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VOORWOORD 

 

 
 

Met enige trots stellen D5RS jullie hun eigengemaakte magazine voor.  

Gedurende twee weken kregen we dagelijks verschillende kranten in de klas. Het project, 

kortweg KIK = kranten in de klas, zorgde ervoor dat iedereen elke dag uitgebreid de kranten 

kon lezen. Interessante artikelen werden extra onder de loep genomen, samengevat en 

uitgetypt voor publicatie.  

Daarnaast interviewde ook iedereen uit de klas een bekende persoon of iemand met een 

interessant beroep of hobby. Chapeau alvast aan alle leerlingen die ook deze opdracht ernstig 

namen!  

Dit allemaal door de vijf-ers voor de leerlingen, leerkrachten en directie van SAB.  

Langs deze weg wil ik alvast alle leerlingen uit 5B feliciteren met het resultaat.  

Wij wensen jullie alvast veel D5RS leesplezier met ons magazineblad!  
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BUITENLANDS NIEUWS 

Race tegen de klok.  

Er zaten twee meisjes vast door de 

aardbeving in Turkije en Syrië. 

Gisterenavond waren al meer dan 12 000 

doden geteld. Er zijn ook hartverwarmende 

verhalen, die tonen dat het de moeite loont 

om te blijven zoeken. Zoals dat van 7-jarige 

Mariam, die 36 uur lang haar broertje Ilaaf 

beschermde voor de brokstukken. Beiden 

kinderen konden gered worden en zijn 

intussen met hun ouders. De Turkse 

president Erdogan gaf gisteren tijdens een 

bezoek aan rampgebied toe dat de 

reddingsoperatie erg traag op gang kwam. 

Hij heeft beloofd dat “de regering alles op 

alles zal zetten om de getroffen provincies 

binnen het jaar te heropbouwen. Hulp blijft 

intussen uiteraard nodig, en ook ons land 

steekt de handen uit de mouwen: een team 

van acht Belgische reddingswerkers van B-

Fast is intussen naar Turkije vertrokken. 

 

Lhore en Igor  

Chinese luchtballon bespioneerd de VS.  

Antony Blinken zou zondag afreizen naar 

Peking, voor gesprekken op het hoogste 

niveau. Die zouden verder bouwen van de 

afgelopen ontmoeting in november op Bali, 

waar presidenten Xi Jimping en Joe Biden 

de wens uitspraken om de spanning tussen 

de beide landen afnemen. Xi had zelfs 

plannen om Blinken hoogstpersoonlijk te 

ontvangen. Er waren geen grootte 

concrete resultaten verwacht van de 

gespreken. Dat überhaupt zouden 

plaatsvinden was het resultaat. En dan 

kwam die grootte luchtballon dus 

annuleerde Blinken prompt zijn trip. China 

had het recht om te antwoorden met een 

gepaste reactie. De relatie is slechter dan 

ooit Ingrid d’Hooghe, coördinator van 

China-centrum van Clingendeal, Het 

Nederlandse instituut voor internationale 

betrekking. Xi Jimping zegt dat de Chinese 

luchtballon voor het weer is maar Joe Biden 

vindt dat niet.  

 

Aïsha, Luna V. en Rafaël 
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Brazilië keldert ‘giftig’ schip  

De Braziliaanse marine liet twee weken 

geleden weten dat ze geen andere optie 

meer zag dan de Foch, omgedoopt tot São 

Paulo en al tien jaar nog niet in gebruik, ‘op 

gecontroleerde wijze tot zinken te 

brengen.’ Ngo’s probeerden dat tegen te 

houden, volgens hen is het ‘giftige pakket 

van zeker 30.000 ton’, zoals de Franse 

milieuorganisatie Robin de Bois het 

vliegdekschip omschreef, gevuld met 

giftige gassen en ander afval zoals kwik, 

verf, pcb’s en zware metalen.  

 

 Paulien en Wout  

 

Het leven van een soldaat is niets waard 

behalve als hij is gestorven  

Moskou stuurde ongetrainde rekruten 

naar Oekraïne. Maar toch waren er 200 000 

soldaten gestorven. Nu is het duidelijk hoe 

erg de Russische president Poetin eigenlijk 

is. Volgens de Amerikaanse functionarissen 

zijn daardoor honderden militairen 

gewond geraakt. De Russische analisten 

zeggen dat er waarschijnlijk veel 

Oekraïense soldaten gesneuveld zijn. Hij 

heeft in zijn land geen politieke tegen stand 

kreeg. Toen er meer dan acht miljoen 

sovjet soldaten stierven. Enkele 

Amerikaanse functionarissen zeggen dat 

Poetin honderdduizenden mensen op zijn 

geweten heeft staan. Maar Kiev wild zijn 

eigen oorlog niet verliezen. Tot nu zij er nog 

altijd elke dag honderden soldaten gewond 

of dood.   

 Yalina en Maxime  

 

Bij natuur speelt politiek even geen rol.  

In Turkije was er een hevig aardbeving. 

Waardoor er 3.600 mensen gestorven zijn. 

Tot op de dag van vandaag liggen er nog 

altijd mensen onder het puin. Het zou 

kunnen dat de volgende weken 

reddingswerkers uit Oekraïne, Rusland en 

de Verenigde Staten komen helpen om 

mensen uit het puin te halen. Volledige 

flatgebouwen zijn ingestort, duizenden 

lichamen zijn al geborgen. De Turkse 

overheid had strengere bouwregels 
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kunnen opleggen in dit kwetsbare gebied, 

zodat de gebouwen stabieler waren. Ze 

kunnen gewoon hulp bieden, zo snel en 

efficiënt mogelijk. Als gebouwen niet 

instoten door een aardbeving, maar 

neergeschoten werden in een oorlog, gaat 

het trager. Voor het westen lag het voor de 

hand om hulp te bieden aan Oekraïne. In 

China en India bijvoorbeeld keek men 

liever weg. De vaak verguisde Erdogan kan 

meteen op steun uit de hele wereld reken. 

Sommige landen hebben hun 

reddingsteam al laten vertrekken. Andere 

zoals België houden zich klaar, maar 

wachten af. Het nieuws van de zware 

aardbeving in het zuidoosten van Turkije is 

hard binnengekomen bij de Turkse 

gemeenschap in Antwerpen. Van veel 

Antwerpenaars wonen er nog familie en 

vrienden in het getroffen gebied. Een man 

boekte al een vlucht naar Turkije om zijn 

familie te zoeken. Sommige mensen 

hebben nog niets gehoord van hun familie 

of vrienden.  

