Ze keken er heel

hard naar uit maar ze droomden niet van een tweede

mirakel van Brakel, zoals toen ze tegen Westerlo met 6-1

wonnen. Het Jan-Breydelstadion is wel 20 keer groter dan

het OLSA stadion. Uiteindelijk verloren ze met 6-1, maar ze

kregen lovende kritiek van hoe sterk ze verdedigden tegen

de beste ploeg van het land. Speler Kevin Haezebroeck is

blij dat hij kon scoren. OLSA vond het heel speciaal dat ze

de beker van België tegen Club Brugge mogen spelen.

(Elien)

GRAFFITI IN RONSE

De stad Ronse gaat meer inzetten op streetart en

graffiti. Zo zijn er plannen om internationale

artiesten uit te nodigen en workshops voor jongeren

te organiseren. Ze gaan objecten en muren in het

centrum en buiten het centrum laten opvrolijken

door artiesten. Behalve graffiti gaan ze ook extra

aandacht geven aan muziek. In Ronse kan je al

heel wat kunstwerken vinden op fabrieken en

muren. Ze willen in Ronse kunst ook zichtbaar

maken in het openbaar. Ze vinden dat dat een

meerwaarde heeft voor toeristen en inwoners. De

stad wil de komende 3 jaar op verschillende

plaatsen een grote muurtekening laten maken.

Kunstenaar Koen Van Cauwenberghe uit Ronse is

blij met de keuze van de stad. Hij zegt dat er een

groot verschil is tussen een graffitikunstwerk in het

echt of op een foto. Leuk weetje: Koen maakte ook

het dierenkunstwerk op onze speelplaats! (Elien)

102 EN 100



TOPVERPLEEGKUNDIGE
Valérie is verpleegkundige van het jaar. Zij werkt op de

covid afdeling in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem. Valérie

vond dat alle helden van de zorg deze titel verdienen. Ze

werkt normaal op de afdeling geriatrie maar ze heeft haar

vrijwillig opgegeven voor de Covid afdeling. De prijs noemt

The Nurse of the Year. Ze won de prijs op haar verjaardag.

Stef Vanlee, de ambassadeur van de wedstrijd is zelf ook

actief in de zorgsector. De directeur van het ziekenhuis zei

dat Valérie symbool staat voor de enthousiaste en

gemotiveerde ploeg. De Nurse of the Year verkiezing is een

wedstrijd door Care Talents, zij zijn gespecialiseerd in de

zorgprofielen. De wedstrijd werd voor de vierde keer

georganiseerd. De jury gaat elke keer op zoek naar een

verpleegkundige die er bovenuit steekt. Ze won de titel en

1000 euro. (Elien)

OVERSTROMINGEN
In Horebeke, Maarkedal en Zottegem waren er begin

februari overstromingen. Georges De Weir en Liliane

Opsomer moesten de modder weggraven toen hun

straat helemaal in de modder stond door de felle

regenbuien. De straat was er vol modder maar het

beekje aan de overkant overstroomde net niet. Ze

moesten met de hogedrukreiniger hun oprit schoon

spuiten. In Maarkedal is een beekje overstroomd en

moesten ze een vrachtwagen van de stad Maarkedal

uit de modder trekken met een kleine vrachtauto die

uiteindelijk in de sloot belandde. De straat was door

de beek ernaast overstroomd. Gelukkig kon het

gemeentepersoneel beide wagens uit de modder

takelen. In Everbeek-beneden kwam een chauffeur

met zijn auto in de sloot terecht, dat gebeurde in

Terkleppe. Verderop in Spinele kregen ze voor de

tweede keer op een week tijd een overstroming van

de Terkleppebeek. De politie in Everbeek moest de

Lessensestraat en Trimpont afsluiten door de

wateroverlast. Hetzelfde gebeurde aan de

Leizemooie en de Oude Blekerijstraat, zo werden er

nog heel wat straten afgesloten. In de

Wolfabriekstraat moest de brandweer een paar

volgelopen kelders leegpompen. De Wurmendries

stond ook onder water, volgens een bewoner was

het jaren geleden dat het daar overstroomde. (Elien)

Daan (6B) kreeg vorige maand een nieuw nichtje!

Thomas (5B) krijgt er dit jaar een zusje bij!

Alice (5A) is blij met de terugkomst van haar zus! Zij
verbleef anderhalf jaar in Peru!

De nicht van Isaura (5A) won het provinciaal
kampioenschap ropeskipping.

De grootmoeder van Elien (5A) werd op 4 februari
maar liefst 95 jaar!

Joran (1B) heeft er een achterneefje bij!

Chloë (4A) is recent verhuisd.

Wannes (4A) zijn tante had geluk bij de Lotto: ze won
15 euro!

GEUTELINGEN

In Elst worden volop geutelingen gebakken, bij geutelingen

De Koekelaere. Ze hebben ook een nieuwe installatie aan

de Ommegangstraat. Je kan geutelingen kopen op de

website geutelingen.be. Je kan ook geutelingen kopen bij

verschillende beenhouwers en bakkers in de buurt. Nadat

AVS is geweest en er een reportage hebben maakte, zijn er

zelfs mensen die specifiek kwamen vragen om geutelingen.

Het is een echt streekproduct van Brakel dat zelfs tot in De

Haan aan de kust verkrijgbaar is. (Lins & Amélie)
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CORONA VERSLAAN
In De Berk, een kleuterschool in Beringen, heeft

een jongen die Jules heette vertelt waarvoor een

mondmasker dient en waarom iedereen vaak zijn

handen moeten wassen. Hij had veel vragen over

het virus. De juf vertelde dat het virus heel klein

is. De kinderen wouden het virus graag eens

zien, dus besloten ze tijdens de knutselles een

virus te maken van ballonnen en papier-maché.

Dan wisten de kinderen hoe het virus eruitzag.

De juf hing de virusjes op het plafond en elke

keer wanneer de kinderen in de klas rond liepen,

mochten ze de virusjes niet aanraken. Dat was

veel pret voor de kleutertjes. (Laura)

DANSEN IN OPENLUCHT
De dansstudio Minne gaat dansen onder een

afdak van de lagere school in Ronse. De

oppervlakte onder het afdak is ongeveer 150

vierkante meter. Ze zijn ongeveer met 700

dansleerlingen maar er zijn maar 550

dansleerlingen actief. Onder het afdak mogen er

maar 8 of 12 dansleerlingen op de dansvloer. Er

mogen alleen maar kinderen van 12 tot 18 jaar

op de dansvloer. Die dansleerlingen mogen maar

1 activiteit doen. (Amber)

STRESSBAL
Op de speelplaats is er een nieuwe trend: de Pop It. Dat kan

je krijgen in verschillende vormen. Het zijn een soort van

bubbels die je moet indrukken en omgekeerd. Er zijn een

aantal kinderen die dat hebben. Het is vooral om de stress

te verminderen bij stresssituaties. De pop it is al heel

populair in scholen. Op een aantal scholen worden die

dingen zelfs geruild. De Pop It is familie van de Fidget Toys.

(Amber)

LEERACHTERSTAND
Door de eerste lockdown hebben sommige

kinderen leerachterstand. Dat komt doordat ze

sommige lessen gemist hebben. Eerst was er het

idee dat ze een paar vakken zouden schrappen

om de oude leerstof te herhalen. Maar de

minister van onderwijs vond dat een slecht idee.

Nu vragen ze hulp in de klassen om de leerstof te

herhalen. De minister van onderwijs wil niet dat

de kinderen een coronageneratie worden met

gaten in de schoolse kennis. De minister van

onderwijs doet een oproep aan iedereen met een

onderwijsdiploma die al met pensioen zijn

gegaan om te komen helpen in de klassen. In

Vlaanderen zijn ze tevreden met dit idee. Maar

misschien is dit idee niet genoeg om alles te

herhalen. (Alice)

Katten worden in de lockdown heel agressief, omdat hun 

baasjes thuis moeten blijven en dat verstoort hun routine die 

ze afleggen. Soms vallen ze hun baasje zelfs aan. Ook 

hebben ze een paar katten bij een dierendokter gebracht. Bij 

die dierendokter klimmen ze overal op. Bij de honden is dat 

geen probleem, want ze blijven het liefst bij hun baasje, 

anders voelen ze zich eenzaam. Dokter Vina Druwé houdt 

ook viervoeters (honden) bij haar in de praktijk, want de 

baasjes kunnen ook niet altijd bij hun hond zijn, omdat ze 

moeten werken. (Amber)

NOG 100 DAGEN
De jongeren van een lagere school in Wijnegem gaan de

laatste honderd dagen van de middelbare schooltijd een

hele week vieren. Elke dag mogen ze naar school komen in

een ander verkleedthema, behalve op vrijdag. Elke vrijdag

hebben ze een ludieke klassenstrijd. Toch vindt de

middelbare school ruimte om de jongeren hun feestje te

gunnen. Ze waren heel erg enthousiast en sommige

leerlingen trokken outfits aan met daarop “USA”. Ze vonden

dat hun idee kleur geeft in die grijze tijden en donkere

dagen. (Laura)

LOCKDOWN-EFFECT OP KAT



VAN VLIEGTUIG GEZET
Een Australisch model, Isabelle Eleonora, werd bijna van

een vlucht naar Melbourne gegooid, omdat ze volgens

de stewardess een ongepaste outfit droeg. Ze had toen

een bikini aan en de stewardess zei dat ze een trui

moest aantrekken. De stewardess was boos omdat het

model zo schaars gekleed op het vliegtuig zat. Onderweg

kreeg ze toch kou en trok ze een trui aan. Ze schreef op

instagram: ”Ik hou ervan om in 1920 te leven”, en deelde

het met haar 50.000 volgers. (Laura)

PONKEY OVERLEDEN
Het ezelpaardje Ponkey is woensdagavond in Essen

overleden. Zijn baasjes Mirten Mertens (19) uit Brasschaat

en Noah Poos (18) uit Oud-Turnhout vinden het heel erg

jammer van hun ezelpaardje. De benaming ezel kreeg

Ponkey van een dierenarts waar het veulen de afgelopen

weken verbleef. Daar kreeg ze een operatie voor haar x-

beentjes. X-beentjes waren niet haar enige probleem.

Naast een onderbeet, waarbij de onderkaak te ver naar

voren staat, had het ezeltje een heel groot hart. Zijn hart is

anderhalf keer gegroeid. (Laura)

HALLOWEEN LOOPT MIS
3 jaar geleden, de dag na Halloween, waren

kinderen verkleed op straat in de Verbindingsstraat

in Hamme. Ze waren aan het griezelen tot een

agent van 37 jaar naar buiten kwam en het

irriteerde hem. Hij richtte zijn vuurwapen op de

vijftienjarige kinderen. Hun ouders waren zoals

jaarlijks op het eetfestijn op de voetbalclub. De

agent met het vuurwapen bedreigde de kinderen en

zei dat hij hen ging neerschieten. De ouders van de

angstige tieners dienden klacht in. De rechter was

heel verwonderd van de feiten. De agent die hen

bedreigde maakt kans op 2 jaar cel. De papa van

de kinderen zei: ‘Hopelijk houden ze er geen schrik

aan over.’ (Cas)

GEEN SLIMME DIEF
Een dief uit het buitenland deed het alarm afgaan in

een winkel en vroeg toen de weg aan een

politieagent. Camerabeelden zagen hem in de

winkel en later vroeg hij de weg aan een

politieagent naar het station. Hij reed op een fiets

die hij waarschijnlijk had gestolen. Eerder die avond

was hij al opgepakt. Hij had niks gestolen van de

winkel. Het ging zo: Hij reed op een fiets en zag

politieagenten, hij reed er naartoe en vroeg de weg

naar het station. De politieagenten brachten hem

toen naar de cel. (Alice)

ADVERTENTIE
Onze school heeft een leuke scheurkalender gemaakt. Van
peuter tot zesde leerjaar werkten eraan mee. Er staan leuke
mopjes, rebussen, foto’s, vraagstukken en nog veel meer in.
Alle jarigen staan onderaan op het kalenderblaadje. Als het
een speciale dag is (zoals Pinksteren) dan staat dit steeds
vermeld onder de datum. De datum van de dag staat altijd
vetgedrukt bovenaan en is goed leesbaar. Aan de hand van
een foto kan je zien wij die inhoud op dat blaadje heeft
gemaakt. De leerlingen en leerkrachten hebben er veel
moeite voor gedaan. Er zijn nog enkele exemplaren
beschikbaar via onze school! (Griet)

Wist je dat onze school een eigen biertje
heeft? Het “STRAF BROERKE”, het beste
blond bier van heel België! Heb je al
interesse? Koop dan een pakje aan.
Bestellen kan via de school, spring even
binnen op het secretariaat. De papa’s
van de school zetten zich hard in voor dit project.
Regelmatig voorzien zij een nieuwe lading! (Amélie)

BON

€5

Met deze bon betaal je slechts €5 voor een SAB-kalender 
i.p.v. €15! Enkel geldig bij een aankoop op de school zelf.
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DRUGS IN COSTA RICA
In een haven in Costa Rica is 2 ton cocaïne

gevonden in een container. De bestemming van de

container was België. De drugs was verdeeld in

pakjes van 1kg, er waren 2000 pakjes van 1kg

cocaïne. Ze hebben dat gevonden in de container

van de ananassen. De drugsdealers gebruiken nu

vaak een container met fruit in om de cocaïne

richting Europa te sturen. In het afgelopen jaar is er

op de haven van Antwerpen al 65,48 ton drugs in

beslag genomen. (Aarjen)

DINO VOETAFDRUK
Een vierjarig meisje in Wales vond op het strand een

voetafdruk van een dinosaurus. Dat is een zeer speciale

vondst, had het nationaal museum in Cardiff gezegd. De

voetafdruk is waarschijnlijk van 220 miljoen jaar

geleden. Van welke dinosaurus de voetafdruk is kunnen

wetenschappers niet meer achterhalen.

Wetenschappers gaan er van uit dat de dino 75 cm hoog

was en 2,5m lang was. Het dier zou op twee benen

lopen en op kleine dieren en insecten jagen. De

voetafdruk is een van de “best bewaarde exemplaren”

van heel Groot-Brittannië hadden de wetenschappers

gezegd. (Aarjen)

RAKET ONTPLOFT
Dinsdag werd er een onbemande raket gelanceerd.

De raket Starship is van de firma SpaceX. De

lancering van de raket startte goed. De raket steeg

netjes op en ging als een speer. Maar opeens zonder

reden kantelde de raket om en spatte als een grote

vuurbal uiteen. De raket was 10 km hoog maar kon

niet meer mooi verticaal landen. Het ruimteproject

was opgezet door de Tesla baas Elon Musk. De

raket was 40 m hoog en was ontworpen voor

mensen die richting de maan of Mars wouden reizen.

(Aarjen)

TRACTOR 
GESTOLEN
Een 23-jarige Duitse man was

maandagavond aan het wandelen in Radevormwald. De

man was dronken en zag een tractor. Er zat niemand in

de tractor dus besloot hij de tractor te stelen. Hij startte

het voertuig en ging er mee rondrijden. Rond 19u30

kreeg de politie een paar oproepen over het incident. De

man beschadigde 5 auto’s, de gevel van een huis en

een garage. Tijdens een botsing met een auto werd een

46-jarige man lichtgewond. Hij besloot een tijdje later de

tractor te parkeren op de parking van een supermarkt.

De politie vond hem uiteindelijk en pakte hem op. Hij

was in aanraking geweest met drugs en alcohol. De

schade die hij heeft aangericht zal hem ongeveer 100

000 euro kosten. (Aarjen)



TRAGE VACCINATIE
Een man in Nederland had gezegd dat

het niet meer kon dat de oude mensen

zo lang buiten moesten wachten voor

een vaccinatie. De man was daar met

zijn 92-jarige moeder uit Alkmaar voor

een vaccinatie. Hij vond het niet

kunnen dat de oude mensen buiten

moesten wachten in de kou en in de

regen. Er werden wel stoelen

neergezet voor de mensen die moe

waren met 1,5 meter afstand tussen de

stoelen. In Den Bosch was het precies

hetzelfde, vertelde Angelika Thelissen

die met haar 93-jarige moeder daar

was voor een vaccinatie. Het

personeel dat in de tent werkt zegt dat

de oudere mensen meer tijd nodig

hebben dan 5 minuten, daardoor zijn

er zo lange wachtrijen. (Aarjen)

CAPTAIN TOM OVERLEDEN
Captain Tom is gestorven. De 100-jarige Britse oorlogsveteraan

heeft vorig jaar in april 43 miljoen euro ingezameld voor de strijd

tegen corona. Dinsdag is hij zelf overleden aan het virus covid-19.

Hij was maandag opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief

was getest op covid-19. Hoewel hij als één van de eerste klaar

stond om het vaccin te krijgen, had hij het nog niet gekregen.

Volgens zijn familie is het omdat hij de afgelopen weken een

longontsteking heeft gekregen dat zijn vaccinatie werd uitgesteld.

Hij vierde vorig jaar op 30 april nog zijn honderdste verjaardag en

besloot honderd rondjes te wandelen in zijn tuin en hoopte dat hij

er 43 miljoen euro ging mee verdienen. Dat gekke plan was

gelukt. Jammer genoeg werd hij zelf niet tijdig geholpen … (Aran)

VIERKANTE KEUTELS
Wist je dat de Australische Wombat kubusvormige keuteltjes legt?

Hoe dat komt was lang niet duidelijk voor de dierenwereld. Ze

denken het nu wel te weten. Het lijkt dat het te maken heeft met

de darmen van het dier. Wombats worden ongeveer een meter

lang en als ze volwassen zijn kunnen ze ongeveer 40kg wegen.

Het zoogdier heeft een darmstelsel van stevige en zachte delen.

Voor de wombat is het zachte deel het belangrijkst, ze kneden

hun keutels naar een kubusvormige vorm. De meeste dieren

hebben alleen stevige darmen, waardoor dat meer op een cilinder

lijkt. (Aran)

HERT IN HUIS
De Amerikaanse familie Brown was

klaar om hun vakantiehuis te verlaten.

Dominic, hun zoontje (4), was buiten

aan het spelen. Toen zijn mama,

Stephanie Brown, voetstappen hoorde

ging ze eens gaan kijken wat het was.

Dan zag ze haar zoon in de

deuropening staan, samen met een

hert. Ze wilden samen binnenkomen.

Ze wist niet wat ze moest doen. Ze liep

stilletjes naar haar smartphone om een

foto te maken van Dominic en zijn

nieuwe vriend. Dan was het tijd om

van zijn nieuwe vriend afscheid te

nemen. Ze vroeg om het jonge hert

terug naar het bos te brengen, zodat

zijn mama hem zou vinden. Zonder te

twijfelen begeleidde de jongen de hert

terug naar het bos. Even later vertrok

het gezin terug naar huis, Een vakantie

om nooit te vergeten. (Aran)

TV KAPOT
Een Indiase kleuter danste net een beetje te enthousiast op haar

lievelingsliedje. Het lied speelde af op de tv. De zangeres zwaaide

op televisie met een stok en het meisje deed dat na, maar de tv

leek daarvoor niet geschikt te zijn. De ouders konden ervoor

zorgen dat het meisje er zonder kleerscheuren vanaf kwam, maar

het toestel had minder geluk en is kapot door de kleuter die te

enthousiast met de stok zwaaide. (Aran & Nils)

BOSBRANDEN
Er zijn, net zoals vorig jaar,

bosbranden in Australië. De stevige

wind zorgt dat het vuur steeds verder

groeit en zo dwingt het duizenden

mensen in de buurt van Perth om hun

huis te verlaten. Het is precies een zee

van vuur, er zijn honderden

brandweermannen aanwezig om het

vuur onder controle te krijgen. West-

Australië heeft het het zwaarst. (Nils)
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VAN AERT TWEEDE
Van Aert is tweede geworden in de cross. Daar is hij niet

zo blij mee want het kwam allemaal door zijn lekke band.

Door die lekke band is hij meer dan een halve minuut tijd

verloren. Eén keer geraakte hij nog dicht bij Mathieu van

der Poel, maar dan moest hij afstappen in het zand en dan

was het gedaan voor Van Aert. Voor Van Aert was die brug

er nog te veel aan. Hij wist dat hij Mathieu niet kon inhalen.