 

Emilia en Thibo  

 

Duitsland biedt (beetje) nucleaire 

inspiratie  

  

Twee winters langer kerncentrales 

openhouden, daarmee waagt België zich 

op zo goed als onbetreden paden. Ons land 

kan wel inspiratie putten uit het recente 

Duitse voorbeeld. Engie zal de regering 

Electrabel vragen voor de drie oudste 

kerncentrales van ons land langer te laten 

draaien voor twee winters. De regering- 

Scholz besloot vorig najaar om voor twee 

kerncentrales van de drie stop te zetten om 

drie maanden uit te zetten tot en met half 

april 2023. In Duitsland hadden ze ook 

vrees voor stroom te kort. Nochtans waren 

de twee centrales wettelijk verplicht aan 

een tienjaarlijkse veiligheid beoordeling. 

De Engie spiegeld ofwel Electrabel zich 

aan het Duitse voorbeeld. Zelf zonder de 

toekomst rijst kernbrandstof de vraag hoe 

haalbaar zal het zijn om doel 1 en 2 nog 

verder te laten draaien na 2025.  

 Arthur en Stef  

 

 



 
 

 
6 

BINNENLANDS NIEUWS 

Vrouw en twee kindjes gedood, en dan 

gevlucht.  

Bij een gezinsdrama in het Limburgse Pelt 

zijn een moeder en haar twee kindjes om 

het leven gebracht. Daarna vluchtte de 

dader dat was de ex van de vrouw. Één van 

de buren zei dat het niet de eerste ruzie 

was. Een buur die in hetzelfde 

appartementsblok woont, was thuis op het 

moment van de moorden. Hij hoorde 

gestommel alsof er meubels omvielen. Hij 

hoorde op een bepaald moment een knal. 

Het was het raam dat sneuvelde. Van de 

man was er geen spoor daardoor werd er 

een jacht met speurhonden, politieleden 

en helikopters gestart. Daarna werd de 

man dood teruggevonden in zijn auto. 

Volgens de buur ging het om een Bosnisch 

gezin dat in een echtscheidingsprocedure 

verwikkeld was. De vrouw voelde haar al 

even niet veilig.   

 Emilia en Thibo   

Stand zoekt oplossing na sluiting 

kinderopvang De kleine wereld  

Het Eeklose stadsbestuur zit vandaag 

samen voor ouders wiens klacht in dient 

tegen kinderopvang De kleine 

wereld.  Kinderopvang De kleine wereld in 

Jan Breydelstraat in Eeklo moet vandaag 

voor drie maand dicht. In december vorig 

jaar is er een klacht binnen de Vlaamse 

dienst opgroeien. Want een van de kindjes 

liep er een letsel op. We hebben in 

december er nieuws over gekregen over 

deze opvang Aldus Nele Wouter 

woordvoerder van de dienst. Daarom 

beslissen we dat deze opvang te schorsen 

wegens dringende noodzakelijkheid. De 

Eeklose stadsbestuur heeft de ouders 

vandaag uitgenodigd voor een eerste 

gesprek. Het gaat om 18 kinderen van 0 en 

3 jaar. De stad kan deze kinderen niet zelf 

opvangen.  

 Luna.J en Keano   
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11 Antwerpse en Kempense chefs, hopen 

jeugd warm te maken voor culinair 

avontuur.   

Restaurants met chefs van maximaal 35 

jaar oud konden zich kandidaten stellen. Ze 

kregen een anoniem bezoekje van onze 

vakjury, die hun culinaire prestaties 

beoordeelde. Uit de beoordeling is een 

collectief van 54 toptalenten 

voortgekomen, waarmee we de harten van 

de jongeren willen veroveren zegt Matthias 

De Caluwe, CEO (de baas) van Horeca 

Vlaanderen (Hotel, restaurant en café) De 

gekozen zaken zijn geen brasserieën, maar 

culinaire restaurants. Klanten van 18 en 30 

jaar oud kunnen een driegangenmenu voor 

59 euro eten. Het zijn chefs die een sterke 

persoonlijkheid op het bord, met focus op 

een goede en lokale ingrediënten. Bij deze 

zaken kan je echt mooi culinaire 

ontdekkingen doen geeft de Caluwe nog 

mee. Elke Jong Keukengeweld-chef heeft 

iets bijzonders. Zo durft chef Lawrence 

Elliott van De Kleinen Bistro in Westmalle 

zonder verpinken de Brugse Zot naast filet 

d’Anvers te serveren. Maar hoe krijg je 

jongeren zo ver om te gaan proeven?   

 

 

 

 

Aisha en Luna V.  

 

Diepvriesfrieten de helft duurder  

De diepvriesfrieten worden duurder omdat 

de energieprijzen duurder worden vroeger 

was een zak friet zeven euro dertig cent en 

nu betaal je er acht euro en vijfenvijftig 

cent. Voor één ton Fontane is nu 

driehonderd euro waard dat is heel veel 

geld waard dat is historisch. En voor bakken 

en invriezen is het samen heel veel geld. De 

frituren vragen meer geld omdat de 

energieprijzen stijgen en ze hebben het 

geld zelf nodig om de energie te betalen en 

dat is de reden dat de frieten 13% meer 

kosten. In Brazilië zijn onze 

diepgevroren frieten populair maar door 
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de inflatie kosten de frieten nu 1.50 euro 

meer.  

 

Wouter en Collin  

 

Zes Belgen winnen Euromillions, ook al 

hadden ze fouten cijfers  

 Zes Belgen deden mee aan Euromillions 

voor 17 miljoen euro. Maar niemand won 

17 miljoen euro maar omdat ze de foute 

cijfers hadden. Maar omdat het shower of 

millionaires was kregen ze elk 1 

miljoen euro en normaal deden ze het in 

2016 en 2018 maar ze deden het nog één 

keer   

 

Wouter en Collin 

Het worden kleine klimaatambassadeurs  

De leerlingen gaan zelf aan de slag voor 

30% energie te besparen. De Vlaamse 

minister Bart Sommers testte een vr-game 

uit op school. Hij helpt ons om energie te 

besparen. De maatregelen 

begonnen effectief te werken. Vele 

scholen doen mee aan het idee. Ze 

proberen zo veel mogelijk energie te 

besparen. Zo helpen we de mensen die 

minder energie hebben.  