Hij probeerde dichter te komen maar dat lukte hem niet.

Daar stond hij dan op het podium als tweede. Hij was heel

teleurgesteld. (Griet)

NOOR VIDTS
De meerkampster Noor Vidts heeft 2021 al zeer goed

ingezet. In Frankrijk was ze de beste in de vijfkamp. Ze

zette daar een persoonlijk record neer met 4.665 punten,

daardoor mag ze naar het EK. Ze startte het al goed met

8”33 op de 60 meter horden. Ze deed zo goed verder bij

haar hoogspringen waar ze 1,82 meter hoog sprong. Bij het

kogelstoten viel het niet zo goed mee, ze gooide “maar”

12,94 meter ver. Bij het verspringen ging het al veel beter

waar ze een persoonlijk record behaalde: 6,42 meter. De

afsluitende discipline was ook heel goed met een mooi

persoonlijk record 2’14”30. Daardoor eindigde ze met

4.665 punten, dat is heel goed voor een persoonlijk record.

Het is de beste wereldjaar-prestatie en zo komt ze dicht bij

het Belgische record van Tia Hellebaut, die ooit 4.877

punten behaalde. Nog dichter komt ze bij het persoonlijke

record van Nafi Thiam: 4.870 punten. Dus door deze mooie

prestatie mag de 24 jarige Noor Vidts zich al opmaken voor

het EK indoor. Aan het EK indoor mogen 12 atleten

meedoen. Zes tickets zijn al uitgedeeld voor het openlucht

EK, onder meer aan Nafi Thiam. (Celestien)

BESTE VROUW

Lucinda Brand is de gelukkige winnares van het

wereldkampioenschap veldrijden bij de vrouwen,

met dank aan Sven Nys die haar in de finale

toeriep: ”Nu rijd je de ronde van je leven”. Dat

heeft haar de kracht en moed gegeven om te

winnen. Ze had een geweldige transformatie

ondergaan van lompe Lucinda naar de beste

Lucinda ooit en dat is nu op haar leeftijd van 32

jaar. Ze is ook van plan om het komende jaar

Parijs-Roubaix te rijden, maar dan wel niet in de

ploeg van Sven Nys. Op de weg wil ze rijden bij

de ploeg Trek-Segrafredo. (Griet)



Dries Mertens, die bij Napels speelt, liep op 16 december 

een blessure op. Hij besloot naar België te reizen voor zijn 

revalidatie. Hij huurde een privé vliegtuig om van Napels 

naar Antwerpen te vliegen. Bij de opstijging ging alles goed 

maar bij de landing iets minder. De piloot kon het vliegtuig 

niet meer onder controle houden door de hevige regen. De 

wind was zo sterk dat het vliegtuig verder dan de 

landingsbaan reed. Het vliegtuig dook in het gras en de 

veiligheidszone. Dries Mertens kwam er met de schrik 

vanaf. (Cas)

FOTO’S UIT ZEE
Tijdens de wereldbeker veldrijden zat Maarten Van de

Velde op vijfhonderd meter in de Noordzee om de cross te

volgen en er foto’s van te maken. De agenten hielden hem

de hele tijd in de gaten maar ze deden niets. Hij had het

zelf niet gevraagd om daar te mogen komen want eigenlijk

was het strand gesloten. Veel mensen keken vanuit hun

appartementsblok naar het WK veldrijden. Toen de cross

gedaan was, had hij veel foto’s van het WK genomen. Hij

kwam uit het water en de agenten hielden hem tegen en

wouden zijn naam en ook nog andere gegevens. Hij

probeerde de agenten te zeggen dat hij geen slechte

bedoelingen had. Uiteindelijk geloofde de agent hem.

(Cas)

CHONG
Tijdens de wedstrijd van Olsa Brakel tegen

Club Brugge konden onze Brakelse spelers

zich goed verweren bij de start. Ze

verdedigden zich goed. Op het veld

stonden bij Club Brugge enkele nieuwe

spelers die de kans kregen zich te tonen.

Chong scoorde voor Club Brugge de eerste

goal in de tweede minuut. De keeper van

Olsa Brakel heeft wel veel ballen

tegengehouden maar niet genoeg om te

winnen. Ze verloren met 6-1. Chong was

één van de namen die opviel tijdens de

wedstrijd. Wedden dat we er nog veel

zullen van horen? Hou hem maar in de

gaten de komende jaren ... (Cas & Kenji)

NAAR GENT
Tissoudali is een voetballer die iedereen in zijn

ploeg wil. Hij kreeg vele aanbiedingen van clubs

om bij hen te gaan spelen. Iedereen belde hem

op. Op een bepaald moment heeft Tissoudali

zijn telefoon uitgezet. Tissoudali had al een

keuze gemaakt: hij wil bij Gent spelen. AA Gent

is een topclub van België. Hij kreeg die kans en

hij koos dus om in Gent te gaan spelen tot 2023.

Dit was een goede keuze want daar kan hij zich

verder ontwikkelen. Ze zeggen dat

Vanhaezebrouck, de trainer van Gent, een

toptrainer is die Tissoudali ook beter kan maken.

Tissoudali is zo fier dat hij nu bij de club mag

spelen waar hij van droomde. Hij bracht trots zijn

familie mee naar de Ghelamco Arena. (Kenji)

2,06M HOOG SPRINGEN
Het atletiekseizoen is nog maar begonnen maar

er worden al veel goede prestaties geleverd.

Zoals de Oekraïense Jaroslava Machoetsjich.

Ze is een heel groot talent in het

hoogspringen. Ze heeft 2,06 meter gesprongen,

dat is 3 centimeter van het

wereldrecord! Eerder wist ze al op het WK van

2019 een zilveren medaille te winnen. Haar

sprong over 2,06m is haar record in de zaal

want het vorige persoonlijke record van haar

was 2,04m, wat natuurlijk ook niet slecht was.

De 19-jarige Oekraïense zit dus 3cm van het

wereldrecord van de Bulgaarse Stefka en in de

zaal zit ze er maar 2 cm af van het record.

(Celestien)

SCHRIK



THIAM
Zullen de olympische spelen

van Tokio 2021 doorgaan?

Nafi Thiam concentreert

zich nu enkel op de

belangrijke mails die

ze van het bestuur van de

olympische spelen krijgt.

“Ik wil me niet altijd druk

maken over de nieuwe geruchten

die ik te horen krijg.” Ze denkt niet

dat de spelen zullen afgelast worden. In haar hoofd

gaan de spelen door. Ze is er wel zeker van dat het

zonder publiek zal zijn. Het zal bizar en speciaal zijn,

maar ze denkt dat het dan tot minder stress gaat

lijden. Ze wil voorzorgen nemen en daarom een

vaccin nemen, ook omdat haar coach in december

besmet was met het virus, daardoor is ze meer gaan

opletten. Ze vindt de spelen wel een risico omdat

sporters veel reizen en tijdens de training geen

masker dragen. Ze wacht haar beurt af voor het

vaccin, omdat er mensen zijn die het meer nodig

hebben, maar ze hoopt dat ze het wel krijgt voor dat

de spelen in Tokio van start gaan. (Celestien)

Jolien D’hoore heeft besloten om volgend jaar te

stoppen met haar koerscarrière. Nu stelt ze nog

enkele doelen voor haar laatste carrièrejaar. In de

ploegkoers scoren met Lotte Kopecky staat bovenaan

op haar verlanglijstje, voor haar gaat de ploegkoers

sowieso voorop. Vorig jaar heeft ze samen met Lotte

Kopecky in Berlijn een ploegkoers gereden. Ze gaat

het seizoen starten met de Omloop Het Nieuwsblad.

Op 6 februari vertrekt ze op stage naar Spanje om zo

voorbereid te zijn om de Omloop Het Nieuwsblad te

winnen. Ze zou graag een feestelijk afscheid nemen

in het Kuipke (dat is een piste waarop wielrenners

koersen). Als dat tegen dan zal mogen doorgaan met

corona ... (Celestien & Griet)

DHOORE STOPT

De Belgian Cats is de meisjes basketbalploeg van

ons land (België). De Cats verblijven momenteel in

Portugal voor een toernooi en daar zijn bijna 12.500

corona besmettingen geteld. Het is daar niet zo veilig

dus. Ze mogen het hotel niet uit en hebben allemaal

een aparte kamer. Ze hebben een eigen bus en de

zaal wordt na elke beurt goed ontsmet. “We zitten zo

goed als in quarantaine”, zeggen de speelsters. In die

moeilijke omstandigheden moeten de Cats tegen

Finland spelen en later tegen Portugal. Ze zijn wel al

zeker van hun plaats in het EK. (Celestien & Griet)

BELGIAN CATS

Voor Wout Van Aert en Mathieu van der Poel zit het

crossseizoen er op, maar de duellen zijn nog niet

gedaan. Nu zullen ze eerst een week rusten. Vanaf 8

februari zit Van Aert in Tenerife voor hoogtestage (dat

wil zeggen dat hij in de hoge bergen gaat trainen). Bij

van der Poel is het wat anders, die is aan het twijfelen

om naar Spanje te gaan of in eigen land te blijven om

te trainen. We zullen binnenkort dus nog

verschillende duellen meemaken van de twee

topsporters zoals in de Strade Bianche, Tirreno-

Adriatico en zeker en vast in Milaan-Sanremo. (Griet)

DUEL

NIEUWE BERG
Op aanvraag van de renners wordt de Eikenmolen uit

het parcours gehaald van Kuurne - Brussel - Kuurne.

Uiteraard wordt de Eikenmolen vervangen. Niet door

1 berg maar door 2 bergen. Dat zijn de Tiegemberg

en de Boembeek. Nu zijn er in totaal 12 bergen in het

Kuurne - Brussel - Kuurne parcours. Niemand mag

langs het parcours gaan staan. De organisator Peter

Debaveye neemt grote maatregelen om de koers

veilig te laten verlopen. (Griet)

CERCLE BRUGGE
Yves Vanderhaeghe werd op straat gezet door KV 

Kortrijk en nu wil Cercle Brugge hem als coach. Hij 

twijfelt of hij nu alweer aan de slag wil. 

Vanderhaeghe had zijn carrière tot het nieuwe 

seizoen graag even on hold gezet, maar voor Cercle

dringt de tijd natuurlijk. Het liefst ziet het de nieuwe 

coach zaterdag in de belangrijke match tegen KV 

Mechelen al op de bank zitten. (Kenji)

TEVREDEN COACH
Thomas Tuchel heeft de Chelsea-trein relatief snel

weer op de rails gekregen, met een 7 op 9 in zijn

eerste drie wedstrijden als coach. De derbyzege op

Tottenham zal bovendien zeker een boost geweest

zijn voor het team. Met de overwinning is Chelsea

opgeklommen naar de 6e stek, de top 4 is weer

binnen bereik. (Kenji)



BELGISCHE MUZIEKWEEK
Van 8 tot 14 februari is het “Week van de Belgische

muziek”. De bedoeling van de VRT is om samen te werken

met iedereen uit de muzieksector om zij die al maanden niet

meer kunnen optreden wat aandacht te geven. “Het wordt

tijd dat we die sector weer wat aandacht geven die ze bijna

al een jaar moesten missen”, zegt Luc Nowé. Zo goed als

alle nationale Vlaamse en Brusselse zenders focussen de

hele week op Belgische muziek. Ook op televisie zijn er

speciale uitzendingen. “We vinden het nodig om onze lokale

muzieksector, die het moeilijk heeft, te helpen en in de

bloemetjes te zetten.” (Quinten)

ONDERBROEK
Het gebeurt wel vaker dat bv’s rare

berichten krijgen, zo ook André

Hazes. Deze week kreeg hij een

bericht via Instagram: “Mag ik

betalen voor je gedragen onderbroeken?” André Hazes

antwoordde de daarop : “Geloof me, daar wil je echt niet

mee rondlopen.” Maar deze dagen heeft het ‘Voice senior’-

jurylid wel wat anders te doen dan zijn gedragen

onderbroeken te verkopen: er moet een huwelijk gepland

worden. Eind 2020 ging hij op zijn knie voor zijn Monique.

Ze trouwen later dit jaar. (Quinten)

ALWEER UITGESTELD
#LikeMe verlegt hun concerten naar de zomer door

corona. Het concert van 13 maart vanaf 14.30 uur

tot 18.30 uur wordt nu gehouden op 18 augustus.

Die van 14 maart 14.30 uur wordt nu gehouden op

19 augustus 14.30 uur tot 18.30 uur. Die twee

worden in het Sportpaleis gehouden. De uren

worden behouden en normaal moest de groep al in

mei te zien zijn, eerst in de Lotto Arena en dan in

het Sportpaleis maar toen verpestte corona het. Alle

mensen die al een ticket hadden worden nog

gemaild. (Quinten)

#LIKEME WINT
#LikeMe is nog steeds populair. Deze reeks won de

tweede keer op rij het meest aantal prijzen op het

gala van de Gouden K’s. Dit jaar geen goed gevuld

Sportpaleis met duizenden kinderen maar je kon het

gala van de gouden K’s wel online en op televisie

volgen. Zo kon je ook zien dat Like Me de grote

winnaar was. De populaire reeks werd met vijf

gouden K’s bekroond, waaronder de beste Ketnet

serie. Verder is er nog goed nieuws: #LikeMe is

bezig aan een derde seizoen met nieuwe liedjes.

Zelfs de hoofdrolspelers kregen apart een prijs. Zo

kreeg Pommelien Thijs de tweede keer de prijs van

acteur/actrice van het jaar. Camille Dhondt won dan

weer de awards van grave griet en outfit van het

jaar. Ze droeg tijdens de awards drie verschillende

outfits. Vooral haar outfit tijdens de act met Regi viel

op. Dat was een kleedje met veren van wel een

halve meter lang. Dat is volgens haar haar duurste

en bijzonderste kleedje dat ze ooit droeg. (Isaura)
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SCHERM-KONINGIN
Nadat ze eerder het Eurovisiesongfestival won

(eigenlijk mocht ze niet meedoen omdat ze te jong

was) won Sandra Kim “The Masked Singer”.

Nadien bracht ze het introlied van dat programma

uit als single: “Who Are You”. “Daar ben ik trots

op”, zegt ze. Maar haar single raakte zelfs niet in

de Ultratop hitlijst en dat vindt ze heel jammer. Ze

heeft best wel veel succes op tv maar dat betekent

niet dat nieuw werk direct een hit zal worden.

(Quinten)

CLOUSEAU 
TREEDT OP

Als corona niet erger wordt gaat Clouseau opnieuw na de

zomer op tournee. Koen en Kris Wauters hadden hun

nieuwe reeks aangekondigd met de woorden: ”Wij wachten

niet meer, wij willen spelen.” Dat stond op hun

instagrampagina. Die concertreeks stond eigenlijk al tien

maanden geleden gepland, maar door het coronavirus

werden alle concerten en ook die van Clouseau afgelast. Ze

hopen dat het nu wel kan doorgaan. (Isaura)



UITGEHONGERDE EILISH
Vele tieners worstelen met hun zelfbeeld. Dat komt

doordat vele bekende sterren steeds op hun

mooiste online staan. Deze foto’s zijn echter vaak

bewerkt, waardoor tieners een verkeerd beeld

krijgen. Billie Eilish, een Amerikaanse zangeres,

vertelde in een interview opnieuw over hoe ook zij

als tiener met haar lichaam worstelde. Ze vertelde

dat ze als 12-jarige tiener een dieetpil innam om af

te vallen, maar dat ze daardoor alleen maar in bed

plaste. Volgens body positivity-expert Sabine

Peeters is haar getuigenis erg belangrijk voor

jongeren. Ze praat over hoe het leven is als puber

en als tiener. (Isaura)

SCREECH OVERLEDEN
Acteur Dustin Diamond(44) is gestorven aan longkanker.

Dat was een diagnose die hij amper drie weken geleden

te horen kreeg. Hij vertolkte de slungelige krullenbol

Screech in de sitcom “Saved by the bell”. De serie

duurde maar liefst dertien jaar en liep van 1988 tot 2000

op de televisiezenders. Ook in België was de serie heel

populair. Wedden dat jullie mama’s en papa’s keken?

(Isaura)

STUBRU ONTHULT TALENT
Ramot, Kids With Buns en The Haunted Youth zijn

“de nieuwe lichting” van Studio Brussel, dat wil

zeggen dat zij verkozen zijn als de meest

beloftevolle nieuwe artiesten. Dat hebben de

luisteraars beslist. Ze werden gekozen voor jong

muziektalent. Dat werd bekend gemaakt in de

Antwerpse zaal Trix in een livestream. Daar krijgen

ze binnenkort een rondleiding. Natuurlijk kunnen de

winnaars rekenen op heel wat airplay op Studio

Brussel. Alle artiesten die deelnamen aan de

wedstrijd waren enkel jonge artiesten. (Isaura)

NIEUWE FOO FIGHTERS
De Amerikaanse band Foo Fighters brengt hun

tiende plaat uit. Deze plaat is getiteld ‘Medicine at

midnight’. De groep ging normaal vorig jaar (2020)

hun 25ste verjaardag vieren, dus gingen ze een

nieuw album met nieuwe liedjes maken, maar door

corona kon dat niet. Nu brengen ze de plaat dus

toch uit, hoewel ze geen liveshows kunnen geven.

(Isaura & Daan)

Just Dance is een dansspel en de 2021 versie kreeg drie

sterren, dat betekent dat mensen vinden dat Just Dance

een goed spel is. Je moet de danspasjes op het scherm

volgen. Je moet proberen om zoveel mogelijk pasjes juist

te hebben, want dan krijg je een goede score op het

scherm. Dat is goed voor je spieren, want je moet veel

bewegen. Op het spel Just Dance 2021 komen er recente

hits zoals: “Don’t start now” van Dua Lipa en “Rain on

me” van Lady Gaga en Ariana Grande. Het is een heel

leuk spel, maar sommige pasjes zijn wel wat lastig. Het is

geschikt voor tieners, volwassenen en zelfs voor kinderen

vanaf 3 jaar. Het is heel leuk om het spelletje thuis samen

te spelen, dat is heel gezellig. Dat maakt je lachspieren

pas echt los. (Manon & Korneel)



DE START VAN GENE THOMAS
Gene Thomas kreeg in de jaren ‘90 de vraag of hij in een pop-

dance groepje wou zitten. “Zijn jullie zot?”, dacht hij. Hij houdt zelf

vooral van rockmuziek. Ze vroegen of hij dan gewoon de nummers

wij inzingen en ze zouden er iemand anders mee op het podium

zetten. Hij was akkoord en zong twee liedjes in. Uiteindelijk kwam

de man die in zijn plaats op het podium moest staan niet opdagen.

Gene deed het dan maar zelf. ‘Bang Bang’ werd een grote hit en de

bal ging aan het rollen en dus werd het zijn grote doorbraak.

Daarna ging hij solo verder met Nederlandstalige muziek. (Daan)

MUZIEKFAVORIET: SNELLE
De Nederlandse rapper Snelle werd op korte tijd zeer 
bekend in België dankzij zijn hit “Reünie”. Hij heeft een 
hazenlip en daar schrijft hij liedjes over. “Reünie” gaat 
over dat hij vroeger gepest werd door zijn hazenlip. Op 
het einde van het lied is hij op een reünie en ontmoet 
hij de jongen die hem vroeger pestte. Snelle heeft nog 
meer leuke liedjes, zoals “Plankgas”, “In De Schuur” en 
“Smoorverliefd”. Wist je dat hij in Nederland al bezig is 
met het maken van muziek sinds 2018? Daar zullen we 
nog veel over horen. Daarom bombarderen wij Snelle 
tot de MUZIEKFAVORIET van 5VOOR12! (Nils)

OVERLEDEN
Hilton Valentine heeft samen

met zijn groep ‘The Animals’

in 1964 een eigen versie van

de Amerikaanse klassieker

“The House Of The Rising

Sun” gemaakt. Ze kozen dat

liedje omdat ze er geen geld

voor moesten betalen. Het

liedje maken duurde maar 10

minuten. Ze zijn ook door dat

liedje heel beroemd

geworden. Het was het beste

lied in Groot-Brittannië en de

VS. Valentine heeft in 1966

de groep verlaten en ging

alleen liedjes maken. Hij

kwam later terug om zijn

vrienden van de groep terug

te zien. Nu is hij gestorven, hij

is 77 jaar geworden. (Daan)

HELMUT
Door corona mag Helmut Lotti

(51) niet meer optreden op

het podium, daarom gebruikt

hij zijn creativiteit om andere

manieren te zoeken om zijn

fans hoop te geven. Als je zijn

werk nog eens wou horen,

kon je een bod doen op een

liveshow van hem. Je kon

bieden tot en met 12

december. De hoogste bieder

mag binnenkort dan genieten

van een show met zijn

bekendste liedjes zonder

achtergrondmuziek voor een

half uur. De winnaar wordt

binnenkort bekendgemaakt

en die mag tot maximum 25

personen uitnodigen voor de

show. (Daan)

GIO IS VERLIEFD
Gio Kemper kennen we als weerwolf Wilko in

Nachtwacht. We kennen hem ook van The

Masked Singer als de duiker. Nadat Gio

verliefd was op Laura Tesoro heeft hij nu een

nieuw lief: Amber. Gio heeft Amber leren

kennen achter de schermen van de musical

Aladdin waar hij de hoofdrol speelde. Gio

kende Amber al langer, maar het was nog

geen liefde op het eerste gezicht, al klikte het

wel tussen hen. Amber en Gio hadden elk al

andere relaties maar dachten: “We weten van

elkaar dat dit iets is dat we niet bij een ander

gaan vinden.” Gio had nog nooit zoiets

meegemaakt. Amber staat niet achter hem,

maar naast hem. Ze steunen elkaar door dik

en dun. Er is wel één probleem: Gio zijn

familie woont in Nederland, hij is een

familiemens. Maar voor zijn job is hij sowieso

vaak in België … (Manon)



Laura is een geheime coach in de Voice. VTM

maakte dit nieuws pas begin februari bekend terwijl

de opnames vorig jaar al waren begonnen. Laura

komt niet veel in beeld want haar bureau staat in de

coulissen, waar ze de blind auditions kan

meevolgen. De andere coaches weten van niets, pas

tijdens de liveshows gaat Laura haar team zich

bekend maken. Er kan dan nog iemand van haar

team winnen. Het zou heel speciaal zijn als er

iemand van haar team wint. Degene die afvallen kan

Laura in haar team nemen als ze ze goed vindt.

Laura heeft vroeger zelf meegedaan aan de Voice

Van Vlaanderen, daar begon haar carrière. Ze weet

zelf hoe stresserend dat is. Ze vindt het super dat ze

zelf is begonnen als kandidaat en nu zelf coach mag

zijn. (Hillary)

LIEFDE VOOR MUZIEK
Er komt een nieuw seizoen van Liefde voor Muziek op

VTM. Die belooft er één te worden als geen ander. Dit

keer zijn er in totaal acht artiesten: Willy Sommers, Geike

Arnaert, Tourist LeMc, Cleymans & Van Geel, Emma

Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyne van (Absynthe

Minded). De nieuwe afleveringen komen op 15 februari.

Elke maandag om 20.40 uur wordt er een aflevering

uitgezonden. Het vorige seizoen was een heel groot

succes. Er waren gemiddeld meer dan een miljoen

kijkers. Het programma is nu met een volledig Belgische

cast. Normaal gezien zijn er ook Nederlandse artiesten bij

maar dit jaar gaat dat niet lukken.Omdat dit jaar een

bijzonder jaar is kunnen de artiesten niet afreizen naar het

buitenland maar ze zullen een reisje maken dichter bij

huis: ze trekken naar Brugge. (Hillary)

Vincent kon niet wachten tot Valentijn om zijn vriendin

Bab ten huwelijk te vragen. Bab zei ja, ze konden hun

nieuws niet voor zichzelf houden. Ze hebben het nieuws

gedeeld op Instagram. Bab zette het zo op Instagram:

“Vincent Banic gaat mijn man worden.” Bab en Vincent

zijn al heel wat jaren samen, maar pas twee jaar later

werd het nieuws bekend. De twee waren in de serie

Familie ook een koppel en in het echt is het ook zo. Dus

nu gaan ze trouwen. (Hillary)

Er komt binnen twee weken een nieuw programma

op VTM. Dat programma noemt Game of Talents.

Julie Van den Steen neemt het presenteren op zich,

samen met Nederlandse stand-up comedian Tijl

Beckand. Game of Talents is half spelshow, half

talentenjacht. Elke week komen er twee Vlamingen:

een bekende en een onbekende. Er komen ook twee

Nederlanders. Onder andere An Lemmens, Koen

Wauters, Laura Tesoro, Gers Pardoel en Katja

Schuurman nemen het op tegen de Vlamingen. Zij

moeten tonen dat ze een oog voor talent hebben. Het

is aan hen om te raden over welk talent het gaat. Wie

dit het beste kan raden, verdient een geldprijs. Maar

de prijzenpot bepaalt over hoeveel geld dat gaat. Het

kan van 100 tot 1.500 euro gaan. Bij elk juist

antwoord tikt de prijzenpot, bij elk fout antwoord gaat

het geld naar de tegenstander. De kijkers die zelf ook

nog een gokje willen wagen kunnen dat doen via

vtm.be. (Hillary)

COACH TESORO

GAME OF TALENTS

film
 &

 tv

TROUWEN



FINALE

“Junior bake off Vlaanderen” is een show waar allemaal jonge

kinderen bakken. Ze doorstaan proeven en elke week valt er

iemand af. Er bestaan technische proeven en

spektakelstukken. Nu zitten ze al in de finale. De drie finalisten

die overblijven zijn: Cato Isselee (12), Eleonore De Nijs (11) en

Lars Bosschaerts (15). Cato had in haar technische proef zout

in de plaats van suiker gebruikt, dan dachten we: het is voorbij

voor haar. Haar Dominiques (een chocoladen snoepreep),

waren goed en leverde haar nog een derde plaats op.

Eleonore, de jongste van al de bakkertjes die meededen, had

veel moeite met de Dominiques. Ze had jammer genoeg haar

pecannoot er op gelegd in de plaats van in stukjes te hakken en

in de koek te verwerken. Het leverde haar een laatste plaats

op. Ze trok het weer recht met een schitterende chocoladetaart.

Lars, de oudste van de drie, won de technische proef, waar dat

ze een praline moesten maken. Bij het spektakelstuk moesten

ze een upsidedown-drip cake maken. Dat is een cake waar dat

de chocoladedruppels naar boven glijden. Bij hem werd het een

gewone drip cake, omdat hij veel zenuwen had, toen hij merkte

dat zijn cake niet helemaal stevig stond. Mis de finale niet!

(Manon)

TELENOVELLES

Sara is een oude telenovelle van dertien

jaar geleden, dat ze nu hebben herhaald op

VTM. Veerle Baetens speelt de hoofdrol

van Sara. Sara was eerst heel lelijk maar in

de serie werd ze wel mooier en mooier.

Vanwege corona konden ze de opnames

niet meer opnemen van Familie en daarom

hebben ze Sara herhaald. Sara was zo een

groot succes, dat de volledige reeks

opnieuw werd uitgezonden. Er bestaan veel

telenovelles en dat is altijd met een vrouw,

dat altijd wel een groot avontuur meemaakt.

Er is ook een telenovelle geweest over

Isaura. Telenovelles is een Latijnse-

Amerikaanse uitvinding. Er zijn daar wel al

honderden afleveringen van geweest.

Isaura is een Braziliaans meisje die haar

droomprins vindt. De allerbekendste

telenovelle is die uit Colombia: Yo soy

Betty. Nu is er ook een nieuwe telenovelle

in Vlaanderen die Sara opvolgt: Lisa. Die is

te zien op VTM. Lisa is iets minder bekend

dan Sara, maar VTM is nog altijd blij met de

kijkcijfers van Lisa. Lisa lokte de eerste

dubbelaflevering 600 000 kijkers. De

volgende dagen waren er wat minder, want

er zijn er nu maar 350 000 à 400 000. Lisa

wordt gespeeld door Tinne Oltmans. Lisa is

heel onzeker en gaat later in de serie meer

durven. (Manon)

NIEUW GERTJE
Gert gaat een zonnebril dragen in het programma “De

Verhulstjes”. In het programma De Verhulstjes krijgt u immers

te zien hoe Gert zijn ooglidcorrectie er nu eigenlijk precies uit

zag. “Ik ga tijdens zijn operatie een oogje in het zeil houden’’,

zei zijn zoon Victor. Gert mag niet zien hoe het loopt en hij

maakt grapjes over zijn operatie. (Korneel)



UIT ELKAAR
Elke en Regi hebben besloten om uit elkaar te gaan,

negen jaar na hun sprookjeshuwelijk. Zij hebben

samen twee kinderen: Ellie Martha (7) en Renée

(4).Vele koppels twijfelen om te scheiden, want als

ze scheiden dan zitten ze ook wel alleen in hun

bubbel. Ze kunnen dan ook veel minder hun kinderen

zien. Mensen die in een moeilijke relatie zitten,

hebben het moeilijk om te beslissen of ze gaan

scheiden of niet. Kaat Bollen raadt aan: om in de

coronacrisis geen grote beslissingen te nemen,

omdat door corona het moeilijker is om alleen te

leven. Kaat Bollen verwacht vooral meer scheidingen

en relaties die kapot gaan als de lockdown voorbij is.

Elke en Regi zijn niet alleen, heel wat koppels

overleefden de lockdown niet. (Manon)

Stip it is tegen pesten. Ketnet heeft beslist om iets te

doen tegen pesten. Stip it betekent “Samen tegen

iemand pesten”. Je moet iemand die gepest wordt

verdedigen. Als iemand u pest dan vind je dat niet leuk.

Je mag niet met iemand meedoen om iemand te

pesten. Als kinderen u pesten, zeg het dan tegen

iemand die je kan vertrouwen. Als jij iemand pest dan

gaan ze jou ook later pesten en dan heb je er spijt van.

Pesten is nooit leuk, daarom doen we een dansje voor

pesten om kinderen het te laten zien dat pesten niet

leuk is. Ook op onze school wordt het dansje

aangeleerd door juf Liesbeth. (Korneel)

#LikeMe is zeker nog beroemd. Ze hebben al twee keer na

elkaar de meeste awards gewonnen tijdens het gala van de

Gouden K’s. Dat is een show van Ketnet. Ze hebben in totaal

vijf awards gewonnen. Dit jaar was er wel geen bomvol

Sportpaleis met meer dan 16.000 kinderen en hun ouders,

maar toch was het Gouden Gala een heel groot succes.

Ketnet zorgde dat iedereen het virtueel kon meevolgen. Het

was een echte wereldprimeur. De kijkers van Ketnet zagen

hoe #LikeMe als grote winnaar uit de bus kwam. De kijkers

van deze serie zien dat #LikeMe nog super beroemd is. Ze

werden met vijf Gouden K’s beloond. Ondanks de coronacrisis

zijn de fans van #LikeMe ze niet vergeten. Dit jaar starten de

opnames van het derde seizoen van #LikeMe. De afleveringen

zullen te zien zijn vanaf januari 2022. In het derde seizoen

zitten 26 gloednieuwe liedjes. Sommige acteurs in #LikeMe

kregen ook apart een prijs net als Pommelien Thijs. Zij kreeg

voor de tweede keer na elkaar de award voor actrice van het

jaar. (Hillary)

STIP IT

GOUDEN K’S

Paul De Grande betaalde 615.000 euro voor

duelleerpistolen van Napoleon. Hij doet mee

aan “Stukken Van Mensen”, nooit werd er zo

veel geld gegeven in het programma. Hij

koopt stukken van mensen en verkoopt ze

door voor meer geld. Hij kijkt altijd goed als

iemand iets verkoopt en hij legt het altijd heel

goed uit. Er zijn nog personages in het

programma die proberen mooie voorwerpen

te kopen. Dat zijn Bie, Boris en Patrick. Zij

kopen ook stukken van mensen. Patrick

woont in Londen. Hij is ook heel

slim.. (Korneel)
KOOPJE



In de film “We Can Be Heroes”

wordt een groep superhelden

ontvoerd door aliens. Hun

kinderen moeten de krachten

bundelen om hun ouders te

redden. Eéntje heeft geen

krachten maar deze kan meer

dan ze eerst dachten …

(Alice)

TV- & FILMTIPS

Dr. Dolittle heeft een speciale

gave: hij kan praten met

dieren. Samen met de dieren

gaat hij op zoek naar een

geneesmiddel om de zieke

koningin te redden. Een leuke

familiefilm voor groot en klein!

(Alice)

“The Sleep Over” gaat over vier

kinderen. Twee kinderen hun

moeder was vroeger een

misdadiger. Zij en de vader

worden ontvoerd om een kroon

te stelen. De kinderen moeten

de ouders nu redden, maar zal

dit lukken? (Alice)

In de film “Coco” komt Miguel,

die van muziek houdt, na het

aanraken van een gitaar

terecht in een land vol

skeletten. De gitaar is van een

dode zanger. Het avontuur

begint wanneer hij terechtkomt

in het land van zijn

moordenaars … (Laura)

In de tekenfilm Vaiana, van

Disney, mag een meisje dat

van water houdt niet naar het

water. Het eiland waarop ze

wonen wordt helemaal zwart

zonder het groen van de

natuur. Dat komt door het

wegnemen van het hart van

Devily. Vaiana wil het hart

terugbrengen … (Laura)

In “Surprise #LikeMe” maken verschillende

kinderen filmpjes waarin ze hun droom

vertellen. Dit sturen ze door naar de leden

van #LikeMe. Caro en co proberen dan om

deze dromen te laten uitkomen. Er hebben al

vele kinderen een droom ingestuurd waarin

ze vooral iets wensen voor andere mensen.

Zo was er iemand die gevraagd had om een

#LikeMe concert te geven aan haar nicht die

in het ziekenhuis ligt. Je kan de afleveringen

bekijken via Ketnet. Benieuwd en enkele

afleveringen gemist? Surf naar de website

van Ketnet want daar kan je alle afleveringen

nog eens bekijken! (Lins)



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?”

Ken jij die mop van de mummie?
Neen … Ze is te ingewikkeld!

Ken je de mop van het toilet?
Neen … Want de deur was op slot!

Een slak en een duizendpoot gingen een race doen:
om ter snelst in het café. De slak was het eerst. Een
kwartier later kwam de duizendpoot aan en de slak
vroeg: “Waar bleef jij zo lang?” De duizendpoot zei
dat hij veel tijd verloren was en wees naar het bordje
aan de deur waarop stond: “Eerst voeten vegen!”

Hoe noem je een lieveheersbeestje dat pijn heeft?
Een lievezeersbeestje

Een agent bij aan bij de celblokken. De agent vraagt:
“Wie heeft mijn portefeuille gestolen?” Niemand
antwoordt. Hij vraagt het nog eens. Aangezien
niemand iets zegt voegt hij eraan toe: “Wie het
toegeeft vliegt onmiddellijk buiten.” Opeens roept
iedereen: “Ik was het!!”

Wat gaat naar boven maar beweegt niet?
Een trap!

Hoe noem je een hond zonder poten?
Dat doet er niet toe, hij komt toch niet als je roept.

Er staan 8 strobalen. Papa stier eet er 5 van op. Het
kindje stier eet 1 baal. Hoeveel balen stro eet mama
stier dan nog op?
Geen. Er bestaat geen vrouwelijke (mama) stier.

o
p

in
ie

ONLINE OEFENEN
Ik vind Scoodle en Bingel twee leuke platformen. Zo kan
je oefenen zonder dat je altijd moet schrijven. Het is ook
leuk dat je beloond wordt zodat je jouw avatar kan
aanpassen: nieuwe kledij, eten geven, … Je kan er
spelend leren en spelletjes spelen. (Kenji)

BIDEN
Ik vind het goed dat Amerika een nieuwe president
heeft: Joe Biden. Hij is wel al 78 jaar. Dat is vrij oud om
nog vier jaar lang president van Amerika te moeten zijn.
Hij is wel lief en doet zoveel mogelijk om de mensen te
helpen. Hij was mega blij toen bekend werd dat hij vier
jaar lang Amerika mag besturen. Hij werd onthaald met
een groot applaus. Het is goed dat er eens een andere
president is dan Trump. Ik hoop dat Biden nog lang
president mag blijven. (Korneel)



De reporters van 5A trokken op pad om een interview af te nemen. Dit verliep telkens
corona-proef: met afstand, online, binnen de familie, … 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!

Dag mama, bedankt dat ik jou mag interviewen. Ik stel je 

een paar vragen.

Je bent zorgkundige, wat moest je daarvoor studeren?

Ik heb eerst moderne wetenschappen en daarna sociale 

en technische wetenschappen gedaan. Maar sinds het 

vijfde middelbaar ben ik naar het BSO gegaan richting 

verzorging, omdat ik toen al wist dat mijn passie daar lag. 

Ik heb nog een zevende specialisatie kinderzorg 

gestudeerd.

Bij welke firma werk je ? Ik werk bij I-mens, veel mensen 

kennen dit nog niet omdat dit nog maar een jaar bestaat. 

Hiervoor was dit Solidariteit voor het Gezin. De naam van 

de firma is nu veranderd omdat Solidariteit voor het Gezin 

en Bond Moyson nu samenwerken.

Hoelang doe je dat al? Ik werk daar al sinds 2002, 19 jaar 

dus.

Wat doe je zoal in deze job? De mensen verzorgen, 

ontbijt en medicatie geven. Wij doen ook het huishouden 

zoals bed verschonen, koken, was en strijk, boodschappen 

en ook wat onderhoud. Maar een luisterend oor of een 

goed gesprek met een tas koffie of een wandeling kan ook 

wonderen doen. Daarnaast doe ik ook nog kraamzorg en 

avondshiften, daar zijn het echt wel meer de zorgkundige 

taken.

Hoe kwam je erop om deze job te doen? Ik ben altijd al een 

zorgzaam persoon geweest en mensen helpen deed ik altijd al 

graag.

Wanneer moet je zoal werken ? Dat is heel afwisselend. Soms 

start ik al om 7 u, andere dagen begin ik om 12u, dan kan dat 

tot 20u30 zijn, afhankelijk van hoeveel patiënten er  die dag 

zijn. Natuurlijk wordt er ook in het weekend gewerkt.

Is dit de job van je leven, waarom ? Ja hoor. Ik doe het nog 

altijd even graag als in het begin en het is fijn om te horen dat 

de mensen je dankbaar zijn voor alles wat je doet.

Wat zijn de voor en nadelen? De voordelen zijn dat je eigenlijk 

zelfstandig kan werken.  Je leert ook veel nieuwe mensen 

kennen. De nadelen zijn dat je bij een probleem er alleen voor 

staat en geen collega kan roepen om even te komen helpen. 

Sommige klanten zijn maar tijdelijk door revalidatie, andere 

verlies je door overlijden of omdat ze naar een 

woonzorgcentrum gaan.

Wou je vroeger graag nog iets anders worden, zo ja wat?

Moest ik niet in de zorg gewerkt hebben, zou ik graag in een 

restaurant of taverne gewerkt hebben, aangezien koken ook 

één van mijn passies is en je ook veel  onder de mensen komt.

Bij welke leeftijdsgroep werk je? Van pasgeboren tot 

hoogbejaarde mensen. Bij pasgeboren doordat ik kraamzorg 

doe, dan hebben we patiënten van 30-40-50-60+, die zijn dan 

meestal heel ziek, hebben kanker, A.L.S. of M.S., dat zijn 

spierziektes. En dan hebben we ook de ouderen die zo lang 

mogelijk proberen thuis wonen dankzij onze ondersteuning.

Bedankt dat ik je mocht interviewen. Nu weten we iets meer 
over hoe jouw werkdag eruitziet en wat jouw job inhoudt.

CINDY



Hallo, Gaël. We moeten voor school iemand 

interviewen en ik dacht daarbij aan jou, mijn 

broer. Ik ben blij dat ik jou mag interviewen. Dag 

Manon, geen probleem, met plezier.

Wat studeer je en naar welke school ga je? Wat 

studeer ik? Euh, ik studeer om “professionele” 

muzikant te worden. Ik oefen mijn passie aan het 

Conservatorium van Maastricht, Bachelor of Music, 

en ik zit in het eerste jaar richting Jazz.