  

Maxime en Yalina  

 

Koning krijgt brokstuk van Russisch 

vliegtuig  

President Zelensky is gisteren ook 

ontvangen door koning Filip, op het 

koninklijk paleis in Brussel. De ontmoeting 

stond om veiligheidsredenen niet op de 

officiële agenda en werd pas na afloop 

bekendgemaakt. Dit was een belangrijk 

moment voor koning Filip. Filip heeft zich 

vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne 

uitgesproken. Vorige week heeft hij tijdens 

een nieuwsjaars toespraak nog zijn steun 
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voor het Oekraïne volk uitgesproken tegen 

de Russische agressie. Daarnaast komt 

koning Filip nu in een belangrijk rijtje van 

wereldleider terecht die Zelensky fysiek 

hebben ontmoet sinds de uitbraak van de 

oorlog.   

  

  

Luna.J  

 
  

Papiertje zat 58 jaar lang verstopt in het 

dak.  

Wie schreef mysterieuze liefdesbrief? Bijna 

58 jaar. Zolang zat het liefdesbriefje 

verstopt in het dak van een Horecazaak in 

het West-Vlaamse Heuvelland. Pas nu, bij 

renovatiewerken, is het schrijfsel 

opgedoken. Het is een romantisch 

mysterie: want wie is de 17-jarige die de 

brief schreef? En wie is zijn “liefste Yvette”? 

Er stond op de brief: “Bij onze eerste 

ontmoeting in de herberg in het dorp was 

mijn hart als op de grond gevallen.” Een 

17jarige jongen, die vroeger werkte in 

Horecazaak De Hollemeersch op de 

zuidflank.  

 

Aisha Rahimy en Luna Vanoutryve.  

 

Meisje van 5 leeft.  

Door een zeldzame genetische aandoening 

lukte het Sky als baby niet om melk te 

drinken van een flesje te drinken of van de 

borst. Op tien weken kreeg ze daardoor 

een neussonde. Ze houdt van cracotten en 

een stukje appel het gevoel van een lekker 

snoepje, pizza of een ijsje. Kent sky jammer 

genoeg niet. Toen ze minstens tien weken 

oud was, leefde het meisje op 

sondevoeding. Drie keer per dag en ook ‘s 

nachts komt haar eten via een buisje 

rechtsreeks naar haar buik binnen. Als ze 

speelt draagt ze haar sondevoeding 

gewoon mee in haar rugzakje.  

Thibo en Emilia  
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Zorghond Sam neemt spanning weg bij 

jongeren in jeugdhulp  

Blindgeleidehonden leiden slechtzienden. 

Hulphond begeleid mensen met een 

fysieke beperkingen. Labrador Sam is de 2 

de hulphond in ons land de eerste, Fluf, 

werkt bij de dienst slachtofferhulp van de 

Gentse politie. Sam verbleef eerst een half 

jaar bij een zorggezin en inmiddels werkt 

hij al 2 jaar voor mij. Als ik ‘Sam’ roep,  weet 

hij dat er een commando volgt. Het is niet 

de bedoeling dat andere mensen hem bij 

zijn naam roepen. Want dan begint hij te 

twijfelen naar wie hij moet luisteren en is 

hij niet meer aan het werk.   

  

Luna.J   

 

Nutri-score heeft niet op iedereen 

gewenste effect  

De nutri-score werd in 2017 in Frankrijk 

gelanceerd. Het systeem heeft tot doel om 

het leven van de consument die op zoek is 

naar gezonderde voedingsproducten 

makkelijker te maken. De producten 

krijgen daartoe een label op een schaal van 

A tot E en een bijhorende kleur. Een groene 

A staat voor gezonde voeding, een rode E 

voor ongezonde voeding. Sinds 2018 is het 

systeem ook gangbaar in ons land.  

Paulien  
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REGIONAAL NIEUWS 

Brakel viert drie dagen carnaval. 

In plaats van de sleuteloverhandiging in het 

gemeentehuis te doen, laten ze het in de 

feesttent doorgaan. De burgemeester 

kwam dus ook naar de tent om de sleutel 

af te geven. Prinses Carnaval Debby De 

Temerman en Prins Carnaval Tommy Van 

Haezevelde stelden zich voor tijdens 

de aanstellingsshow. Daarna overhandigde 

burgemeester Stefaan Devleeschouwer 

de sleutel van de Brakelse schatkist aan het 

prinsenpaar. Toen was de start van de drie 

dolle dagen carnavalspret begonnen. In de 

grotere carnavalsgroepen wonnen de 

Spetsers, de Struikers en de Djokers. De 

Broakolse Bollies waren de beste van de 

Brakelse groepen. Die durfden het aan om 

op de actualiteit te spelen.  

 

Wout en Paulien  

 

Stefaan (62) heeft jongdementie en staat 

achter de kookpotten in Restaurant 

Misverstand   

Op maandag op één begint het nieuwe 

seizoen van Restaurant Misverstand. 

Stefaan kreeg in 2021 jongdementie van 

Alzheimer. Stefaan is gehuwd met 

Angélique. Dieter Coppens organiseert het 

programma en vraagt Stefaan om mee te 

doen met het programma. Stefaan wou 

helemaal niet meedoen! Zijn vrouw 

Angélique probeerde hem te overtuigen. 

Het lukte na 3 dagen om hem te 

overtuigen. Hij deed het toch maar alen 

met veel twijfels. En daar heeft hij geen 

spijt van dat hij dat heeft gedaan. Sommige 

mensen wetten niet hoe je moet om gaan 

met jongdementie of hoe je er mee moet 

omgaan maar het is niet dat als je dementie 

hebt dat je helemaal niks meer kunt ik kan 

zelf nog heel veel ik kan nog koken en 

fotografie. In de maand oktober moesten 

we de helle maand opnames gaan doen dat 

das dan 3 keer per maandag, woensdag en 

zondag.   
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Keano en Luna J.  

  

Enorme rookpluim kilometers ver te zien 

na schuurbrand  

Het begon toen de buurman het vuur zag 

rond zes uur ‘s ochtends. Er lag veel hout 

op een hoopje dicht bij een brandstofkan. 

Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. 

Nadat de landbouwer hulp had verwittigd. 

Was de brandweer direct naar Zottegem 

gegaan. Gelukkig waren de dieren veilig. De 

brand duurde 1 uur lang. De brand had ook 

een dikke rook. Uiteindelijk was de brand 

toch geblust. Maar de oorzaak wordt 

onderzocht.   

 

Maxime en Yalina  

 

  

Mechelaar opgepakt voor invoer van 405 

kilo cocaïne  

Man uit Mechelen van 42 jaar en een 64-

jarige man uit Knokke-Heist zitten in de 

gevangenis sinds dinsdag 7 februari 2023. 

Van de invoer op verdenking van partijen 

cocaïne in Antwerpen via de haven. Er 

komt een criminele organisatie in het 

onderzoek die een transportlijn in 

beeld gezet die hij tussen Zuid-Amerika en 

Europa heeft opgezet legt Kristof Aerts, in 

Antwerpen de woordvoerder van het 

parket, uit. De vier verdachten transporten 

komen concreet in beeld tussen april 2020 

en juni 2020. Dinsdag viel de federale 

gerechtelijke politie binnen op 3 plaatsen 

in Lier, Knokke-Heist en Mechelen. De man 

van 42 jaar uit Mechelen en de Knokkenaar 

van 64 jaar konden worden opgepakt. 

Morgen verschijnen ze voor de raadkamer 

in Antwerpen.  

 

Arthur en Stef  
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Aalst Carnaval wordt braaf carnaval  

Zondag 19 februari gaat in Aalst voor het 

eerst sinds 2020 opnieuw de 

carnavalsstoet uit.  Nu Aalst Carnaval niet 

meer op de Unescolijst voor immaterieel 

erfgoed staat, is de vraag  wat straks 

overheerst. Groepen hebben inspiratie 

gevonden in plaatselijk thema’s, vertelt   

Bart Marcoen van carnavalsradio Radio 

Kamiel. Kiezer Kamiel heel vaak opduiken, 

die in 2021 overleed. Maar ook voor wie 

niet van Oilsjt is, zal er genoeg te lachen 

vallen.  Nicole en Hugo zullen te zien zijn, 

of van koning Mathilde die 50 is geworden.   

Schelmeroi persifleert ‘ The Masked Singer 

ontmaskering tijdens de stoet. En De loge 

speelt ‘Naked Attraction’ na. Aan de 

kostuums zal relatief weinig  werk zijn – de 

groep kiest traditioneel onderwerpen die 

letterlijk niet veel om  het lijf hebben.   

 

Wout Keano   
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SPORTNIEUWS 

Wereldkampioen Nys ‘’ wil nog niet 

Kiezen'’ tussen veld en weg.  

Er kwam veel drukte op de schouders van 

Nys junior nadat hij in Hoogerheide de 

tweede wereldtitel in het veldrijden om zijn 

schouders had gekregen.  

Sven Nys had het 26 jaar eerder al eens 

voorgedaan. Ook lukte de senior in 1997 in 

München. Nys junior deed in Hoogerheide 

met verve over. Er was een hoge druk. 

Junior Nys keek vaak achterom omdat hij 

wilde weten dat hij achtervolgers had. De 

weg wordt belangrijker dan ooit voor 

Junior Nys. Hij zei dat het de laatste keer zal 

zijn dat hij de regenboogtrui aan zou doen, 

dat betreft hetzelfde voor veldrijden. Nu 

neemt hij verlof tot 15 maart en dan begint 

het echte werk.  

 

Stef en Arthur   

 

 

Vertessen doet Vanzeir al vergeten.  

 Leye geeft sterkhouders rust na zware 

week. Leye wist dat zelfs zijn sterkste ploeg 

na een zware week en een beker match op 

donderdag. Union heeft heel veel goals 

gemaakt.  

Het was een topwedstrijd. Het was 

maandag 6 februari. Het gaat er bij Union 

persoonlijker aan toe dan bij PSV. De sfeer 

zat goed.  Ruud speelde in acht maanden 

geen match. Het was achteraf bijzonder 

lovend. Plots drie matchen in acht dagen 

gaat spelen. De spits heeft dan ook nog 

geen spijt dat hij boven Antwerpen en 

Anderlecht verkoos.  Union speelt gewoon 

goed voetbal en maakt kans op drie prijzen. 

Dat is wat de club zo interessant maakt. 

Zulte Waregem nam bewust een 

weekendje. Ze hebben elke dag heel veel 

training. Union is heel snel, doet veel 

inspanningen op het veld, heeft de goede 

mentaliteit.  

 Lhore en Igor  
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Zonnige Parkcross lokt 4 000 bezoekers  

In de zonovergoten Sint-Annapark werd 

woensdag de 16de Parkcross gereden met 

4 000 bezoekers kan de organisatie 

tevreden terugkijken. De Maldegemse 

Parkcross is traditioneel de eerste veldrit 

na het wereldkampioenschap en krijgt 

dikwijls de officieuze titel. De herkansing 

van het WK mee, maar zowel 

wereldkampion Mathieu van de Pool als 

zilveren Wout van Aert stond niet aan de 

start. Hun startgeld zou volgens de 

organisatie nooit kunnen worden 

opgebracht met het toegangsgeld van de 

extra toeschouwers die beide naar 

Maldegemse zouden lokken. Niettemin 

lokte de Parkcross ook zonder het duo 4 

000 toeschouwers naar het Sint-Annapark 

dat is meer dan de vorige jaren. We gaan er 

ook niet blauw over doen: het mooie weer 

heeft daar veel mee te maken. Het is zowat 

de mooiste dag van de winter zegt een 

tevreden schepen van Sport Peter Van 

Hecke.   

 

Luna Vanoutryve en Aisha Rahimy  

 

Noa lang weer als diepe spits  

Club Brugge zal morgen tegen Union 

moeten spelen. Op zondag toen Noa in de 

spits stond als valse negen zorgde Noa voor 

een dynamiek. Het nieuwe jaar begint niet 

met veel beterschap. Omdat Yaremchuk op 

de bank zat moest Noa het doen maar daar 

kwam veel haat op. Langs de andere kant is 

hij de targetman. Noa zal waarschijnlijk de 

volgende match op de bank zitten. Dat 

vindt hij spijtig.   