Welke studies deed je hiervoor? Ik ben begonnen 

op een A.S.O. school, richting Economie, maar dat 

lag mij niet echt. ‘k Ben dan de laatste drie jaar van 

mijn middelbaar geswitcht naar de 

Kunsthumaniora van Brussel. Waar ik muziek heb 

gestudeerd als voorbereiding op mijn hogere 

studies.

Hoelang moet je ervoor studeren? Mijn Bachelor 

dat ik nu doe is vier jaar. En dan moet ik nog 2 jaar 

een Master doen, dus 6 jaar. 

Waarom heb je voor deze richting gekozen? 

Omdat het de enigste richting was die mij 

interesseerde. Ik kon mij niet lang concentreren, en 

ik kon ook niet lang stil zitten. Muziek is iets waar ik 

mij vroeger veel mee bezig hield en ik wou van mijn 

hobby mijn passie maken. Toen ik wist dat zo een 

richting bestond in het K.S.O., ging ik mij daar 

volledig voor smijten.

Op welke leeftijd ben je begonnen met muziek te 

spelen? Ik ben begonnen op achtjarige leeftijd met 

muziekschool en op negenjarige leeftijd met drum.  

GAËL

Welke muziekinstrumenten kan je bespelen? Kunnen is een groot 

woord, hé. Ik vind van mezelf dat ik nog altijd niet kan drummen, 

maar ja, snap je, dat is een proces. Instrumenten waarvan ik de 

basis weet is drum, piano, vibrafoon ook wel. Dat is het zo een 

beetje.

Welke muziekstijl speel je het liefst? Het liefste speel ik nu Jazz, 

maar ik ben ook wel een grote fan van de Hip Hop-genre of meer 

Fusion. Fusion is een mengeling van Rock en Jazz, of andere 

soorten muziek én Jazz.

In welke groepen heb je al gespeeld, of speel je? In de 

muziekschool hadden we een groep ‘Recup Boys’, daar ben ik 

gebleven tot mijn vijfde middelbaar. Ik heb nooit echt een vaste 

band gehad. ‘k Heb wel eenmalige dingen gespeeld voor optredens 

of zo, maar nooit echt een groep gehad hiervoor. Nu sinds dit 

schooljaar heb ik wel een piano trio, waarmee we niet zo lang 

geleden startten. Dit is een trio van piano, drum en basgitaar, 

waarmee we verschillende nummers spelen. Recent heb ik ook iets 

met een quintet opgestart, dit is met vijf instrumenten, piano, 

gitaar, basgitaar, trombone en drum. Dus ja, ik zit nu in twee 

groepen.

Naar welke muzikant kijk je op? Vanuit het aspect van de 

drumrichting kijk ik op naar Brian Blade. Muzikaal is die man 

geweldig, een genie op drumvlak. Dat is één van mijn grootste 

voorbeelden, samen met nog anderen, maar hij springt er wel uit. 

Ook zijn stijl van spelen, dat is hetgeen ik wil recreëren. En op 

muzikaal vlak is het toch wel Thelonius Monk. Hij was vroeger een 

Jazz legende die helaas al gestorven is. Als pianospeler heeft hij 

heel de Jazz geëvolueerd en geïnspireerd.

Wil je later ermee beroemd worden, en waarom? Ja, dat is 

natuurlijk iedereen zijn grote droom als hij begint met muziek te 

spelen, om op een podium te staan. Voor mij zou dat ook wel 

mogen, maar mijn droom is niet om bijvoorbeeld in het Sportpaleis 

te staan. Dat is niet waarnaar ik streef. Ik streef om te blijven doen 

wat ik graag doe met mensen die dezelfde passie als mij delen. 

Levenslang blijven bijleren en ook mensen dingen aanleren die ik 

heb geleerd. Gewoon zo blijven voort doen.

En dan de laatste vraag. Als je geen muzikant kan worden wat zou 

dan je tweede plan zijn? Wat zou mijn tweede plan zijn? Dat is een 

hele goede vraag. In het begin heb ik daar wel over nagedacht, 

maar ik dacht van ‘ik laat het gewoon op mij afkomen’. Moest het 

nu niet lukken, misschien toch nog iets in de muzikale richting, 

misschien instrumentenbouw of zo, dat is ook wel heel interessant. 

Of muziekleerkracht dat zie ik mij ook misschien wel nog doen. 

Dank je voor het interview!



Vertel eens iets over jezelf? Ik ben Hans. Ik ben met judo begonnen 
toen ik negen jaar was. Dat was de eerste keer dat judo in Brakel kwam. 
Toen dacht  ik bij mezelf: ”Ik wil dat doen.” Ik doe nu nog altijd judo. Dat 
wil zeggen dat ik dit al bijna 30 jaar doe en ik heb nog nooit spijt gehad 
van mijn keuze.

Is judo je hobby of beroep? Ik doe judo als hobby. Voor dit als beroep te 
doen is het een beetje lastig. Ik zou ook veel meer moeten trainen, maar 
daar heb ik helaas geen tijd voor.

Welke judotechniek vond jij het moeilijkst om te leren? Een soort 
beenworp. Ik leg het even uit. Eerst trek je de tegenstander uit 
evenwicht en naar jezelf toe. Je neemt een stap richting je 
tegenstander. Als laatste laat je uw partner vallen door de zwaai van u 
been. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.

Waarom heb je voor judo gekozen? Ik was altijd een actief persoon. 
Maar een groepssport wou ik niet doen. Judo is zowel sportief als 
nadenken. Dat is ideaal voor mij.

Welke gordels bestaan er in judo? Je start met de witte gordel, daarna 
volgt de gele gordel en de oranje. Na oranje is er groen, vervolgens 
komt blauw. Dan krijg je bruin en de laatste zijn zwart. Je start met zwart 
1ste dam, dan zwart 2e dam en zo door tot de 10e dam. Vanaf het 
moment dat je de zwart 5e dam hebt, dan krijg je een grote rood/wit 
geblokte gordel.

Wat moet je doen om zo een gordel of streepje te verdienen? De 
Vlaamse judofederatie heeft een richtlijn uitgeschreven van welke 
technieken je moet kunnen om het volgende streepje te verdienen. Je 
moet dan een examen afleggen waar ze je techniek beoordelen. Als je 
drie streepjes haalt, dan krijg je de volgende band.

Wat wou je worden toen je een kind was? Daar moet ik toch even over 
nadenken. Natuurlijk spreekt het voor zich dat ik er als kind van heb 
gedroomd om top judoka te worden. Ik had ook nog andere dromen, 
maar dat was de grootste droom.

Als je de tijd kon terugkeren, wat zou je anders doen? Dat is een 
simpele vraag voor mij. Ik zou gewoon nog vroeger met judo beginnen.

Hoe zou je zelf omschreven willen worden? Als iemand die zijn best 
doet voor de sport. Een persoon die goed en sympathiek overkomt bij 
de mensen. Maar ook als iemand die kinderen iets kan bijbrengen.

Welke tips geef je aan beginners? Je moet het gewoon doen. Het kan er 
een beetje raar of eng uitzien. Maar het is iets leuks. Het wordt altijd 
leuker, want je leert altijd nieuwe technieken bij. Je leert het wel …

HANS

Welke job beoefen je? Vrachtwagenchauffeur. 

Waarom wou deze job doen? Ik wou deze job doen omdat 
ik hou van op de weg te rijden en ook omdat je een 
bepaalde vrijheid hebt als je op weg bent.

Hoe hoog is een vrachtwagen? De normale hoogte van een 
vrachtwagen is 4m, maar sommige trailers zijn hoger. Deze 
zijn 4,25m hoog.

Wat is het beste merk van vrachtwagens? Ik zelf rijd met 
een Mercedes, ik doe dit werk nog niet zo lang en kan geen 
onderscheid maken van wat het beste is. Maar door het 
luisteren naar collega truckers zal Scania er wel bovenuit 
springen.

Hoeveel trailers mag je aan een vrachtwagen hangen? Bij 
mij is het 1 trailer, maar er zijn nog andere combinaties 
mogelijk zoals vrachtwagen en trailer, dat zijn er twee en in 
België mogen er maar twee zijn. In Nederland mag het wel 
meer, dan kunnen er 3 trailers aan de vrachtwagen hangen.

Hoelang is een trailer? De trailer is 12m. De combinatie
trekker oplegger is 13,60m. Dat zijn de normale 
afmetingen. Maar de combinatie mag niet langer zijn dan 
18,75m.

Wat is het verste dat je ooit gereden hebt? Ik heb nog niet 
zo heel ver gereden. Het verste was in Nederland 
Hardenberg, dat is van bij mij thuis 4u30 rijden. Ik zou wel 
graag eens naar Spanje rijden.

Moest je al eens blijven slapen in de vrachtwagen? Ja 
meermaals, het is wel leuk om eens te blijven slapen in de 
vrachtwagen, het is rustig en soms kan je eens babbelen 
met andere collega’s.

Heb je ooit al eens moeten tanken? Ja, ik moet bijna elke 
week tanken en dat is ongeveer 400l dat ik dan tank. De 
tank van mijn vrachtwagen heeft een capaciteit van 630l.

Wat moet je doen om vrachtwagen chauffeur te worden? 
Eerst moet je 5 theoretische examens afleggen. Als je 
geslaagd bent in die proeven mag je oefenen in de rijschool 
met de vrachtwagen en daarna mag je het praktisch 
examen afleggen, maar dan eerst voor de C daarna mag je 
de CE afleggen. Als je geslaagd bent mag je de weg op. 
Maar steeds opletten op de weg.

HERWIN



Goeie namiddag Jo, eerst en vooral bedankt dat ik 

je mag interviewen.

Hoe heet je café en waarom ben je cafébaas 

geworden? Mijn café heet “Bij Jo”. Van kleins af aan 

zat ik al een beetje in de horeca. Mijn vader en 

grootvader zijn altijd al drankhandelaar geweest. 

Dat was dan ook mijn droom om cafébaas te 

worden. Ik bedien graag klanten en ben ook graag 

onder de mensen.

Wie heeft de naam van je café bedacht? Mijn 

vrouw en ik hebben de naam samen bedacht. Het is 

eigenlijk gewoon mijn naam. De mensen kennen mij 

al van voor het café bij Jo, daarvoor heb ik het café 

de Liberty opengehouden.

Heb je er ooit al eens aan gedacht om te stoppen 

en waarom? Nee, ik heb er nog nooit aan gedacht 

om te stoppen. Door het coronavirus ben ik nu wel 

verplicht om mijn café dicht te doen. Maar zelf heb 

ik er nooit aan gedacht.

Wie gaat later je café overnemen? Dat is te zien 

wanneer ik op pensioen ga. Het café is niet van mij 

maar van mijn broer, ik huur het alleen. Als ik ga 

stoppen zal hij het waarschijnlijk aan iemand anders 

verhuren. Misschien komt er een andere 

kandidaat/kandidate die dan het café zal open 

houden. Natuurlijk kiezen we niet de eerste de 

beste!

Wat wil je later nog doen met je café? Aangezien 

dat het café niet echt van mij is maar die van mijn 

broer, weet ik niet wat hij ermee zal doen. Hij kan 

het nog eens verhuren of verkopen. Mijn broer die 

nu boven het café woont zal dan ergens anders 

gaan wonen.

Wat doe je nu tijden het coronavirus? Ik hou mij 

een beetje bezig met allerlei kleine taken. Ik doe dat 

in het café,  thuis en bij vrienden. Zo help ik ook bij 

mijn broer. Ik verf de trappen en doe nog allerlei 

klusjes. Thuis ben ik vooral bezig met opruimen en 

ik help met het huiswerk van mijn zoon Raf.

Jo

Wat verwacht je van de heropening? Ik denk wel dat er volk zal 

komen en zeker de jeugd. De oudere mensen zullen misschien wat 

afwachten uit schrik. Het valt ook te zien welke regels er aan 

gekoppeld zijn. Net als hoeveel mensen er aan een tafel mogen per 

vierkante meter en hoeveel aan een tafel dus het is nog een beetje 

afwachten.

Hoe ga je om met storende klanten? Ik heb nogal veel geduld. Mij 

gaan ze dus niet snel storen maar ze moeten wel zien dat ze de 

andere klanten niet storen of te veel zagen tegen de andere 

klanten. Als er ruzie van komt ga ik ze zeker buiten zetten.

Behaalde je al prijzen met je café en welke? Ja, ik heb al prijzen 

gewonnen. Ik ben al twee keer tot de sympathiekste handelaar van 

Brakel  verkozen en al drie jaar na elkaar ben ik verkozen tot de 

beste café van Brakel. Proficiat Jo.

Heb je een opleiding gevolgd en welke? Ja, ik heb tijdens mijn 

middelbaar boekhouden gevolgd. Dat is wel nodig als je in de 

zakenwereld stapt. Ik heb ook avondles gevolgd om te leren koken 

voor banketbakker maar dat ben ik niet geworden.

Wat was het café voor dat jij het kocht? Dat was het café “ de 

poes.” Mijn broer heeft dat café drie jaar geleden gekocht. 

Bedankt voor dit interessant interview. Ik kom zeker langs zodra 

het terug mag. 



Wat of wie heeft je aangezet om bankdirecteur te worden?

Ik werkte als bankbediende bij mijn neef, Marc. Het is hij die 

heeft gezegd dat ik voor de job van bankdirecteur moest gaan.

Welke studies heb je gedaan? Op mijn diploma staat: 

beleggings- en kredietmakelaar.

Wat moet je zoal kunnen als bankdirecteur? Als bankdirecteur 

moet je heel goed met verschillende soorten mensen kunnen 

omgaan. Dat zijn de klanten van de bank of dat zijn mensen die 

klant kunnen worden. Ik vind dat je alle mensen een goed 

gevoel moet geven, dat ze welkom zijn. Het maakt niet uit of ze 

veel of weinig geld hebben, iedereen is gelijk. Dit probeer ik 

mee te geven aan mijn medewerkers op kantoor. Soms vergeet 

men dat de bank tot de dienstensector behoort. Dit wil zeggen 

dat je de mensen ten dienste moet staat. Als iemand mijn 

kantoor verlaat, dan moet die persoon een goed gevoel 

hebben. Maar ook met je medewerkers moet je goed kunnen 

omgaan. Die mensen moet je aanleren hoe ze hun werk op een 

aangename manier kunnen uitvoeren. Ook met de mensen die 

werken op het hoofdkantoor in Antwerpen moet je een goede 

relatie hebben. Zij werken ook mee aan de service die je aan de 

klanten wilt geven. Naast het omgaan met mensen is het toch 

best een heel goede economische achtergrond te hebben.

Is het moeilijk om bankdirecteur te worden? Eerst en vooral 

moet de kans om bankdirecteur te worden zich voordoen. Ik 

ben blij dat de bank waar ik nu werk, mij die kans heeft 

gegeven. Ik had een soort van ‘inloopperiode’ waarin ik moest 

bewijzen dat ik die functie aankon. Na enkele maanden werd 

het licht op groen gezet en mocht ik als kantoordirecteur 

starten in Heusden.

Hoe oud was je als je bankdirecteur werd? Ik was toen 21 jaar 

en ben hiermee de jongste zelfstandige kantoorhouder in 

Vlaanderen geweest. Dat is nu, op 01 februari ondertussen 23 

jaar geleden.

Voor welke bank werk je? Argenta. Het is de enige 

bankverzekeraar in België die de laatste 60 jaar niet van naam is 

veranderd. Argenta is opgericht in 1956 door Karel Van 

Rompuy. De bank is nog steeds grotendeels in handen van zijn 2 

zonen, Bart en Dirk.

GUNTER

Wat moet je doen als bankdirecteur? Veel lezen. Als bankdirecteur 

moet je op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de wereld. Dit 

zowel op politiek als economisch vlak. Ook moet je weten welke 

wetten er veranderen die invloed hebben op de bank- en 

verzekeringssector. Want het kan zijn dat hierdoor klanten beter 

gediend zijn door een ander bankproduct te hebben. Voortdurend 

verandert er wel iets, dus elke dag moet je mee zijn. Ik lees bij wijze 

van spreken van ’s morgens tot ’s avonds. Als bankdirecteur moet 

je dan ook het werk op het kantoor verdelen zodat elke 

medewerker weet wat hen te doen staat.  Hoe langer iemand op 

kantoor meedraait, hoe meer gemakkelijk dit dan wordt. Maar het 

liefst van alles, doe ik toch nog steeds het gesprek met de klanten. 

Dat geeft het meest voldoening. Weten dat je de mensen helpt. Dit 

maakt Argenta anders dan onze ‘concullega’s’. Tijd maken voor de 

klant en in gesprek gaan waarin je luistert naar wat de klant heeft 

te zeggen of te vragen.

Hoe voelt het om bankdirecteur te zijn? Ik doe dit nu dus al 23 jaar 

en heb het me eigenlijk nog maar weinig beklaagd. Ik heb Argenta

Heusden van 0 uitgebouwd tot een goed draaiend kantoor met 

heel veel tevreden klanten. Dit geeft je een goed gevoel.  Er zijn wel 

momenten waarin het iets minder gaat, maar dat is in elke job wel 

eens. Ik kan zeggen dat ik over het algemeen heel tevreden ben.

Als je een andere job mocht kiezen, welke zou het dan zijn en 

waarom?

Ik wou vroeger eigenlijk bakker worden. Als ik in het lager 

onderwijs zat, hebben we met de klas ooit een bakker in Heusden 

bezocht waar ik mijn eigen sandwich mocht maken. Daar was ik zo 

van onder de indruk, dat dit mijn job ging worden, maar ik was 

linkshandig en niet van de handigste.  Mijn ouders besloten om me 

toch een andere richting te laten studeren. Dit heb ik me nog niet 

beklaagd. Nu ga ik ’s morgens naar de bakker om lekker brood en 

hoef ik niet zo vroeg op te staan.

Hoeveel keer is de bank overvallen of is er ingebroken? Zijn de 

overvallers of inbrekers toen opgepakt? Gelukkig zijn we nog nooit 

overvallen.  Ik denk dat dit het ergste is wat we in onze job kunnen 

meemaken. Dit wens je niemand toe. Ik heb collega’s die hierdoor 

moesten stoppen en een andere job hebben gezocht. Er is wel eens 

ingebroken, ’s nachts. Toen was het kantoor nog aan ons huis. Ik 

hoorde de inbrekers de deur instampen. Het alarm ging af. Ik ben 

snel uit mijn bed gesprongen en heel hard beginnen roepen, 

waardoor de inbrekers op de vlucht zijn geslagen. Op de 

camerabeelden zagen we hen opschrikken. Dit zal door mijn luide 

stem zijn geweest. Ze hadden nog snel een doos met wat 

muntstukken meegepakt. Van de inbrekers zelf was er geen spoor 

meer te vinden.



Heeft het programma de Buurtpolitie jou geïnspireerd? 

Nee, niet echt. Ik ken het programma, maar ik kijk er niet 

naar.

Welke opleiding heb je gevolgd? Na het middelbaar koos ik 

voor de richting veiligheid. Daar kon ik kennismaken met 

verschillende beroepen. Bijvoorbeeld; brandweer, leger, 

security en politie. Ik had interesse om inspecteur bij de 

politie te worden. Om aan de opleiding te starten moest ik 

verschillende testen doorlopen, zoals een fysieke test, 

psychische test en gezondheidsproef. Daarna volgde ik een 

opleiding van 1 jaar bij de politieschool. Daar werden 

verschillende vakken gegeven over verkeer, wapens, drugs 

en wetten. Ik moest ook veel sport beoefenen tijdens mijn 

opleiding. Via 4 stages maakte ik kennis met het werkveld en 

kwam ik zo in zone Ninove terecht. Waar ik nu nog steeds 

werk.

Over welke kwaliteiten moet je beschikken als 

politieagent? Als inspecteur moet je je mannetje kunnen 

staan, niet bang zijn en durven beslissingen nemen. Het is 

belangrijk om veel geduld te hebben en tactvol om te gaan 

met mensen. Het is goed om je conditie op peil te houden. 

Tijdens een achtervolging kan dat zeer handig zijn. Er wordt 

meer en meer met de computer gewerkt. Het is dus nodig 

om mee te zijn met de technologie.

Welke misdaden bestrijden jullie bij de politie? We bieden 

hulp bij verkeersongevallen en controleren op overtredingen 

in het verkeer. Alcoholcontroles zijn daarbij belangrijk. 