  

Maxime en Yalina  
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FAMILIENIEUWS  

Dolfijnen klas   

Leciano zijn mama heeft een baby in de 

buik, Kira is naar een verjaardagsfeest 

geweest, Cas zijn peter is papa geworden 

van een jongentje genaamd Sep en de 

tante van Franses heeft een baby in haar 

buik. Juf Sarah verwacht begin april een 

meisje. Ze hebben nog geen naam voor de 

baby. Wordt spannend!  

 

Smiley klas  

Jul zijn opa was gisteren jarig. Gust zijn neef 

word papa van een jongen. Het is de  

verjaardag geweest van Jinte.   

 

1B   

Afgelopen weekend was het carnaval in 

Brakel.  

 

2A   

Zaterdag was de broer van Vic jarig. Michel 

zijn zus was jarig.  

 

2B  

Vandaag 10 februari is juf Caroline jarig. Ze 

wordt 36 jaar.  Ada haar oma is vandaag 10 

februari jarig. De oma van Sep was 8 

februari jarig. Hiep hiep!  

 

3A   

De verjaardag van Fin. Florentien haar 

mama juf Mieke is in het geheim getrouwd.  

De nicht van Kelvin won de gouden schoen 

voor vrouwen. De mama van Luna krijgt 

een baby. Meisje of jongen? Het blijft nog 

even een verrassing.  

 

4A  

Er was feest in de family van Goulian.  

 

4B  

De nicht van Lou was op 4 januari 

jarig. Kamiel was jarig op 2 februari 10 jaar. 

het schaap Wolleke is doodgebeten door 

de stoute ezel Jef.  juf Nymfa loopt met de 

Samsoms mee op carnaval.  

  

6de  

De juf heeft 2 nieuwe katten, er is een kip 

terug gevonden, Lycandro zit in de krant als 

idool, Aaron heeft een nieuwe kat 

genaamd Billy, Ymano heeft 2 nieuwe 

kippen.  

 
Rafaël en Wout 
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TV EN STREAMING  

Nieuwe start van The Masked Singer  

Vrijdag 3 februari was de eerste aflevering 

van ‘The Masked Singer’ weer begonnen. 

De Masked Singer is een 

televisieprogramma op VTM waarin er 14 

personen onder een masker zitten. We 

weten niet wie er onder zit. Het publiek en 

de jury moeten raden wie er onder het 

masker zit. Elke week stemt het publiek er 

één masker uit. Dan weten we wie er onder 

het masker zit. Vorige jaren was Niels 

Destadsbader de presentator, maar dit jaar 

is Jens Dendoncker de presentator. Vrijdag 

bij de eerste aflevering is Skiwi eruit 

gestemd. Dat vindt iedereen spijtig. Onder 

Skiwi zat ..... Herman Verbruggen! Of 

anders gezegd Markske van FC de 

kampioenen als je daarnaar kijkt 

tenminste.  

 

Paulien en Luna  

 

   

Te veel dansshows op tv  

Dit jaar krijgt winnares Nina Derwael geen 

opvolger bij het programma ‘Dancing With 

The Stars’. Ondanks een succesvol seizoen 

van ‘Dancing With The Stars’ Heeft Play4 

beslist op dit jaar geen nieuw seizoen te 

maken van het dansprogramma. De zender 

staat wel in staat om in 2024 nog een 

nieuw seizoen op te starten.   

  

  

Luna.J en Paulien  

 

Waren de Rolling Stones de Beatles van 

hun tijd?  

Niets is heilig in deze vijfdelige historische 

mockumentary (= een documentaire 

waarbij niets wat wordt verteld op feiten 

berust) van Charlie Brooker (Black Mirror). 

Met een zak vol grapjes, grollen en 

woordspelling struint Philomena Cunk ( 

Dilane Morgan, bekend van Ricky Gervais 

after life) door de geschiedenis van de 

mensheid zonder de minste eerbied voor 

feiten, kunstwerken of uitvindingen 
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allerhande. Even respectloos, met domme 

en absurde vragen en verveelde blikken, 

benadert ze de (blijkbaar echte) 

wetenschappers in haar archetypische 

interview. Het resultaat is een over-de-top 

parodie op de stoeflijn historische 

documenten van de BBC (en vooruit dan 

maar: van 1). Cunk neemt ons mee naar de 

meest iconische locaties, beelden en 

kunstwerken uit de canon van de 

menselijke beschaving, of zo lijkt het toch.   

 

Aisha Rahimy en Luna Vanoutryve.   

 

K2 is opnieuw K3: Hanne is terug uit 

zwangerschapsverlof  

Hanne Verbruggen (28) is terug uit 

zwangerschapsverlof. In het midden van 

november werd het K3’tje voor het eerst 

mama van een zoontje: Julien. Nu is ze 

weer helemaal terug om er weer in te 

vliegen met K3. Julia, Hanne en Marthe zijn 

zich momenteel helemaal aan het 

voorbereiden voor de gloednieuwe K3-

show ‘vleugels’. Hopelijk blijft het kindje 

gezond!  

Paulien en Luna.J  

 

Chayenne Van Aarle weer thuis na 

ongeval  

Ze is thuis. Omringd door de warme zorgen 

van haar lieve vriend. Vrijdag zou Miss 

België Chayenne Van Aarle (24) met DJ 

Wout het land doorkruisen voor hun 

nieuwe single ‘Take My Love’ te promoten, 

maar vond na haar ontslag uit het 

ziekenhuis vooral een zacht bedje en een 

onverwachte verrassing. Maar ook DJ 

Wout ligt momenteel in het ziekenhuis na 

een val. Dus de single komt morgen wel uit, 

maar ze zullen dat beiden uit hun bed 

moeten doen...  

Paulien  
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JEF JEUGDFILM 
FESTIVAL.  

De film Interstellar Ella is van 4 tot 7jaar.   

Tom van Gestel, Freek Quartier, België, 

Nederlands gesproken zonder ondertitels, 

Voor het nieuwsgierige meisje Ella is De 

Melkweg één grote speeltuin. De échte 

Interstellar Ella komt op bezoek in het 

Zuiderpershuis in Antwerpen. Kom langs 

voor een knuffel en een foto van de 

ruimtereiziger!  