Openbare dronkenschap is verboden. We krijgen ook 

geregeld te maken met drugs. Al dan niet in het verkeer. We 

worden soms opgeroepen om tussen te komen bij conflicten. 

Dat kan intrafamiliaal geweld zijn, burenruzies of andere. 

Moord, poging tot moord of een afrekening kunnen 

voorkomen. Bij zelfdoding komt de politie eveneens ter 

plaatse om hulp te bieden. We bieden bijstand aan 

brandweer en ziekenwagen. Onze dienst treedt het team 

HYCAP bij om de openbare orde te bewaren bij o.a. 

voetbalwedstrijden en betogingen. We zetten ons ook in 

voor dierenwelzijn. Loslopende dieren ophalen of ingrijpen 

bij verwaarlozing. Onlangs werd een boer uit Appelterre

vervolgd, omdat hij zijn stier achteraan zijn tractor 

vastmaakte en zo verder reed. Hij gaf het dier ook 

stokslagen. Dat is dierenmishandeling. De job is dus zeer 

veelzijdig. Daarnaast komt er ook veel administratief werk bij 

kijken.

LAURA

Welke misdaad komt het meest voor in jouw regio? In onze regio krijgen we 

tijdens de wintermaanden vaak te maken met woninginbraken. Door corona 

komt dit nu minder voor. Tijdens de zomermaanden is er meer overlast van 

hangjongeren en drugs. We merken dat de leeftijd van de gebruikers steeds 

jonger wordt. Het komt al voor bij 12 tot 13 jarigen.

In de Buurtpolitie spreken ze vaak over pv’s, kan je uitleggen wat dat is? Een 

pv is een proces verbaal. Een schriftelijk verslag met alle feiten van een 

vaststelling door de politie. We noteren het verhaal van alle betrokken partijen 

en getuigen. De voorgeschiedenis van eventuele verdachten wordt opgezocht. 

Er wordt vaak een fotodossier toegevoegd. Het proces verbaal van een diefstal 

ziet er totaal anders uit dan het pv van een verkeersongeval. Bij een diefstal zal 

bijvoorbeeld een lijst gemaakt worden van alle gestolen goederen en de 

waarde ervan. Ook alle hindernissen die de dieven overwonnen hebben, 

worden genoteerd. Kwamen ze binnen via een geforceerd venster of sprongen 

ze over de haag? Bij een verkeersongeval wordt een volledige beschrijving 

gemaakt. Alle details zijn belangrijk.

Heb je al veel lockdownfeestjes stilgelegd? Onlangs was er een feestje van 13 

personen. Dat is volgens de maatregelen verboden. De boete voor de 

organisator kan oplopen tot 4000 euro. Voor alle aanwezigen bedraagt die 750 

euro. De rechtbank beslist hierover. Er worden veel controles gedaan op het 

respecteren van de avondklok. Wie tussen middernacht en 5u ’s morgens 

gecontroleerd wordt op de openbare weg, dient een bewijs voor te leggen. Dat 

kan van de werkgever zijn of een bewijs dat je van of naar het ziekenhuis gaat. 

Wie in overtreding is, krijgt een corona-pv. De boete daarvoor is 250 euro.

Waarom zijn er politiehonden nodig? De honden worden gebruikt om 

politietaken uit te voeren. Een hond komt anders over. Mensen nemen sneller 

afstand als er een politiehond aanwezig is. Een hond ruikt veel beter dan een 

mens. Speurhonden worden ingezet om personen te zoeken in kleine ruimtes 

waar de mens niet kan komen. Bijvoorbeeld als een gebouw is ingestort. Ze 

kunnen a.d.h.v. een kledingstuk op zoek gaan naar een vermiste persoon. 

Sommige honden worden speciaal getraind om overleden mensen, drugs of 

geld op te sporen. Bij huiszoekingen worden vaak honden ingezet. Ook in de 

strijd tegen terrorisme kunnen honden veel betekenen. Ze patrouilleren met 

hun hondengeleider in de luchthaven en gaan op zoek naar explosieven.

Kan je eigen hond getraind worden tot politiehond? Mijn hond, Nova is een 

American Stafford.  Ze is bijna 2 jaar en heeft een koppig karakter. Ze is niet 

geschikt om politiehond te worden. Het is belangrijk dat de hond aanleg heeft 

voor de job en erg leergierig is. Vaak zijn patrouillehonden Mechelse of Duitse 

herders. Die zijn sterk en kunnen tegen een stootje. Al vanaf de hond een 

puppy is, wordt hij voorbereid op zijn job als politiehond. Zijn baasje kan al 

starten met de training. Op de leeftijd van 1 jaar neemt een gedragstherapeut 

een test en fysieke proef af.  Hoe reageert de hond in verschillende situaties? 

Hoe gaat hij om met kinderen? Hoe is het karakter van de hond, is hij slim 

genoeg en wil hij het goed doen? Het is een toelatingsproef om samen met zijn 

hondengeleider de verdere training van 3 maanden aan te vangen. De agent 

die de hond opleidt, blijft ook de geleider tot de hond op pensioen gaat.  Dan 

is de hond ongeveer 10 jaar. Vanaf dan wordt de hond als huisdier bij zijn 

geleider opgevangen of wordt hij ter adoptie afgestaan.  Soms kunnen 

politiehonden ook medisch ongeschikt zijn door een arbeidsongeval. Als 

hondengeleider ben je verantwoordelijk voor de hond. Stel dat de hond 

iemand bijt, dan is het baasje verantwoordelijk. Je krijgt een vergoeding om 

eten te kopen voor de hond.

Als je geen politieagente was, welke job zou je dan uitvoeren? Als kind leek 

dierenarts mij een fijne job. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in dieren. 

Naast mijn job bij de politie doe ik vrijwilligerswerk in een kattenasiel in 

Geraardsbergen. Ik heb jaren paard gereden. Misschien volg ik ooit nog een 

opleiding tot hoefsmid. Op dit moment kijk ik ernaar uit om hopelijk dit jaar te 

starten als hondengeleider bij de politie.



Je bent een pandadokter. Welke diploma’s heb je nodig om 
dat te worden? Om panda’s te mogen verzorgen, moet je eerst 
dierenarts worden. Ik heb daarna ook extra lessen gevolgd in 
China en ik ga nog ieder jaar één of twee keer op congres in 
China.

Hoe is het je gelukt om de beste pandadokter te worden? De 
mensen moesten eerst op mij stemmen in een verkiezing. De 
tweeling die geboren werd in Pairi Daiza heeft natuurlijk sterk 
geholpen. Ik ben intussen ook al 7 jaar bezig met panda’s en ik 
word dus stilaan bekend.

Werk je alleen met panda’s of ook met andere dieren? Zo ja, 
welke? Ik ben verantwoordelijk voor alle dieren in Pairi Daiza, 
van de kleinsten tot de grootsten, de olifanten dus. Zelf heb ik 
meer interesse in olifanten dan in bijvoorbeeld reptielen. 
Er zijn in het park ongeveer 7000 dieren en 700 diersoorten. Ik 
weet niet alles over alle dieren. Ik ben meer een soort 
huisdokter voor dieren: als het te gespecialiseerd wordt, dan 
kan ik op collega’s rekenen, zoals je papa voor de medische 
beeldvorming. Ik ken wel de meest voorkomende ziekten voor 
elke diersoort in het park zodat ik altijd mijn plan kan trekken. 

Hoe ziet een typische werkdag er voor jou uit? In het park 
bestaat er geen typische dag en dat is juist het leuke in mijn job. 
We proberen wel de basiszaken te plannen zoals de vaccins 
geven, de verzorging van de hoeven, ... Maar dan zijn er de 
dieren die ziek zijn, dat is onverwacht. Ik heb ook veel 
vergaderingen met de verzorgers. Dus iedere dag is anders.

TIM BOUTS
Wat is het leukste dat je ooit meemaakte in jouw job? Het leukste in 
het algemeen vind ik de baby’s die geboren worden. Zo werd recent 
een olifantenbaby geboren in het park. Het allerleukste moment vond 
ik toch de aankomst van de panda’s in België. De reis met de piloten in 
de cockpit, de landing in Zaventem met de pers, de rit met de 
vrachtwagen onder politiebegeleiding, ... De journalisten stonden zelfs 
aan de school van mijn kinderen. Een unieke ervaring.

Welke doktersspullen draag je altijd met je mee? Ik heb metalen 
bakken met de meest gebruikte medicatie in. Daaruit kan ik een 
basisverzorging aanbieden voor elk dier in het park. 

Wanneer en hoe kan jij vakantie nemen? Een aantal collega-
dierenartsen die nu al enkele dagen in de week in het park aanwezig 
zijn, nemen dan mijn plaats in. Ik heb ook een rechterhand die het deel 
management van de verzorgers overneemt in mijn afwezigheid. Als ik 
er niet ben, zijn er eigenlijk drie collega’s die mijn taken overnemen.

Babypanda’s moeten na een tijdje terug naar China. Hoe zit dat voor 
Tian Bao en Bao Di en Bao Mei? Tian Bao moest terug naar China gaan 
op zijn vierde verjaardag, dus in januari 2021. Gezien er nog steeds 
corona is, werd dit uitgesteld tot januari volgend jaar, dus tot 2022. Dan 
is Tian Bao 5 jaar oud. De tweeling Bao Di en Bao Mei (zie foto) gaat 
terug in 2023, wanneer ze 4 jaar oud zullen zijn.

Waarom heb je ervoor gekozen om dierenarts te worden? Sinds ik 8 
jaar oud was, wou ik al dierenarts worden. Vanaf mijn vijf jaar reed ik al 
op een pony. Ik was vaak in een manege met veel paarden. Nu heb ik 
thuis 6 paarden voor mijn kindjes.

Welke tips heb je voor jonge mensen die ook pandadokter willen 
worden? 
Genoeg studeren. Niet onmiddellijk in een dierentuin gaan werken 
maar eerst in een dierenartsenpraktijk om ervaring op te doen bij 
honden, katten, paarden, ... Je moet leren om een diagnose van op 
afstand te stellen. Het is heel belangrijk dat je weet wat alle mogelijke 
ziektes zijn bij een dier dat bv. diarree heeft of hoest. Het is ook heel 
belangrijk dat je goed leert opereren, hechten, .... Daarna kan je nog 
bijstuderen. Voor wat betreft de gezondheid en ziektes van zoodieren
kan je maar één opleidng volgen: een mastercursus in Londen, 
Engeland. En als je dat allemaal gedaan hebt moet je geluk hebben dat 
er een plaats voor een dierenarts vrij komt in een dierentuin in België.

Wat wil jij eigenlijk worden, Alice? 
Ik wil graag dokter worden later. 

Misschien kan jij ons op een dag helpen. Wanneer we een zieke gorilla 
hebben, dan bellen we soms een mensendokter.

Manon cartoon



Hoe ben je bij Swoop terechtgekomen? Op Facebook hadden 

ze een oproep gelanceerd dat ze op zoek waren naar nieuwe 

Swoop danseressen en iemand die ik goed ken had mij daar in 

getagd. Die had gezegd: “Zou jij nu niet eens je kans wagen?” 

Maar ik durfde dat niet zo goed en op dat vlak ben ik daar 

niet zo goed in en ik dacht dat ik niet goed genoeg was. Na 

een tijdje stuurde ze me weer een berichtje van: “Heb je u nu 

al ingeschreven?” Dan dacht ik dan ga ik toch maar eens gaan 

proberen dus dan heb ik een berichtje gestuurd en ik mocht 

op auditie gaan. Op de dag van de auditie was ik een beetje 

zenuwachtig en dan dacht ik: nee, ik ga afbellen. Maar mijn 

vriend zei dan ook: “Yenna, doe dat gewoon, die mensen 

kennen u daar toch niet dus je gaat die mensen daarna toch 

niet meer zien.” Dat stelde mij gerust. Dus ik ben uiteindelijk 

toch gegaan. Goed dat ik dat had gedaan heb want ik was 

door de eerste ronde en dan ook door de laatste ronde en zo 

ben ik dan de nieuwe Swoop danseres geworden.

Dans/zing je al van kinds af? Ja, ik ben beginnen dansen van 

mijn 6 jaar en ik doe dat nu nog altijd en ik ben nu 24 jaar. Je 

kan nu wel tellen hoelang ik dat al doe. Ik heb ook altijd 

zangles gevolgd en toneelles ook. Ik heb ook muziekschool 

gevolgd dus het zit er al van kinds af in.

Wat is je grootte droom? Mijn grote droom, dat is een goeie 

vraag. Ik heb heel veel dromen maar als ik één ding zou 

moeten kiezen: dat ik gewoon tot ik neerval mag blijven 

zingen en dansen en dat ik daar ook gewoon mag in blijven 

groeien.

Naar wie kijk je op? Ik kijk uiteraard op naar die grote 

Hollywoodsterren zoals Beyonce of Justin Bieber. Ik heb geen 

specifieke persoon maar ik kijk naar de grote sterren op, dat 

die  echt voor hun dromen gaan en dat lukt hen ook, dat vind 

ik ook wel mooi.

Als je iets aan de danswereld zou veranderen wat zou dat 

zijn? Ik heb ook heel lang wedstrijden gedanst en je merkt 

wel dat daar concurrentiegevoel is, dat heel veel mensen een 

ander niet echt niets gunnen. Ze hebben heel veel jaloezie, ze 

kraken elkaar af, alsof ze beter zouden zijn dan de anderen. 

Dus als ik iets zou mogen veranderen, dan zou dat zijn dat 

mensen minder jaloezie zouden hebben.

YENNA DE MERLIER

Waar zij je uzelf en de dansschool over 10 jaar? Ik hoop dat we dan nog 

altijd mogen dansen en zingen maar dan hoop ik uiteraard dat de school 

heel veel gegroeid is, dat er veel groepen zijn bijgekomen en dat wij nog 

meer lessen kunnen aanbieden op maat voor iedereen. En dat wij nog 

veel meer leerlingen mogen hebben, dat we nog altijd zingen en dansen 

maar dan nog 10 keer beter dan wat we nu doen.

Welk advies zou je geven aan iemand die zelf zijn eigen dansschool wil 

oprichtten? Het advies dat ik zou geven is: geloof in jezelf, geloof in je 

dromen en ga er gewoon voor. Ik wist al van toen ik 6 jaar was dat ik 

danseres wou worden en dan krijg je heel veel commentaar, want 

mensen denken: oei, dat is toch geen echt beroep of dat gaat niet 

lukken. Zelfs mijn eigen familieleden zeiden dat tegen mij. Dat maakt u 

heel onzeker en uiteraard is het niet gemakkelijk als danseres om met 

een dansschool je brood te verdienen, om daar een beroep mee uit te 

bouwen, maar tot nu is het mij toch gelukt .

Wie bedenkt alle dansjes? Dat ben ik zelf, ik ben momenteel de enige 

danslerares en ook de enige zanglerares in Showspot dus momenteel 

bedenk alleen ik alle dansjes. Ik hoop dat ik in de toekomst nog andere 

juffen en meesters in Showspot zal mogen hebben. 

Waarom begon je met Showspot? Ik heb zelf altijd in andere 

dansscholen gedanst of ook in andere scholen gezongen, maar dat was 

altijd onder een baas. Ik moest doen wat mijn leraar zei en na een tijd 

had ik het gevoel dat ik dit zelf wou doen, ook iets van mezelf te hebben, 

dat ik zelf dingen mag beslissen en gaan creëren. Dus vandaar dat ik de 

sprong heb gewaagd en mijn eigen school heb opgestart. 

Hoe bedacht je de naam Showspot? Wel Showspot is niet enkel een 

dansschool maar ook en zangschool. Wie weet zullen we in de komende 

jaren nog wat andere dingen toevoegen maar het draait altijd rond show 

bij ons. Wij werken ook ieder jaar naar een grote show toe, of dat is de 

bedoeling maar door corona kan dat dit jaar nog altijd mislukken. Dat is 

wel elk jaar de bedoeling, om de komende jaren een heel grote show te 

maken. Dus het is niet enkel een dansschool maar ook een zangschool. 

De naam komt van show, want wij doen veel shows, en dan spot, want 

we staan graag in de spotlight. Dan heb ik die woorden gecombineerd en 

dan kwam ik op Showspot uit. 

Oké bedankt  Yenna voor het interview dit waren 

mijn vragen.

Dat is graag gedaan.



Wat is je beroep? Ik ben een gepensioneerd landbouwkundig 

ingenieur. Ik heb gewerkt voor de federale overheidsdienst 

volksgezondheid, waar ik onderzoek deed in verband met 

voedselveiligheid.

Wat zijn je hobby’s? Tuinieren en  opzoekingswerk die met de 

geschiedenis van Brakel en de omgeving te maken hebben. Ik 

schrijf ook boeken en artikels over de geschiedenis en alles wat 

met cultuur te maken heeft.

Wat plant je in de moestuin? Ik plant veel in de moestuin zoals: 

aardappelen, erwten, wortels, witloof, prij, boontjes …

Hoe kom je aan witloof? Witloof is zeer speciaal want het is een 

tweejarige plant die na het zaaien in het eerste jaar blaadjes 

vormt en vooral een dikke wortel waarin veel reservevoedsel 

zit. Als je die wortels vorstvrij bewaart en het jaar nadien plant 

gaat die nieuwe blaadjes en bloemetjes geven en na de bloei 

ook zaadjes geven waarmee we opnieuw kunnen zaaien. Dat wil 

ik niet want ik koop zaadjes, maar ik plant die zaadjes in de 

winter op een warm plaatsje in de kelder en ik leg er een laag 

grond over. Die wortel denkt dat het lente is en gaat 

blaadjesvormen, maar die kunnen niet open plooien omdat ze 

onder de grond zitten. Ze blijven ook lichtgeel omdat er geen 

licht aan kan onder de grond. Op die wijze wordt een krop 

witloof gevormd en dat is heel lekker en gezond. Als je die krop 

te lang in het licht laat liggen dan worden de blaadjes wel groen 

en dan is het niet meer zo mooi.

Je bent op TV geweest waarover ging het over? Ik ben op AVS 

geweest omdat mijn boek over de kapellen en wegkruisen in 

december uitkwam.

Waar ging je laatste boek over? Mijn recentste boek gaat over 

de oorsprong en de geschiedenis van de kapelletjes en 

wegkruisen in Brakel. Het heeft mij altijd geïnteresseerd om te 

weten waarom een kapel gebouwd werd en welk verhaal er 

rond hangt. Soms word een kapel gebouwd om een gunst te 

bekomen, of als dank voor een genezing of voor een behouden 

terugkeer uit de oorlog. In veel wijken zijn de buren zeer 

gehecht aan de kapel in hun buurt, zelfs al gaan ze zelden naar 

de kerk. Ik ben daarmee begonnen in 1977.

LUDWIG DE 
TEMMERMAN

Wie heeft de kapellen gerestaureerd? Ik heb er zelf al enkele 

gerestaureerd, zoals recent het kapelletje in de Molenhoekstraat. We 

hebben een hele groep van vrijwilligers die zich voor de kapelletjes 

inzetten. Zij behoren allemaal tot de Fonds voor de Bescherming van het 

Brakels Cultureel Erfgoed (FBBCE) van de Culturele raad. Dat fonds krijgt 

jaarlijks centjes van de gemeente om de kosten te dragen voor het 

nodige materiaal en de stielmannen te betalen die soms nodig zijn.

Je gaat vaak naar de kapel, wat doe je daar? Dan bedoel je waarschijnlijk 

de kapel de Zusters van Maria waar het Gemeentelijk Medisch-historisch 

museum gevestigd is. Ik ben de verantwoordelijke van het museum, men 

noemt dat ook conservator met een geleerd woord, en ik ben er gids voor 

bezoekers en groepen. Ik zorg ook de presentatie van de collectie. 

Wat doe je in Triverius? Dat is het documentatiecentrum in de openbare 

bibliotheek van Brakel waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Daar zorg 

ik samen met mijn collega’s voor het inschrijven van boeken die 

uitgeleend kunnen worden, de inschrijving van tijdschriften en het  

verzamelen van archiefmateriaal. Verder zijn er collecties van 

rouwprentjes, rouwbrieven en oude foto’s. We zijn elke 

zondagvoormiddag open voor het publiek en we helpen mensen die op 

zoek naar zijn naar hun familiegeschiedenis 

Wat is zo interessant aan de geschiedenis? Geschiedenis heeft mij altijd 

geïnteresseerd en ik had er altijd veel punten op voor school. Het 

interesseert mij om te weten wie mijn verre voorouders waren, hoe 

bepaalde straatnamen ontstaan zijn en wat de oorsprong is van 

manifestaties en gebruiken zoals de ruiterommegangen, 

reuzenoptochten, enz.