 

 

Bim is van 4 tot 8 jaar.  

Tom Van Gestel, België, Nederlands 

gesproken zonder ondertitels. Een 

fabelachtig film waarin superschattige 

paasklokjes door unieke drone-beelden 

van het Europese landschap vliegen. Warm 

jullie stembanden maar op voor deze 

belevingsvertoning! Samen met een 

bruitage-artiest maken jullie de geluiden bij 

enkele scènes uit Bim.  

 

 

Knor is van 5 tot 9 jaar. 

Mascha Halberstad, België, Nederlands 

gesproken zonder ondertitels. Deze 

charmante stop-motionfilm over een 

biggetje, een puppyschool en een slinkse 

slager die alle harten verovert. Met een 

Vlaamse stemmencast om vingers, duimen 

en poten bij af te likken, met onder andere 

Maaike Cafmeyer, Titus De voogt, Barbara 

Sarafian, Jelle De Beule en Jan Bijvoet.  

 

Lhore en Igor 
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CULTUUR 

Vermeer-expo is grote hype, al verdwijnt 

topstuk al eind maart.  

“Het is een kwestie van nu of nooit.” Met 

een bijzondere tentoonstelling en een 

promo verkocht het Rijkmuseum in 

Amsterdam al meer dan 200 000 tickets 

voor de Johannes Vermeer Expo die 

vandaag start. De teller blijft intussen 

doordraaien. Al zal niet elke bezoeker 

straks oog in oog komen te staan met Het 

Meisje Met De Parel, het beroemdste werk 

dat er hangt. Sinds de opening van het 

Rijksmuseum in Amsterdam in 1885 

dromen de opeenvolgende directies van de 

meeste complete Vermeer tentoonstelling 

ooit. Volgends velen zou het ook altijd bij 

dromen blijven. De kunstwerken van 

Vermeer, die verspreid hangen over de 

hele wereld, zijn op zich al zulke grote 

publiekstrekkers dat musea ze bijna nooit 

uitlenen.  

  
Luna Vanoutryve en Aisha Rahimy.  
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HOROSCOOP 

Maagd  

 Vrienden: Je gaat gaan golfen met je 

vriend(din).   

Liefde: Je geliefde gaat je verrassen.  

School: Je waterfles is uitgelopen in je 

boekentas. 

 

Weegschaal  

  

Liefde: Je krijgt een Valentijn.  

School: Je valt van je stoel.   

Geld: Je krijgt 100 euro voor je verjaardag.   

  

Schorpioen  

School: Je krijgt ruzie met je vriend.  

Liefde: Je wordt boos op je vriendin.   

Vrienden: Je maakt het weer goed.    

  

Boogschutter   

School: Je krijgt hulp van de juf.   

Vrienden: Je gaat naar de bioscoop met 

je vriend (din).   

Liefde: Je vrienden zeggen dat je het 

moet uitmaken.   

  

Steenbok  

School: Je krijgt 1/10 op je toets van frans.  

Geld: Je wint 1 000 000 euro.   

Vrienden: Je gaat naar de sporthal met je 

vrienden.  

  

    Waterman  

School: Je hebt je huiswerk niet gemaakt 

en je moet binnenblijven.  

Liefde: Je liefde verast je met een ring.  

Vrienden: Je krijgt een bff.   
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Vissen  

Vrienden: Je gaat zwemmen met je vriend 

(in).  

School: Je krijgt de ganse dag geen lessen.  

Geld: Je krijgt van je mama 10 euro.   

 

Ram  

Liefde: Je gaat binnen 1 jaar je geliefde 

weer zien.   

School: Je haalt deze week hele slechte 

punten krijgen.   

Vrienden: Je krijgt snoep van de juf.   

  

Stier  

Liefde: Je krijgt een liefdesbrief.   

Vrienden: Je gaat naar dierenwinkel 

met je vriendin.  

Geld: Je heeft al je geld uit in de 

speelgoedwinkel.  

  

Tweeling  

Vrienden: Jullie gaan samen buiten spelen.  

Liefde: Hij/ zij zijn verliefd op je.  

School. Je lief gaat met je uit eten.    

  

Kreeft  

Geld: Je vindt 500 euro op straat.  

School: Je krijgt een slecht rapport.  

Vrienden: Je krijgt een compliment van 

de juf.  

  

Leeuw   

Liefde: Je kaken blozen door een jongen.   

Vrienden: Je bent verliefd en je krijgt een 

vriendschapsbandje.   

School: Je spreekbeurt wordt een flop.   

 

Keano 
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MOPJES 

 

Als een olifant in een boom is geklommen, 

hoe komt hij er dan weer uit?’ 

‘Ik zou het niet weten.’ Hij gaat op een 

blad zitten en wacht tot het herfst wordt.’ 

 

 

Moeder:’ Denk je eraan, dat je de vissen 

dadelijk schoon water geeft.’ 

Zoontje: ‘Ja, mama, maar ze hebben dat 

water van gisteren toch nog niet 

opgedronken?’ 

 

 

 

Renske komt op bezoek bij oma. Als ze 

weggaat, krijgt ze van oma twee koekjes. 

Voor elke handje een. ‘En wanneer kom je 

weer?’ Vraagt oma. ’Met carnaval, oma,’ 

zegt Renske. ‘Dan kom ik als duizendpoot.’ 

 

Je bent veel te laat op school! Hoe komt 

dat?’ ‘Laat? En gisteren zei u nog dat het 

nooit te laat is om te leren!’ 

 

 

Gast: ‘Ober, hebt u kikkerbilletjes?’ Ober: 

‘Nee, mijnheer. Ik loop altijd zo.’ 

 

 

‘Wat is het verschil tussen een mens en 

een dier?’ ‘Een mens heeft zakgeld nodig.’ 

 

 

 

Arts: ‘Is het goed als we lachgas 

gebruiken?’ Patiënt: ‘Liever niet, dokter. Ik 

heb een sterfgeval in de familie.’ 

 

 

Kunstschilder: ‘Hoe vindt u mijn schilderij 

“De ondergang van de wereld”?’ Criticus: 

‘Voortreffelijk. Het is echte ramp.’ 

 

Keano  
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SPELLETJES 

 
Easy  

 
 
 
 
 
Medium  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expert  
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STRIPS  
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INTERVIEWS 

Interview Robbe Ghys. 

Dag Robbe, kun je uzelf even voorstellen? 

Ik ben Robbe Ghys, geboren in Diest op 

11/01/1997. Ik heb altijd in Linkhout 

gewoond. In 2021 ben ik samen met mijn 

vriendin naar Brakel komen wonen. Sinds 

2018 ben ik profwielrenner, eerst bij Sport 

Vlaanderen-Baloise en sinds dit jaar bij 

Alpecin-Deceuninck. 

Je bent afkomstig van Limburg. Waarom 

ben je naar Brakel komen wonen? 

Ik heb mijn vriendin leren kennen op school 

in Gent. Nadat ik afstudeerde hebben we 

nog twee jaar bij haar ouders ingewoond in 

Oostakker nabij Gent. Ik trainde vaak in de 

buurt van Brakel en daarom wou ik zelf iets 

kopen in de Vlaamse Ardennen. Zo zijn we 

in Brakel terecht gekomen. 

Heb je altijd gekoerst, of heb je eerst nog 

andere sporten beoefend? 

Ik deed een beetje van alles. Voetbal, 

zwemmen en tennis. Op mijn veertien jaar 

ben ik overgestapt van voetbal naar 

wielrennen. Vanaf dan ben ik naar Gent 

naar de topsport school gegaan. 

Wat zijn de voor- en nadelen van 

wielrenner te zijn? 

Een groot voordeel is dat ik mijn job/sport 

kan beoefenen door van thuis te 

vertrekken met de fiets. Ik heb ook al heel 

de wereld mogen afreizen voor mijn werk, 

dat kunnen niet veel mensen zeggen. Een 

nadeel is dan wel dat je 150-200 dagen per 

jaar van huis weg bent en dat is niet altijd 

even gemakkelijk.  

Wat is je mooiste overwinning tot nu toe? 

Dan twijfel ik tussen mijn ritwinst in de 

Baloise Belgium Tour in 2021 waar ik 

Remco Evenepoel klopte en mijn Europese 

titel ploegkoers in Glasglow in 2018. 

Wat is je lievelingseten? 

Ik ben een pizza lover, ik bestel er altijd 

twee voor mezelf! 

Mag je als topsporter alles eten en 

drinken? 

Op sommige momenten mag ik wel eens 

zondigen, maar eens het seizoen bezig is 

moet ik wel heel hard op mijn voeding 

letten. Sinds dit seizoen werken we in de 

ploeg met een voedingsapp die ons precies 

zegt hoeveel we moeten eten en drinken. 

Wat ik wel nog eens doe is een glaasje rode 

wijn drinken. 

Wie waren je idolen?  

Mijn grootste idool was Tom Boonen, door 

hem ben ik begonnen met wielrennen. 

Wat doe je zoal in je vrije tijd? 

Om mij te ontspannen ga ik in mijn vrije tijd 

regelmatig wandelen met mijn hond, Ellie. 

Mijn auto wassen of gamen op mijn 

computer zorgen ook voor de nodige 

ontspanning. 

Weet je al wat je wil doen na je 

wielercarrière? 

Ik zou graag een eigen zaak willen 

oprichten. Wat precies weet ik nog niet 

maar een leuke koffiebar zou ik wel zien 

zitten. 
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Bedankt voor uw tijd en het interview! 

 

Paulien 

 

Mijn interview met ASTRID JANSSENS van 

SOS WILDE DIEREN (Opvangcentrum) 

Wie ben je en wat doe je? 

Ik ben Astrid en ik werk in een 

opvangcentrum voor wilde dieren, waar ik 

dieren verzorg. 

Hoe lang doe je dit al? 

Nu bijna twee jaar, dus nog niet zó lang. Ik 

ben begonnen als vrijwilliger maar vrij snel 

-na ongeveer drie maanden- hebben ze mij 

een deeltijdse job aangeboden. En vanaf 1 

januari 2023 werk ik hier voltijds. 

Wat vind je er leuk aan en wat vind je er 

minder leuk aan? 

Ik vind sowieso dieren heel leuk om mee te 

werken en het allerleukste is als ik een dier 

kan vrijlaten. Bijvoorbeeld ééntje dat 

genezen is. Een roofvogel vrijlaten is echt 

superleuk! Dat doen we ook altijd op de 

plaats waar de vogel gevonden is; dan 

rijden we daarnaartoe met de vogel in een 

bakje, doen het bakje open en dan is dat 

superleuk om te zien dat die vogel 

wegvliegt. 

Minder leuk is dat er natuurlijk ook dieren 

zijn die we niet kunnen helpen; die de 

dierenarts dan moet inslaap doen. Of 

dieren waar we lang voor zorgen en die we 

dan toch niet kunnen vrijlaten; dat is 

minder leuk eraan. 

Maar voor de rest is alles leuk; zelfs de 

afwas is leuk om te doen en ook de kaka 

opkuisen; dat hoort er allemaal bij. 

Is het jouw hobby of jouw beroep? 

Het was eerst mijn hobby. Ik ging een halve 

dag per week komen voor mijn plezier; om 

een hobby te hebben. Maar dan ben ik heel 

veel beginnen komen; dan was het nog 

altijd mijn hobby, maar nu is het wel mijn 

beroep geworden. 

Wat is jouw lievelingsdier en waarom? 

Dat vind ik een heel moeilijke vraag; 

vroeger zei ik gewoon een konijn omdat 

een konijn schattig is, maar ik ken nu zó 

veel dieren van zo dichtbij … Eigenlijk denk 

ik dat nu een egeltje mijn lievelingsdier is 

geworden. Dat zijn heel slimme diertjes. Nu 

dat ik er zo héél dichtbij kan zijn om ze te 

verzorgen, merk ik ook dat elk egeltje zijn 

karaktertje heeft; dat vind ik heel fijn aan 

die egeltjes. 

Waarom koos je dit beroep? 

Omdat ik als kind ook altijd al in de 

vriendenboekjes schreef dat ik iets met 

dieren ging doen, later. Maar ik heb dan 

niet voor dierenarts gestudeerd omdat ik 

dacht dat ik het niet ging kunnen (omdat je 

dan veel chemie moet kunnen). Mijn 
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dochter wou ook graag dierenarts worden 

en zij mocht dan helpen bij de dierenarts en 

daar ben ik ook beginnen helpen; en 

daarna, als hobby beginnen dieren 

verzorgen in het opvangcentrum; om toch 

iets te doen met dieren. 