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

De zon maakt vele mensen blij. Jij
kan het zonnetje in huis zijn.
Maak een tekening voor oma,
opa, mama, papa, … Geef een
compliment of schrijf een gedicht
voor iemand die je lief vindt.

Somber weer? Dan zit je meestal
binnen. Maar ook dat kan leuk
zijn. Neem een tekenblad, ga
voor een raam zitten en maak
een kunstwerk van wat je buiten
ziet!

Dit jaar werken we rond letters.
Als het sneeuwt trek je best even
naar buiten. Schrijf je naam in de
sneeuw of maak een grote
tekening. Denk je ook even aan
de vogels die geen eten vinden?
Hang een vetbolletje op!



Wat is je beroep? En waarom doe je dit? Dag Amber, ik zal me 
eerst even voorstelen. Ik ben Guy Van Cauwenberge en van 
opleiding ben ik kinesitherapeut. Later heb ik in chronologische 
volgorde pedicure, manuele therapie, technieken volgens 
dokter Cyriax, Osteopathie, kinesiologie en acupunctuur 
gestudeerd.

Hoelang heb je moeten studeren? De studies van kinesist 
waren toen 3 jaar (ondertussen zijn dat er 5), Medische pedicure 
waren er 2, manuele therapie en Cyriax waren er allebei 2, 
Osteopathie waren er 5, kinesiologie waren er 2 en 
acupunctuur 3 met een 4-weekse werkstage in China zelfs.

Hoelang oefen je dit beroep al uit? En waren dit moeilijke 
studies? Ik ben begonnen als kinesist in 1983. En wat is 
moeilijk? Je moet er wel steeds veel voor studeren maar als je 
gemotiveerd bent om iets te bereiken dan doe je dat veel 
gemakkelijker.

Hoeveel uur werk je zo gemiddeld per dag? Mijn werkdagen 
variëren van 10 tot 15u per dag.

Hoeveel patiënten komen er zo langs per dag? Dat ligt tussen 
de 20 tot 40 patiënten per dag.

Welke behandelingen komen het meest aan bod? Aangezien 
mensen bij mij met allerhande problemen komen is dit heel 
moeilijk te zeggen. Mensen komen voor 
gewone kinesitherapeut behandelingen zoals verstuikte enkels, 
spierletsels, rugklachten en vaak ook na operaties na 
bv. breuken. Dit zijn ongeveer de 1/3 van het aantal patiënten.
Daarnaast komen mensen heel vaak voor osteopathie, al dan 
niet gecombineerd met acupunctuur. Deze mensen hebben heel 
vaak rug- of nekproblemen, maar het kan ook voor alles worden 
toegepast. Ook zie ik hierbij vaak baby’s met bv.
maagprobleempjes (zoals reflux) maar ook zelfs huilbaby’s. De 
zuivere acupunctuur gebeurt dan voornamelijk bij mensen

GUY VAN 
CAUWENBERGE

met klachten zoals migraine/hoofdpijn, mensen die willen stoppen met 
roken of mensen met heel zware pathologie.

Wat doet een kinesist, osteopaat, acupuncturist, kinesioloog? Een 
kinesist beperkt zich tot het geven van massages, oefentherapie en 
revalidatie en gangreducatie. Een osteopaat werkt echter op een gans 
andere wijze. Hij vertrekt steeds vanuit bewegingsverlies, in of rond een 
pijnlijke plek. Hij zal, naast röntgenfoto's of door de dokter geschetste 
symptomen,
voornamelijk via manueel onderzoek, het probleem zelf opsporen. Over 
de pijnlijke lichaamszones zullen vragen worden gesteld, waarna ze 
onderzocht en bewogen worden om te bepalen vanuit welke structuur 
het ongemak vertrekt. De term structuur in osteopathie slaat op ALLE 
lichaamsweefsels: gewrichten, beenderen, spieren, ligamenten, 
zenuwen, bloedvaten, maar ook op de organen en de schedel. Eenmaal 
de pijnlijke structuur gelokaliseerd is, spoort de osteopaat de oorzaak op. 
Zo kan bv. een pijnlijke knie zijn oorzaak hebben in een blokkade van de 
voet, ook kan bv. nekpijn ontstaan door een orgaanprobleem. De 
behandelingstechnieken van een osteopaat zijn uitsluitend manueel. Ze 
gaan van zeer zacht tot iets steviger, afhankelijk van de te behandelen 
structuur, persoon en mogelijke veiligheidsoverwegingen. Hiernaast kan 
ook een bijsturing van eetgewoontes of stressreductie aangewezen 
zijn. Een acupuncturist behandelt de patiënt met het inprikken van 
naalden. Deze therapie heeft zijn oorsprong in het oude China maar 
wordt de dag van vandaag nog steeds massaal uitgevoerd met succes. Na 
het inprikken worden deze door de acupuncturist gemanipuleerd om een 
genezing te krijgen van de aangedane structuur. Het is bewezen dat deze 
therapievorm tot op het bindweefsel werkzaam is; m.a.w. acupunctuur is 
de therapie waarmee men het diepste kan inwerken op een menselijk 
lichaam.
Kinesiologie wordt gebruikt als diagnosestelling. Een kinesioloog gaat via 
spiertesten uitzoeken of een probleem zijn oorsprong vindt in het 
mechanische, het motorische, het organische of in het emotionele 
gebied van ons lichaam of dat het zich bevindt in het bevloeiingssysteem 
(bloedvaten en lymfestelsel) van ons lichaam. Aan de hand van deze 
diagnose kunnen er bepaalde punten kinesiologisch worden behandeld 
(via bepaald drukpunten) of kan deze diagnose gebruikt worden om een 
of andere therapie toe te passen.

Doe je het graag en waarom? Ik doe dit werk nu al heel lang en doe het 
nog steeds heel graag omdat ik toch enorm veel mensen kan helpen met 
hun problemen, pijnen enz.

Is het zwaar werk? Het is zeker niet te onderschatten, zowel fysisch als 
mentaal. Wij moeten steeds klaar staan voor de mensen en steken daar 
dan ook veel energie in. Kinesitherapie is misschien dan wel het 
gemakkelijkste beroep van de 3 omdat we dan gewoon het voorschrift 
van de dokter maar moeten volgen. Bij ostheopatie en acupunctuur 
stellen wij zelf de diagnose en dat is niet steeds eenvoudig. In 
tegenstelling tot de klassieke geneeskunde proberen wij het lichaam te 
zien als 1 geheel. Dus als er ergens een probleem ontstaat proberen wij 
uit te zoeken hoe het in feite komt dat zich zo een probleem kan 
voordoen en daarbij kijken wij steeds naar het ganse lichaam en niet 
alleen naar de pijnlijke zones.

Welke behandeling doe je het liefst? Als ik de keuze heb, dan doe ik het 
liefst osteopathische behandelingen en acupunctuur.

Ziezo, dat was mijn laatste vraag.
Heel erg bedankt voor uw tijd.
Graag gedaan!!



Isaura deed een interview met haar nichtje, een fervente 

Ropeskipper. Lise won meerdere medailles en mocht al naar 

Zweden en Portugal en ze zou in 2020 naar Canada gaan als 

Belgische vertegenwoordiger.

Wat houdt rope-skipping in? Wel, rope-skipping, ik denk dat 

sommigen onder jullie dat niet gaan kennen maar het is eigenlijk 

een vorm van touwtje springen. Iedereen kent dat wel touwtje 

springen. Maar het is niet zomaar touwtje springen. Er komt veel 

meer bij kijken zoals trucjes of zelfs acrobatische stunts zoals een 

salto of een flikflak.

Waarom doe je dat? Vroeger ging ik dansen en dat deed ik wel 

graag, maar dat was nog niet actief genoeg voor mij. Ik wou iets 

waar ik nog meer mijn energie in kwijt kon. Dus ben ik online een 

beetje gaan zoeken, samen met mijn mama, naar wat ik nog 

allemaal kon gaan doen. En toen kwam ik bij rope-skipping uit. 

Toen ben ik eerst in Zwalm begonnen, dat was om uit te testen. 

Maar dat was maar 1 keer in de week, en zonder wedstrijden, en 

dat wou ik toch wel eens proberen. En dan zijn we naar 

Oudenaarde gegaan, naar de Recrean Skippers, zij doen wel mee 

aan wedstrijden.

Wat heb je er voor nodig? Voor rope-skipping heb je natuurlijk 

touwen nodig maar buiten dat denk ik niet dat je iets nodig hebt. 

Sportkleren en sportschoenen maar dat heb je voor elke sport wel 

nodig.

Hoeveel keer per week train je? Nu met de Corona is dat maar 1 

keer in de week, namelijk de zaterdagnamiddag, buiten en in een 

groepje van 3 of 4. Maar dat is niet zo handig want bijvoorbeeld 

morgen is de training al afgelast omdat het gaat sneeuwen. 

Anders train ik ongeveer 7u à 8u per week en ik geef ook intussen 

al 3 jaar zelf training en dat geef ik 4u per week.

Waar doe je dat? Ik doe dat in Oudenaarde bij de groep De 

Recrean Skippers maar je hebt al verschillende clubs in België die 

op dit niveau trainen en meedoen aan de competitie.

Met wie doe je dat? Rope-skipping werkt per leeftijd. Je schuift 

per leeftijd altijd door en ik zit nu in de groep 16+, dat is de 

grootste en oudste categorie. Ik ben nu 17 jaar maar je kan dat 

eigenlijk blijven beoefenen zolang je maar wil. Er staat geen 

leeftijd op. Natuurlijk

LISE DE SPIEGELEER

stoppen de meeste rond de leeftijd van 25 jaar, soms tot 30 jaar. Als 

het in een team is dan spring je per 4 of 5.

Het je verschillende categorieën? In rope-skipping heb je zowel 

wedstrijden individueel, dus alleen, maar ook wedstrijden in team. 

Dat is in groepjes van 4 tot 6. En dan heb je ook nog Demo, dat is zo 

meer het showgehalte op muziek met leuke kostuums aan en dat is 

met 12 tot 20 dacht ik.

Heb je al veel wedstrijden gewonnen? Ja, ik heb toch wel al een paar 

wedstrijden of titels gewonnen, zowel individueel als in team.

Individueel bestaat uit 3 onderdelen, je hebt de speed, dat gaat over 

snelheid. Dan heb je ook Freestyle, dat is een oefening van 10 tot 15 

minuten op muziek. Daarbij ben ik in 2019 provinciaal kampioen 

geworden, en als je in de top 10 zit, dan ga je naar het Belgisch 

kampioenschap. Daar ben ik dan 2de geworden, helaas niet 1ste maar 

zilver is ook mooi zeggen ze. En als je dan bij de eerste drie bent, dan 

ga je door naar het Europees kampioenschap of een 

wereldkampioenschap. Daarbij ben ik al individueel geselecteerd voor 

Canada in 2020 maar dat is helaas afgelast door corona. Een 

provinciaal kampioenschap wordt georganiseerd door de club zelf dus 

door de clubs van België. Die kampioenschappen gaan door in grote 

steden zoals bv: in Dendermonde of in Oudenaarde zelf of in 

Wuustwezel. Dus in allemaal verschillende provincies eigenlijk. Maar 

als je een internationale wedstrijd gaat springen, dan is dat dus in een 

Europees land (dus het EK ). Dan wordt het georganiseerd door het 

gastland. Zelf ben ik al naar Zweden mogen gaan, Portugal en normaal 

stond Canada dus ook op de lijst ...

Welke prijzen heb je al gewonnen? Mijn medaille-kast is wel al 

redelijk vol met verschillende medailles, want ik heb ook 

verschillende wedstrijden gewonnen. Ik heb al een 1ste, 2de of een 

mooie 3de plaats behaald. De prijs die ik wel het leukste vond is die 

van Portugal. Daar ben ik samen met mijn team, bestaande uit Emma, 

Louise, Julie en ikzelf, Europees kampioen geworden, en dat vind ik 

wel speciaal.

Wat vind je er zo leuk aan? Ja, ik vind rope -skipping leuk omdat het 

differentiatie heeft, ook omdat de wedstrijden zowel alleen als in een 

team zijn dus er zit voor elk wat wils in.

Wat vind je er moeilijk aan? Ik vind dat rope -skipping moeilijk is, 

aangezien je er wel wat conditie voor nodig hebt, maar je moet ook 

lenig zijn. Denk maar aan split, dat kan niet iedereen zomaar, maar 

ook coördinatie en evenwicht heb je nodig dus je hebt van alles een 

beetje nodig.

Heb je je al eens pijn gedaan, zo ja welke blessure liep je op? Nee, ik 

heb mijzelf nog niet pijn gedaan. Als je dat zou vragen aan andere 

mensen van in mijn club of andere clubs, dan zou je wel wat verhalen 

horen. Ik draag wel steunzolen ...

Hoe zie je de toekomst in rope-skipping? Dat is een beetje moeilijk in 

te schatten met die corona, want er zijn geen wedstrijden om naar toe 

te trainen omdat we ook niet of nauwelijks mogen trainen. Ik hoop 

wel dat ik terug in de zaal mag trainen binnenkort en dat ik nog eens 

met een medaille naar huis kan gaan. Ik zie mezelf nog niet snel 

stoppen.

Bedankt voor het interview, Lise. Graag gedaan!



Op een winterse zaterdagochtend werd ik verwacht bij Celine 

(21) en Michiel (24). Chow Chow Trixie was de eerste aan de 

deur om mij te verwelkomen. Met hun 550 000 abonnees op 

YouTube en de 11.7 miljoen volgers van Celine op TikTok is 

dit koppel heel bekend voor hun toffe video’s. 

Jullie zijn nu heel bekend, maar wat was de start van jullie

succes? M: Oei … en jij ging geen moeilijke vragen stellen. 😊

C: Ja, dat is een moeilijke.

M: Ik denk dat het eigenlijk direct begonnen is toen ik YouTube 

deed. Toen was ik niet bekend in België. Nu zien mensen 

succes in Vlaanderen, maar wij zien succes vooral op het vlak 

van kijkcijfers, want daar draait YouTube om. Als je goeie 

cijfers hebt, is dat hetzelfde als op tv. Hoe meer kijkcijfers, hoe 

beter je het doet. Op mijn Engels kanaal had ik soms al 

miljoenen views, maar toen is Celine dus TikTok gestart en 

kregen we heel veel vraag om in het Nederlands te beginnen. 

Toen hadden we zoiets van ja, als we 100 000 abonnees halen, 

gaan we heel blij zijn. Dat hebben we gehaald, dus we zijn heel 

blij. En dat is voor ons succes.

Welk doel hadden jullie in het begin?

C: Eigenlijk geen denk ik.

M: Ja, die 100 000 abonnees halen.

C: Dat als enige, maar voor de rest hadden we echt geen 

doelen. Plots is het ontploft en is het heel hard gegaan. Maar 

doelen hadden we eigenlijk niet echt.

M: Op TikTok en Instagram hebben we nooit een doel gehad.  

Natuurlijk heb je wel zoiets van als je op 9.6 miljoen staat: ik 

wil die 10 miljoen halen! Dat is normaal, maar niet dat we 

gestart zijn met het doel van: ik wil 10 miljoen volgers. Wat we 

wel stiekem hebben en wat bijna niemand weet, dit is dus 

exclusief voor dit interview: we zijn dus ons Nederlandstalig 

kanaal gestart, dan zijn we met ons Engelstalig YouTube kanaal 

gestopt en dat had toen 580 000 abonnees. Stiekem was onze 

droom om dat ooit in te halen met ons Nederlands kanaal en 

nu zijn we er bijna, want we hebben er al ongeveer 550 000. 

Dat was stiekem zo een beetje ons doel eigenlijk.

CELINE EN MICHIEL

Waar halen jullie de inspiratie voor de leuke video’s?

C: Michiel! Michiel is echt super creatief. De leukste en 

creatiefste dingen komen wel van Michiel.

M: Ja, het is ook wel zo als je vaak op sociale media zit, zie je 

heel veel trends passeren. Op YouTube zijn er ook veel trends, 

bijvoorbeeld alles in 1 kleur eten. Die trends komen dan 

overgewaaid uit het buitenland.  We hebben ook zelf al veel 

dingen verzonnen die nog niet gedaan zijn in het buitenland. Ik 

denk dat het ook wel een sterkte is, want dan gaan mensen je 

nadoen. Het is dus wel belangrijk om creatief te zijn. 

Hoe ziet er een dag uit bij jullie?

C: Om 7u30 staan wij op, dan eten wij en maken we ons klaar.

M: Het eerste wat we doen is Trixie buitenlaten.

C: Ja, nu wel! Dan denken we na over welke video’s we gaan 

maken voor TikTok, YouTube en Instagram. Dan gaan we foto’s 

nemen en soms hebben we ook vergaderingen. Elke dag ziet er 

wel heel anders uit, het is nooit hetzelfde.

M: Maar wel heel de dag door werken, want dat is het wel voor 

ons. 

Voor velen zijn jullie een idool, maar naar wie kijken jullie op?

C: Op voetbalvlak keek ik altijd op naar Cristiano Ronaldo. Maar 

nu, eigenlijk niet echt naar iemand.

M: Bij mij ook, niet echt iemand. Mijn droom is eigenlijk om 

sociaal ondernemer te worden. Dat doen we eigenlijk nu ook al. 

Maar dan meer met producten verkopen. Dan kijk ik naar Elon

Musk, ken je die?  Dat is de baas van Tesla en zo, dat vind ik dan 

wel een voorbeeld op dat vlak. Dat zal wel voor velen zo zijn. 

Vooral mensen die succesvol zijn op een mooie manier en die 

hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Klinkt cliché, 

maar ik vind dat wel belangrijk. Als ik zou mogen kiezen en 

morgen krijg ik 10 miljard euro om iets te doen, zou ik echt 

investeren in allemaal bossen en zou ik vooral dingen voor het 

klimaat doen. Misschien moet ik nu ook zeggen voor dieren. 

(Celine en Michiel kochten hun pup Trixie zonder het te weten 

bij een broodfokker en kregen daardoor veel reacties.)

Moest er van CEMI geen sprake zijn, wat zouden jullie dan nu 

aan het studeren zijn of welke job zouden jullie hebben?

M: Dat is een mooie vraag. 

C: Ja, dat is een leuke vraag. Ik wou altijd kinderverpleegster 

worden of politieagente of bij defensie gaan. Die drie dingen 

interesseerden mij wel echt enorm omdat ik graag mensen help. 

Dus ja, één van die drie, maar welke weet ik niet. 

M: Mijn doel was, ik ben dat ook gaan studeren toen ik van 

school kwam, om sociaal mediaverantwoordelijke te worden 

van een voetbalploeg. Ik zou dus ook wel in de sociale media 

gezeten hebben, maar niet voor mezelf, maar voor een 

voetbalploeg.

Wat is tot hiertoe 1 van de hoogtepunten uit jullie carrière?

M: Ik denk vooral die, ja nu ga ik mezelf tegenspreken op vlak 

van cijfers,  10 miljoen halen was wel zoiets van wow! Nog nooit 

heeft een Belgische influencer op een platform 10 miljoen 

volgers, fans of abonnees gehaald, dus dat was wel uniek. Ons 

lied ook, dat was de best bekeken Vlaamse YouTube clip van 

vorig jaar.

C: Onze kledingcollectie bij ZEB is ook wel een hele leuke. Ik 

denk wel dat ons hoogtepunt er pas dit jaar aan komt!

M: Ja, letterlijk.



HELENE HERREGODTS
Stel jezelf even voor. Ik ben Hélène Herregodts. Ik ben huis geboren in Brakel in 1925. Ik 

ben 95 jaar geworden in oktober. Ik heb 2 kinderen Jean-Pierre en Marlène. Helaas is 

Marlène overleden toen ze 42 jaar was. Ik ben getrouwd in 1947 met Fons, een 

beroepsmilitair. In 1951 gingen we voor 15 jaar naar Leopoldsburg. Daarna vetrokken we 

naar Afrika. Ikzelf ben er met de kinderen 4 jaar gebleven en dan terug naar Brakel 

gekomen. Fons is 30 jaar in Afrika gebleven. 

Wat voor werk heb je gedaan? Fons was beroepsmilitair. Vrouwen van beroepsmilitairen 

mochten niet gaan werken in die tijd. Ik deed het huishouden en zorgde voor de 

kinderen.

Hoe was het om de oorlog mee te maken en kunt u ons daar iets meer over vertellen? 

In 1940  zijn de eerste bommen gevallen in de Stationsstraat en op het klooster. De 

Duitsers waren toen in Lierde. In paniek vluchtten ik en mijn ouders met de wagen en iets 

voorbij het vliegveld van Wevelgem zijn we gestopt. Daar zijn we een week 

ondergedoken bij een gezin waar we eten en drinken kregen. Toen de Duitsers Wevelgem 

veroverden keerden wij terug naar Brakel. Brakel bleek achteraf gezien nog gespaard van 

de ravage die de Duitsers achterlieten. Ik heb zelf nooit honger of iets tekort gehad. Wij 

hadden voldoende geld om ons te dingen die we nodig hadden aan te kopen.

Heeft u nog hobby’s? Ik heb heel veel hobby’s gehad.  Naaien en breien. Ik maakte alle 

kleren voor gans het gezin. Koken en bakken deed ik ook graag.  Nu is dat lezen. Ik lees 

heel veel. Andere hobby’s gaan niet meer.

Hoe oud wil je worden? Oud worden is geen voorrecht. Je sterft ook niet wanneer je wil.  

Maar als de tijd er is ben ik er klaar voor. Mocht ik zo gezond blijven als nu,  wil ik nog 30 

jaar leven.

Stel: je mag nog 1 wens doen, welke zou dat zijn? Ik zou mijn dochter nog eens levend 

willen zien en haar eens goed vastpakken. Mijn wens zal helaas nooit uitkomen.

Kan je nog voor jezelf zorgen? Ja, ik kan nog alles. Koken, bakken, wassen en aankleden . 

Er komt  wel wekelijks iemand een beetje helpen kuisen.

Weet je hoe een GSM werkt? Nee, dat weet ik niet en ik heb daar ook geen behoefte 

aan. Ik heb een vast toestel om te bellen en dat is meer dan voldoende.

Heb je schrik van corona? Bang ben ik niet. Ik ben voorzichtig. En iedereen die 

binnenkomt draagt een masker.

Heb je nog een huisdier? Nee ik heb geen huisdieren meer. Vroeger hadden we altijd een 

waakhond. We hadden ook kippen en konijnen maar dat telt niet mee veronderstel ik. 

C: Ja, maar daar kunnen we nog niets over 

zeggen.

M: Celine is niet zwanger! 

C: En we gaan ook niet trouwen. Maar er 

komt wel iets super cool aan.

M: En gaan samenwonen ook. Maar omdat 

we eigenlijk al lang samenwoonden bij mijn 

ouders, voelde dat niet aan als een compleet 

nieuwe stap.

Wat vinden jullie van de imitatie van Guga

Baúl en Nathalie Meskens in RIP 2020?

C: Ik vond Michiel goed nagedaan, ik vond 

het wel grappig hoor. Mij konden ze 

misschien iets beter hebben geïmiteerd.

M: Celine kon wel beter, Guga was echt 

goed. Die heeft mij ook al een paar keer 

gezien in het echt dus die weet wel hoe ik 

ben. Het is ook een job, dus mochten ze het 

slecht doen, zouden ze wel ontslagen 

worden. 😊

C: Ook met die jasjes zo, het was wel allemaal 

goed.

Hoe hebben jullie 2020 beleefd?

M: We hebben veel ups en downs gekend. 

Wij doen natuurlijk alles met de beste 

bedoelingen. Maar als je bekend bent, zijn er 

altijd mensen die je naar beneden willen 

halen. Mensen die ook leugens verspreiden 

om je naar beneden te halen. Dat is overal zo 

bij iedereen die bekend is. Maar over het 

algemeen heel leuk: we zijn samen gaan 

wonen, we hebben 2 liedjes uitgebracht, vier 

parodieën uitgebracht, heel veel YouTube 

video’s gemaakt en heel veel nieuwe mensen 

leren kennen.

Wat zouden jullie graag nog bereiken?

C: Ik zou dan zeggen 1 miljoen abonnees op 

YouTube.

M: Zitten wij hier wel heel de tijd te zeggen, 

het draait niet om de cijfers.😊

C: Ik weet niet wat ik anders zou zeggen.

M: We hebben ook niet echt doelen op het 

vlak van YouTube dan. Wel sowieso later een 

kind krijgen en dat zo goed mogelijk 

opvoeden. Dat is wel een belangrijke. Een 

video met Ronaldo zeg ik ook wel altijd 

ondanks dat dat redelijk onrealistisch is als 

Belg zijnde, maar het kan wel. We leven ook 

echt wel van dag tot dag. Wereldvrede. Als er 

1 ding is wat we willen bereiken, dan is het 

dat wel. 

Bedankt voor dit interview!

C en M: Graag gedaan!



Wie bent u? Ik ben Filip Meirhaeghe, ex-mountainbiker, ex-

topsporter en medaillewinnaar.

Wat is uw beroep? Ik ben bondscoach van de nationale ploeg

en schepen van de gemeente Maarkedal. Mijn hoofdberoep is

bondscoach van de nationale ploeg.

Wat houdt uw beroep in? Ik ga veel naar het buitenland om 

met renners op stage te gaan en wedstrijden te begeleiden. Dit 

jaar ga ik naar de Olympisch Spelen met 2 Belgische renners. Ik 

begeleid en train hen daarbij. Ik moet ervoor zorgen als coach 

dat alles rond de renner vlot verloopt. Ik spreek met de renner, 

hun trainer, hun ploeg en de federatie zodat zij zo goed 

mogelijk aan de start kunnen komen zonder zorgen. Ik ga 

problemen oplossen wanneer die zich voordoen. Coachen is 

niet alleen meegaan naar het buitenland maar ook wat er 

allemaal rond gebeurd. 

Wat hebt u vroeger gedaan? Vroeger was ik zelf renner, dit tot 

en met 2010. Ik ben 14 jaar prof geweest en mijn hoofdsport 

was mountainbike. Ik heb ook nog op de weg gekoerst. Ik ben 

eigenlijk na mijn diploma Marketing eerst in het leger gegaan 

en 2 jaar erna ben ik prof geworden. Ik heb bijna heel mijn 

carrière gekoerst. Sinds 1987 zit ik in de koerswereld, dat is dus 

34 jaar. 

Welke wedstrijden en prijzen heb je gewonnen? Te veel om 

op te noemen, wil hierbij niet stoefen, anders zitten we hier 

morgen nog. Ik ga er enkele opnoemen die ik belangrijk vond 

en die ik wou winnen: Belgische Kampioen, Europees 

Kampioen, wereldbekerwedstrijd en eindstand, 

Wereldkampioen en Olympisch Kampioen. Ik heb die allemaal 

kunnen winnen, met uitzondering dat ik geen Olympisch 

Kampioen ben geworden. In Sydney in 2000 was ik 2de op het 

Olympisch Kampioenschap, daar behaalde ik zilver. Ik heb wel 

11 wereldbekerwedstrijden gewonnen. Ik ben 4 of 5 keer 

Belgisch Kampioen geweest, 1x Europees Kampioen en op het 

Wereldkampioenschap heb ik 3x brons, 2x zilver en 1 x goud 

behaald. Het goud behaalde ik in 2003.

FILIP MEIRHAEGHE

Met welke mountainbikers werk je samen? Ik werk nu samen met 

alle mountainbikers die in de nationale ploeg zitten vanaf de 

categorie van de junioren, dus vanaf de leeftijd dat ze 17 jaar 

worden. Daar voor hebben ze een andere coach gehad die 

verantwoordelijk is voor de jeugd. Vanaf de junioren mogen ze ook 

internationale wedstrijden rijden. Ik ben verantwoordelijk voor de 

juniors, de beloften en de profs. Dat gaat over niet veel renners, in 

totaal gaat dat over 11 renners (ongeveer de helft 

Nederlandstaligen en de helft Franstaligen). We hebben nogal 

strenge normen. De junioren zijn beperkt, ze moeten aan veel 

normen voldoen. Wanneer ze niet aan die normen voldoen om in 

de nationale ploeg te zitten, moeten ze verder groeien in hun eigen 

ploeg en wanneer ze terug voldoen aan de juiste normen mogen ze 

terug in de nationale ploeg. Vorig jaar zijn we gestart met 6 

junioren. Dat was redelijk veel. Ze worden eerst getest. Wanneer ze 

goed genoeg zijn, mogen ze bij de nationale ploeg en dan mogen ze 

aan stages en wedstrijden deelnemen, speciaal voor de nationale 

ploeg. Op het einde van het seizoen zijn er dan maar 2 

overgebleven die volledig aan de normen voldeden om het jaar 

erna in de nationale ploeg te mogen blijven. Soms hebben we daar 

wel kritiek op. Maar alleen de beste mogen meedoen. Het einddoel 

is vooral toewerken naar de Olympische Spelen, dus de lat moet 

hoog liggen. De 2 profs die nu nog bij mij in de nationale ploeg 

zitten, zijn al bij mij vanaf de junioren. De vrouw die nu meegaat 

naar de Olympische spelen, daar heb ik samen nog mee gekoerst, 

ook al was ze veel jonger. 

Jens Schuermans is de momenteel de beste Belg. Hij gaat, als alles 

goed gaat, mee naar de Olympische Spelen. Hij heeft bij de 

beloften ook al wereldbekerwedstrijden gewonnen maar heeft ook 

last van veel blessures. Nu is er ook een 1ste jaar meisje bij de 

junioren heel sterk. Ze heeft al veel wedstrijden gewonnen en ze 

heeft al nationale rensters naar huis gereden zoals van Frankrijk. Ze 

maakt heel goeie testen, wat wil zeggen dat ze een talent is. 

Technisch is ze nog zo sterk niet, daar moet ze dan nog in groeien. 

Ze is nu 17 jaar en kan zeker nog verder groeien. 

Wat is het leukste wat je doet met je job? Ik heb het geluk dat ik 

een mooie job heb. Ik heb niet het gevoel dat ik werk. Ik doe dat 

heel graag en dan heb je niet het gevoel dat je aan het werken 

bent. Schepen zijn is dan meer een echte job. Ik ben veel op reis, ik 

zie veel en zit ook veel in de bergen. Ik rij mee met de renners om 

het parcours te tonen, om de sporen te tonen die ze het best 

volgen en om hen techniek bij te leren. Ik heb geen 

competitiestress meer en mag toch nog met de fiets zelf rijden. Dat 

maakt het allemaal wel heel leuk en aangenaam werken. Nadeel is 

dan wel dat ik meer dan 100 dagen per jaar in buitenland zit. Ik ben 

veel schoolvakanties weg waardoor ik dan niet thuis ben voor de 

kinderen tijdens de schoolvakanties. Ik kan dat niet veranderen 

want de internationale kalender wordt niet door mij opgemaakt en 

ik moet koersen doen die interessant en belangrijk zijn voor mijn 

ploeg. Nu is het een extra druk jaar omdat de focus ligt om naar de 

Olympische Spelen te gaan. Met die 2 renners doe ik nog aparte 

dingen om hen klaar te maken voor de Spelen. We rijden niet 

overal samen, soms wel. Ze hebben wel een druk programma maar 

ze worden hierbij goed opgevolgd. Ze worden getraind om zich aan 

te passen aan een vochtig en warm klimaat, want op de Olympische 

Spelen zal dit ook zo zijn. Dit oefenen ze aan de universiteit in 

Leuven in een speciaal aangepaste kamer. Daar wordt alles 

opgevolgd en er wordt ook berekend hoeveel vocht ze extra 

moeten drinken bijvoorbeeld. 



Wat is jouw beroep? Ik werk in een 

schoonheidssalon in Brussel als een 

schoonheidsspecialiste, een 

masseuse, make-up artist en body 

piercer. Ik maak ook juwelen. Ze zijn 

zelfgemaakt. Het meeste maak ik 

thuis juwelen: allerlei oorbellen, 

kettingen, armbanden en maak ik 

ook nog gaatjes voor oorbellen. 

Spullen voor oorbellen bestel ik 

online. Het meeste gaf ik massages 

maar nu kan het niet omwille van 

corona. 

Hoelang heb je moeten studeren? 

In de make-up school zat ik 1 jaar te 

studeren en in de 

schoonheidsschool 2 jaren. Dan heb 

ik veel massage-opleidingen gehad, 
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dat duurde 5 dagen en ik volgde ook 2 opleidingen van body piercing.

Als je een kind was, welke beroep wou je eigenlijk doen? Ik wou heel graag een 

kapster worden. Dat kon niet want toen had ik gebrek aan zicht en kon ik niet 

goed van ver zien. Ik had een allergie dat niet bestond, maar de testen zeiden dat 

er een was en toen mocht ik de school niet binnen. 

Waarmee doe je massages? Ik doe massages met relax olie, essentiële oliën, 

kaarsen, honing, chocolade, warme stenen, hete kruidenstempels en Lomi Lomi.

Hoelang duurde jouw langste en kortste massage? Mijn kortste massage 

duurde ongeveer 20 minuten. Mijn langste duurde ongeveer 2 uren. Dat is de 

massage Lomi Lomi. Dat is het meest ontspannend.

Aan wie geef je massages? Ik geef massages aan mannen, vrouwen, oudere 

mensen, maar ik geef geen massages aan kinderen. Het is soms zo dat er mensen 

bij mij  komen voor massages als een verjaardagscadeau. Er was eens een vrouw 

dat een massage wou bestellen voor haar ouders als een verjaardagscadeau voor 

hen. De meest populairste massage die ik doe is de massage met chocolade. 

Is dat een vermoeiende job? Als ik veel massages met honing doe, is dat het meest 

vermoeiend. De massages met honing zijn het moeilijkst en de meest vermoeiende van alle 

massages die ik ken. De makkelijkste massage is die voor uw gezicht want daarbij heb je 

niet heel veel kracht nodig.

Waarom geef je massages? Ik geef massages want dat is mijn passie. Als ik massages geef 

ben ik zelf heel relaxed. Ik kan eerlijk toegeven dat veel massages veel werk zijn, maar toch 

hou ik van dit werk.

Met welke lichaamsdelen doe je massages? Ik doe de relaxmassages met mijn handen. 

Lomi Lomi doe ik met mijn arm. Lomi Lomi is een diep ontspannende Hawaiiaanse

massage.

Welke soorten massages bestaan er allemaal? Ik ken 7 soorten. Er een massage met 

honing, die is wel wat moeilijk, er is ook Lomi Lomi, … De massage met chocolade is het 

meest bekend. Veel mensen willen die massage want die ruikt lekker door de chocolade.  

Laat jij je soms zelf masseren? Wie doet dit dan? Soms laat ik me masseren door mijn 
vrienden dat ook masseuses zijn. Mijn beste vriendin studeerde samen met mij en nu laat 
ik haar ook eens mij masseren.

Wat wil je nog bereiken en hoelang zou je job nog 

willen doen? Mijn doel is: ervoor zorgen dat de 

renners het best kunnen presteren en kijken wat 

hun hun lichaam aankan. Als ik dat kan bereiken, 

heb ik mijn job zeer goed gedaan. Ik zou graag een 

Wereldkampioen of Olympisch Kampioen hebben 

maar dat hangt natuurlijk af van hun talent. Tot ik 

op pensioen ga, zou ik deze job willen verder doen. 

Volgende maand word ik 50 en hoop ik dat ik het 

nog meer dan 10 jaar mag doen. Ik ben natuurlijk 

niet mijn eigen baas want hij moet daarover 

beslissen. Daarom is het belangrijk dat ik in conditie 

blijf en daarom ga ik regelmatig ook fietsen. Het is 

een groot voordeel dat ik mee op de parcours ga 

rijden. 

Wat doe jij in je vrije tijd? Ik kan mij dan graag

bezig houden in mijn tuin. Ik heb niet zoveel vrije

tijd. Ik ben gewoon graag thuis met de kinderen en

dan moet er niet veel meer gebeuren. Afspreken

met vrienden doe ik regelmatig. Ik probeer wel

eens met de fiets te gaan rijden maar als het goed

weer is heb ik geen goesting om te gaan trainen en

als het slecht weer is, dan gaat het niet door het

slechte weer. Soms is het wel eens een excuus.

Je hebt een boek geschreven ‘Positief’. Waarover 

gaat het boek? Het gaat over heel mijn carrière 

eigenlijk maar hoofdzakelijk gaat het over dat ik 

betrapt ben op doping in het jaar 2004. Dus 

eigenlijk slaat positief daarop. Dat is natuurlijk niet 

positief maar ik wou het zo heten omdat het daar 

ook over gaat. Heel mijn geval van mijn doping 

wordt daarin uitgelegd. Het boek is zo opgesteld dat 

we eerst een deel van de betrapping vertellen, dan 

is er een deel met flashbacks waar we heel mijn 

carrière vertellen en om het boek te eindigen blik ik 

terug waar het mee begonnen is. Zo was de cirkel 

rond.

Bedankt voor het interview, het was heel 

interessant.



Heb je altijd al boomverzorger willen worden? Als kind wou ik 

altijd graag buiten spelen, in de tuin of in het bos. Bomen 

fascineerden me. Ik wou graag houthakker worden, maar dat is 

er niet van gekomen. Eerst heb ik grafische studies gedaan en 

dan heb ik ook een aantal jaar in die sector gewerkt. Pas later 

ben ik als boomverzorger aan de slag gegaan.

Waar kan je studeren voor boomverzorger? Je kan alleen les 

volgen voor boomverzorger in avondonderwijs. Dit is onderwijs 

voor volwassenen die ’s avonds les willen volgen en 

ondertussen overdag werken. Je kan de opleiding 

boomverzorging enkel volgen bij o.a. Syntra of Inverde. De 

opleiding duurt 2 jaar en daarna doe je examen. Als je slaagt 

dan krijg je een diploma. Daarnaast heb ik ook een extra 

diploma van Certified European tree Worker/ Technician. 

Hiervoor heb ik een Europees examen moeten afleggen. Dit 

specifiek diploma wordt dikwijls gevraagd als de overheid grote 

boomprojecten uitvoert.

Wat houdt het beroep van boomverzorger in? Bomen snoeien, 

dat doe ik vooral in de zomer. Daarnaast moeten ook er ook 

bomen geveld worden, dat betekent bomen omhakken. 

Natuurlijk moeten er ook bomen geplant worden. Af en toe 

vragen mensen ook om langs te komen om een diagnose te 

stellen van een zieke boom. Soms staan er zwammen op de 

bomen en dat maakt een boom ziek. Ik bekijk dan wat de 

oplossing kan zijn en of de boom nog kan gered worden.

Welke andere dingen doe je nog naast boomverzorging? Naast 

boomverzorging doe ik ook tuinaanleg, dat is alle werken in de 

tuin. Planten verzorgen, hagen snoeien, nieuwe aanplantingen 

doen en bloemenborders opfrissen. Daarnaast plaats ik ook 

afsluitingen rond de tuin zoals een schutting van wilgentakken. 

Een nieuw terras aanleggen in de tuin hoort er ook bij. Het is 

eigenlijk een job met heel veel afwisseling. Ik heb ook nog een 

ander project: ik heb namelijk een kleine kwekerij van speciale 

bomen. ‘Cassana’ heet mijn kwekerij. Hier steek ik ook heel wat 

van mijn vrije tijd in. Het duurt namelijk ongeveer 3 jaar om een 

verkoopbare boom te kweken. Ik verkoop mijn bomen vooral 

op tuinbeurzen De bekendste tuinbeurs in Vlaanderen is toch 

wel die van Beervelde. 

Welk materiaal heb je allemaal nodig om in bomen te 

klimmen? Eerst en vooral heb je een klimgordel en touwen 

nodig. Ook heel belangrijk zijn klimschoenen en beschermende 

kledij: zoals een stevige broek,
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handschoenen, een bril en een helm. Veiligheid komt altijd op de 

eerste plaats. Daarnaast heb je ook materiaal nodig om te snoeien of 

te kappen, afhankelijk van wat je moet uitvoeren. Zo heb je onder 

andere een handzaag of kettingzaag nodig. 

Hoeveel boomsoorten bestaan er in België en kan je ze allemaal 

herkennen? Om eerlijk te zijn, exact hoeveel boomsoorten er in 

België zijn, dat weet ik niet precies. Het zijn er alleszins honderden. 

Je hebt er een heleboel! Maar de meeste kan ik wel herkennen. 

Afhankelijk van de streek komen er specifieke soorten meer voor. 

Bijvoorbeeld typisch voor onze streek, de Vlaamse Ardennen, zijn de 

knotwilgen.

Waarom zijn bomen zo belangrijk voor ons milieu? Bomen zijn heel 

belangrijk voor het milieu omdat ze zuurstof produceren. En wij, 

mensen en dieren hebben zuurstof nodig om te leven. De laatste 

jaren wordt iedereen die een tuin heeft heel erg aangemoedigd om 

bomen te planten. Je hebt voor elke tuin groot of klein wel keuze uit 

verschillende boomsoorten die passen in je tuin. Het beste is ook om 

inheemse bomen te kiezen, dat wil zeggen bomen die eigen zijn aan 

onze streek.

Welke kwaliteiten moet je hebben als boomverzorger? Je moet 

sterk en lenig zijn. En je mag ook niet te “dik” of zwaar zijn, hoe 

minder gewicht je naar boven moet trekken hoe beter. Je mag ook 

zeker geen hoogtevrees hebben. Je werkt elke dag buiten in weer en 

wind. Meestal is dat heel fijn, dat buiten zijn. Maar in een hittegolf of 

als het in de winter echt koud is, is het toch wel lastig werken.

Wat zijn de gevaren van je beroep? Het gevaarlijkste in mijn beroep 

is de hoogte! Ik werk soms toch wel hoog in de boom. Als je dat 

combineert met een kettingzaag, dan is dat toch wel heel gevaarlijk.

Bij het vellen van een boom moet je ook altijd heel juist berekenen 

hoe en waar een boom zal vallen, zodat je de boom niet op je krijgt. 

Grote bomen vellen kan je ook beter niet alleen doen, dat doe je 

beter met twee. Soms is het ook nodig om een hoogtewerker te 

gebruiken, bijvoorbeeld bij dode bomen. Daar klim je beter niet in, 

want de kans is groot dat de takken afbreken en dan val je vanop 

grote hoogte naar beneden. Het is ook altijd uitkijken met een 

boomzaag, ik ken veel collega’s die al een aantal vingers missen.

Hoelang beoefen je dit beroep al? Wil je het nog lang blijven doen?

Ik doe dit ondertussen al 19 jaar. Dat is toch al een hele tijd, maar ik 

doe het heel graag. Natuurlijk hangt het af van een aantal factoren. 

Je moet fysiek sterk blijven. Ik hoop dit beroep nog lang te mogen 

doen.



Wou je altijd al advocaat worden of liever iets anders? Ik had
eerlijk gezegd nooit gedacht advocaat te worden. Ik was eerder
geïnteresseerd in geneeskunde of pharmacie om zo dokter of
apotheker te worden. Maar kijk, het is anders uitgedraaid.

Welke studies moest je daarvoor volgen? Om het beroep van
advocaat te kunnen uitoefenen, moet je eerst ‘rechten’
studeren aan de universiteit. Vervolgens dien je drie jaar stage
op een advocatenkantoor te volgen.

Wat moet je als advocaat allemaal doen? Als advocaat sta je
mensen bij en geef je ze raad/advies om hun problemen op te
lossen. Soms moet je ze ook verdedigen voor de rechtbank om
een mildere straf te krijgen voor zaken die ze verkeerd hebben
gedaan.

VEERLE VEKEMAN

Hoelang ben je al advocaat? Ik ben al advocaat sinds 2003, dus inmiddels
al 18 jaar. Daarvoor heb ik een aantal jaar gewerkt als bedrijfsjurist.

Wat doe jij in je vrije tijd? In mijn vrije tijd werk ik graag in de moestuin.
Daar kan ik letterlijk met mijn handen werken en daar word ik rustig van.
Ook lezen, reizen, koken, sporten en wandelen doorheen de Vlaamse
Ardennen vind ik heel fijn.

Wat is je specialisatie? Ikzelf ben gespecialiseerd in stedenbouwrecht.
Dat betekent dat ik veel werk met architecten die een bouwproject
vergund willen zien of ik werk met bedrijven die een vergunning voor een
uitbreiding willen verkrijgen. Soms word ik ook geconfronteerd met
mensen die iets hebben gebouwd wat niet mocht en die dit moeten
afbreken.

Hoeveel uur moet je werken per dag? Geen enkele dag is hetzelfde. Er
zijn dagen/weken dat het heel druk is en dat ik werk van 7.30 u ‘s morgen
tot ’s avonds 22 u en in het weekend. Maar dan heb je ook periodes dat
het rustiger is en dat je gerust een dagje extra verlof kan nemen.
Alles heeft zijn voor- en nadelen.

Welke soorten straffen zijn er? Er bestaan gevangenisstraffen,
werkstraffen en geldboetes.

Waarom draagt een advocaat een toga? We hebben de toga te danken
aan Napoleon Bonaparte. Hij bepaalde dat zowel rechters als advocaten
een toga moesten dragen, om een rechtszaak zo objectief mogelijk te
houden. Het was een gemakkelijke manier om verschillen in rijkdom,
afkomst en religieuze uitingen te maskeren. Zo kon niemand op basis van
zijn kleding bevoordeeld of benadeeld worden in een rechtszaak. Een
advocaat hoeft zijn toga alleen in de rechtszaal te dragen. De kleuren
benadrukken de onpartijdigheid ervan.

Hebben advocaten een baas, zo ja wie? Advocaten hebben geen
rechtstreekse baas, maar zijn wel gebonden aan een tuchtraad waarvan
de stafhouder de ‘baas’ is. De stafhouder is diegene die een oplossing
moet zoeken wanneer zich problemen voordoen tussen advocaten
onderling of wanneer er ruzie ontstaat tussen de advocaat en zijn cliënt.



Welk beroep oefen je uit? Ik ben begeleidster in dagcentrum Tobias in 

Ronse, waar kinderen van 6 tot 18 jaar komen. Bij deze kinderen loopt het 

thuis of op school wat moeilijker, waardoor ze hier hulp bij nodig hebben. 

Een dagcentrum betekent wel dat de kinderen nog terug naar huis gaan 

iedere dag. Ze blijven niet bij ons slapen. 

Welke studies moet je daarvoor doen? Je kan al in het middelbaar kiezen 

voor ‘humane wetenschappen’, maar ik heb in het middelbaar gewoon 

ASO gedaan. In het hoger onderwijs heb ik eerst een bachelor 

Orthopedagogie gedaan. Dat is eigenlijk al genoeg om deze job te kunnen 

doen, maar ik heb er ook nog een master Pedagogische Wetenschappen 

bij gedaan. Dat is voor als je na een paar jaar graag 

teamverantwoordelijke/baas wil zijn in een voorziening.

Waarom heb je die studies/orthopedagogie gekozen? Ik wist al heel snel 

dat ik iets wou doen met kinderen. Wanneer ik meer en meer te weten 

kwam over hoeveel kinderen er zijn waar het thuis moeilijk loopt, wou ik 

graag in deze gezinnen gaan helpen.

Hoelang oefen je dit beroep al uit? Van januari 2017. Dus eigenlijk 4 jaar, 

maar met een jaartje tussenpauze want vorig jaar was ik zwanger van 

Stella. Je moet bij ons meteen stoppen met werken dan. Dat komt omdat 

sommige kinderen het soms zo lastig hebben dat ze in mijn buik zouden 

kunnen schoppen. 

Hoe ziet jouw dag eruit? Mijn dagen zien er heel verschillend uit, maar 

samengevat moet ik 5 dingen doen: 

• Ik ga op bezoek bij de gezinnen thuis, om daar gesprekken te doen

met iedereen over hoe het gaat, of om eens allemaal samen een

spelletje te spelen.

• Ik ben van een paar kinderen ‘IB’ of ‘individuele begeleidster’. Dat

is een moeilijk woord om te zeggen dat ik geregeld gesprekken en

activiteiten met hen alleen doe. Er wordt tijd gemaakt zodat zij mij

kunnen vertellen hoe het met hen gaat. Hier werken wij ook aan

dingen waar ze beter in willen worden, bijvoorbeeld: vrienden

maken, niemand pijn doen als ze boos worden, over moeilijke

dingen leren praten,

LYNN DETEMMERMAN

• …

• Wanneer de kinderen na school bij ons toekomen help

ik hen met hun huiswerk.

• Na het huiswerk mag iedereen naar de leefgroep. Hier

spelen we dan samen (buiten spelen in de tuin,

fietsen, knutselen, …). We eten ook elke dag samen.

• Ik ga samen met de ouders naar school als het daar

moeilijk loopt, zodat we kunnen bekijken met de

leerkracht hoe het wat gemakkelijker kan verlopen

voor het kind.

Moeten de kinderen in de vakantie ook naar jullie komen? 

Ja, wij zijn ook open in de vakantie! Dan is het van 9 tot 17u. 

Dan moet er natuurlijk geen huiswerk gebeuren, maar doen 

we veel leuke uitstapjes zoals gaan zwemmen, met de 

honden van het asiel gaan wandelen, en zelfs naar een 

pretpark. Soms mogen dan ook mama’s, papa’s, broers en 

zussen mee op uitstap. We gaan ook elk jaar twee keer op 

kamp!

Hoe komen kinderen bij jullie terecht? Dat kan op 

verschillende manieren, maar dat is wat moeilijk om uit te 

leggen. Meestal komt het omdat iemand bezorgd is om een 

kind, over hoe het thuis of op school loopt (familie, een 

leerkracht, buren, …). Dan kunnen zij contact opnemen met 

ons. Het is belangrijk dat kinderen het durven zeggen aan 

iemand die ze vertrouwen als ze thuis bijvoorbeeld niet altijd 

eten hebben, als er vaak heel erge ruzie is, of als iemand van 

het gezin hen vaak pijn doet, … Zo kan er samen naar een 

oplossing worden gezocht. 

Wat zijn de leuke kantjes aan je beroep? Het leuke aan mijn 

werk is als je merkt dat een kind terug blij kan zijn. Als het 

thuis verbetert door de begeleiding: dat ouders weer genoeg 

geld hebben om eten en kledij te kopen voor iedereen, dat er 

minder ruzie is thuis, dat iedereen weer beter overeen komt, 

…

Wat zijn de minder leuke kantjes aan je beroep? De minder 

leuke kant is dat het soms maar heel traag of zelfs niet 

verbetert. Dan moeten we naar andere oplossingen zoeken. 

Werken jullie met veel mensen? In het dagcentrum zijn er 5 

begeleiders, en 1 teamverantwoordelijke. Een 

teamverantwoordelijke is de baas van alle begeleiders. 

Aran cartoon



STIER
school: Pas op op de speelplaats. Binnenkort ga 
je je pijn doen.
liefde: Verstuur die liefdesbrief nu maar …
geld: Geef niet teveel geld uit aan videogames.

RAM
school: Pas op op Halloween dit jaar …
liefde: Heb je al door dat er momenteel iemand 
verliefd is op jou? Rara, wie is het?
geld: Niet twijfelen, koop maar!

VISSEN
school: Doe zo verder, dan moet je geen schrik 
hebben voor je rapport.
liefde: Geen paniek, je bent nog jong en je hebt 
nog veel tijd.
geld: Spaar gewoon verder, dan kan je er later 
iets groters mee kopen.

TWEELING
school: Harder werken!
liefde: Durf actie te ondernemen. Zet die stap.
geld: Je doet teveel aankopen. Je hoeft toch 
niet alles te kopen?

KREEFT
school: Probeer wat extra tijd te spenderen aan 
het studeren!
liefde: Je zal dit jaar iemand vinden …
geld: Als je het echt graag wilt, koop het dan 
maar.

LEEUW
school: Concentreer je beter op de les!
liefde: Niet getreurd, de ware komt nog!
geld: Vergeet niet te sparen …

MAAGD
school: Je bent heel goed bezig! 
Doe zo verder.
liefde: Je hebt nog tijd, heb geen 
schrik, alles komt goed.
geld: Koop eens iets gezond!

WEEGSCHAAL
school: Er komt een ruzie met
je beste vriend(in) …

liefde: Zet jij die eerste stap maar …
geld: Doe eens een paar klusjes.

SCHORPIOEN
school: Er komt een moeilijke toets aan.
liefde: Je zal een speciaal briefje 
ontvangen.
geld: Er is een kans dat je de Lotto zal 
winnen. Speel je al mee?

BOOGSCHUTTER
school: Let meer op tijdens de rekenles!
liefde: Het zal jammer genoeg niet 
meezitten voor jou …
geld: Er komt een gelukje aan!

STEENBOK
school: De knutselles wordt super leuk!
liefde: Doe iets speciaals voor die persoon 
die je leuk vindt …
geld: De sterren voorspellen dat je later in 
het geld zal zwemmen!

WATERMAN
school: Ik zou nog eens extra studeren voor 
die toets van wiskunde.
liefde: Binnenkort zal er iemand voor jouw 
deur staan …
geld: Koop een ticketje voor de Lotto.



Loslopend wild (deel 1)
Die ochtend rijdt de dierenbescherming weer 

uit, op zoek naar loslopend wild …
Wat verderop duikt een vreemd dier op …

Een nieuwe dag, 
benieuwd welk 

avontuur er vandaag 
op ons wacht …

Wat is dat voor een beest? Zoiets 
heb ik nog nooit gezien! Ik moet 

extra hulp inschakelen.

Hallo, met Nils hier! Extra 
bijstand en hulp gevraagd 
voor het vangen van een 

wild, onbekend beest!

Ik kom er meteen aan!

Daar is ze al … Samen staan ze sterker dan alleen!

Ze speuren maar …

Ik zie dat beest 
nergens meer?!

Komaan Nils, waar 
is die nu naartoe?

En dan opeens …

Daar! Ik zie hem!!

Haast je, het beest is op 
de vlucht!



Loslopend wild (deel 2)
De vrienden haasten zich 

uit de wagen … Wat is dat toch 
voor een beest?

Vlug!

Laat hem niet 
ontsnappen!

Hebbes! Hier jij, kom 
maar mee met ons!

Dat hebben ze goed gedaan!
Op naar de dierenarts, we gaan dat 

beest eens laten onderzoeken!

Bij de dierenarts …

We vingen 
een vreemd 
dier. Kan je 

het even 
bestuderen? MHMDJKFZ!

Waar kan ik mee helpen?

Eerst even een prikje 
om dat wild dier wat 

te kalmeren, zo 
tegenspartelen …

OINK?!

Vreemd, je kan zijn huid er 
vanaf trekken?!

Nee maar …

Wat?!
Hoe kan dit?!

Mag iemand zich 
nog amuseren en 

verkleden voor 
carnaval?!

Eind goed, al goed!



Stroompanne op kerstavond
Die kerstavond …

Ik ben 
benieuwd naar 

de pakjes!

Gezellig, hé!

Waar blijft 
Manon nu toch?

Heeeey, ik ben er!!

Jullie waren toch nog niet 
begonnen met de pakjes, 

hoop ik?

Neen, dat niet, maar we 
zijn wel benieuwd!

Iedereen neemt een geschenkje …

Maar dan valt opeens al het licht uit …

Wat is dit 
nu weer?!

Oh neen, wat 
moeten we 
nu doen?

Quinten gooit een pakje …

Hier 
Manon, 
vangen! 

Dit is voor 
jou!

WHAAA!!

Maar het pakje valt op de kaarsen …

WHAAA!!

WHAAA!!

WHAAA!!

WHAAA!!

Het pakje vat vuur!!

Panikeer toch zo 
niet, bekijk het 

leven positief. Nu 
hebben we 

tenminste weer 
licht! Haha!

HELP!!



Vurige koe
Die middag zijn 5 dieren met de trein 

op weg naar hun show …

Wij vier zijn goed 
wakker, de koe ligt 
achteraan weer te 

slapen.

Wat ruikt er hier zo raar?

Nu je het zegt. Dat is 
precies vuur … Staat er 

iets in brand?

Ik vind het hier niet veilig. We 
moeten van deze trein af!

De dieren slaan op de vlucht en 
springen van de trein …

Maar wat met de koe die 
achteraan ligt te slapen?

Oh nee, we zijn koe vergeten!

Wat nu? 
Terugkeren is 

niet veilig!
We kunnen hem toch 

niet achterlaten!

Gelukkig heeft de 
treinbestuurder een 

idee!

Ik word 
supergiraf!

Gelukt! Komaan koe, 
wakker worden!
Ik breng jou in 

veiligheid!

Huh? 
Wat gebeurt er?

Vlug, volg mij!
Koe is er!

Onze show is gered!

Ja, maar we moeten nu 
wel te voet verder!

Hij is gered!

Eind goed,
al goed!



Unicorn-dief (deel 1)
Een baasje neemt 
haar unicorn mee 

naar de dierenarts.

Hier is het! 
We zijn er.

Kom maar …

Nou, dat is wel een 
mooi beestje hoor. 
Waar kan ik jullie 

mee helpen?

Ik vrees dat ze een 
beetje ziekjes is. Wil 

je haar eens 
onderzoeken?

20 minuten later …

Na dit prikje is ze 
weer de oude!

In het begin kan ze zich nog 
wat slapjes voelen, maar 
tegen deze avond is ze 

springlevend!OH OW

PIEK Top, bedankt!

Mag ik nog iets vragen? Mag ik 
even het toilet gebruiken? We 

moeten nog een heel eind terug …

Ja hoor natuurlijk, 
volgt u mij maar. Ik 

toon even waar het is.

Zo blijft de unicorn
alleen achter …

En wie loert er daar om de hoek?

Niemand te zien …
Dat is mijn kans!

Wat een schatje ben 
jij. Volg mij maar hoor, 
kom, ik heb wat eten 

voor je, kom …

HUH?!

Meekomen jij, je 
zal zo gelukkig 
worden in je 

nieuwe thuis! BOEHOEE …

Mijn unicorn
is weg!

Hoe kan dat nu?

Bij de dierenarts …



Unicorn-dief (deel 2)

Blijf maar 
goed 

doorstappen!

Unicorn ziet haar kans en keert 
terug naar de dierenarts …

Ik moet iets doen 
of ik zie mijn 
baasje nooit 

meer terug …

AW MIJN BEEN! Hier jij!!

ZIE IS TERUG! 
Waar zat jij?! Ik 

was zo 
geschrokken!

Ik denk dat ze ons iets duidelijk wil 
maken. We volgen maar beter haar 
aanwijzingen! Kom, we gaan kijken!

UHH

MHHM

Ze spurten naar buiten en wie 
vinden ze daar …

Dat is die dief!

De unicorn-dief 
van op televisie! Ik 

herken hem uit 
het nieuws! Grijp 

hem!

Gemene dief! Jij had bijna 
mijn unicorn mee! Dit doe 
je niemand meer aan. Wij 

bellen de politie en je vliegt 
voor jaren in de cel!

Eind goed, al goed!



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

Welke 2 SAB’ers werden hier vermengd?



Geef het virus een prikje!



Horizontaal

5. Dit gebruik je vaak bij meetkunde.

6. Het tegengestelde van lelijk.

8. Zij gaat op pensioen bij SAB.

9. Uitkomst bij een optelling.

10. Dit is het jaarthema van SAB.

13. Deze figuur won "The Masked Singer".

16. Actie van Ketnet tegen pesten.

17. Beek in de buurt van onze school.

18. Bekende DJ.

19. Feest met gekke kleuren.

Verticaal

1. Werelddeel waartoe België behoort.

2. Dit dragen we vooral sinds 2020.

3. Daar is juf Maïte fan van.

4. Dan verkleedt meester Tim zich graag.

5. Zo heet Caro van #LikeMe in het echt 

(voornaam).

7. Feest van de verliefden.

11. De negende maand van het jaar.

12. Populaire app bij kinderen.

14. Dit is de nieuwe president van Amerika.

15. Deze Kampioen is jammer genoeg 

overleden

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”.