Uiteindelijk vind ik wat ik nu doe eigenlijk 

nog waardevoller dan als ik dierenarts zou 

zijn; ik doe veel meer dan dieren verzorgen 

alleen; ik leer ook veel aan de bezoekers 

van het centrum (educatie)  en dat is ook 

heel tof. Ik heb ook in het onderwijs 

gestaan en hier komt alles een beetje 

samen. 

Hoeveel dieren zijn er momenteel in het 

opvangcentrum en hoe komen de dieren 

bij jullie? 

Ik weet het niet exact maar ik denk dat er 

nu ongeveer een 140-tal dieren zijn. 

Op een jaar komen hier 2.500 dieren 

binnen. Ongeveer 200 huisdieren ook die 

achtergelaten worden. 

Hoe ze hier terecht komen: dieren die ziek 

zijn of een ongeluk gehad hebben en die 

mensen gevonden hebben in de tuin en 

naar hier brengen. Of dieren die vastzitten: 

in prikkeldraad bijvoorbeeld. Maar ook veel 

“gedumpte” dieren van mensen die 

onderschat hadden hoeveel lawaai een 

dier maakt, of hoeveel zorg het vraagt of 

bijvoorbeeld knaagdieren die ‘s nachts alles 

opeten en die overdag slapen. 

Welk soort dier is er momenteel het meest 

en welke dieren vangen jullie het meest 

op in het algemeen? 

Nu hebben we nog altijd veel egels; ook 

omdat egels een winterslaap doen. Er zijn 

ook egels die hier in de zomer zijn 

toegekomen omdat ze ziek waren maar die 

we nog niet konden vrijlaten omdat het al 

te koud werd; die zullen hier dan de hele 

winter blijven en hun winterslaap hier 

houden. 

Vorig jaar hebben we 484 egeltjes 

binnengekregen. Het jaar daarvoor 800. 

Vorig jaar zijn er daarvan jammer genoeg 

veel gestorven. Difterie -dat is een ziekte- 

die toen ferm de ronde bij de egels (dat was 

beter, dit jaar). Dit hangt ook een beetje af 

van welk weer het is: als het heel droog is, 

besmetten ze elkaar aan de weinige 

drinkplaatsen die er dan nog zijn. 

Welk soort wilde dieren zitten er nu? 

Van wilde dieren hebben we egels, 

dwergvleermuizen, duifjes, een uiltje en 

een slechtvalk. Voor de rest zijn het tamme 

dieren. 

Heb je zelf thuis ook dieren? Zo ja, welke? 

Ja, we hadden al 4 katten en 5 konijntjes en 

dan hebben we van hier ook nog 

2 konijnen, 3 hamsters en 2 valkparkietjes 

geadopteerd, dus we hebben thuis ook wel 

wat diertjes. 

Zou je dit beroep aanbevelen? Waarom 

wel of waarom niet? 

Voor mij is het heel leuk maar ik heb heel 

veel afwisseling nodig. 

Als je graag een job doet waar alles 

voorspelbaar is en waarbij je naar huis wil 

en kan als je klaar bent met wat je gepland 

had te doen, dan moet je hier niet komen 

werken. 

Maar als je een job wilt waarvan je niet 

weet wat er kan gebeuren als je aankomt; 

dan kan je wel hier komen werken. Voor 
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mij is dat wel heel belangrijk; dat ik veel 

dingen doe waarvan ik op voorhand niet 

wist dat ik ze zou moeten doen en dat ik 

steeds op zoek moet naar oplossingen … 

 

 

 

 

Wouter  

INTERVIEW MET GEORGES MUYS 

Stel je zelf even voor. 

Mijn naam is Georges Muys. Ik ben 

geboren op 28 december 1940. Eerst ben ik 

gestart op school in Zottegem, toen ben ik 

overgegaan naar een Franse school, maar 

ik voelde me daar niet zo thuis dus ben ik 

op mijn 20 jaar terug gegaan naar 

Zottegem. Daarna ben ik bij mijn vader in 

zijn firma gaan werken, dat noemde toen 

schoenen Muys. Ook ben ik bij het leger 

geweest. In het jaar 1965 ben ik gehuwd 

met Irma Van Steenberghe. 

Waarom ben je begonnen met schilderen? 

Oe lala, dat is een moeilijke vraag! Ik ben 

begonnen met tekenen, niet met 

schilderen. Ik denk dat ik een jaar of 11-12 

was toen ik begon. Toen ik begon met 

tekenen wat dat heel symmetrisch. Dat 

was toen tekenen met houtskool op 

houtskoolpapier dat weet ik nog zeer goed. 

Mijn eerste schilderij was op hard karton, 

dat was een soort zonsondergang. Mijn 

broer Roger Muys die kweekte toen 

kanarievogels, mijn schilderij hing toen 

voor de kooi van de vogels en de vogels 

pikte de gele verf eruit dus eigenlijk pikte 

ze de zon eruit. In 1977 ben ik echt 

begonnen met schilderen. 

Van waar komt u inspiratie? 

Vroeger ging ik vaak gaan hardlopen of 

wandelen in het bos of de vrije natuur. Ik 

genoot toen altijd van het mooie uitzicht. 

In de lente was dat zeer inspirerend. Dus 

dan ben ik dat beginnen na te schilderen en 

dat vond ik zo leuk, en dat is ook de reden 

dat ik ermee ben verdergegaan. 

Wat vind je er leuk aan? 

Vroeger vond ik het leuk en inspirerend om 

te zien hoe sommige mensen konden 

schilderen. Wat ik er leuk aan vond om te 

schilderen is om iets in u geest te scheppen 

en zo om te zetten op papier, ik vond dat 

zeer fascinerend. 

Wanneer ben je gestopt en waarom? 

Oe lala, ben ik gestopt met schilderen? In 

het jaar 1980 ben ik gestopt omdat ik het 



 
 

 
31 

even beu was en ik geen inspiratie meer 

had. Een 4-5tal jaar later ben ik terug 

herbegonnen. Nu ongeveer 2 jaar geleden 

heb ik het schilderen achter mij gelaten, 

grotendeels omwille van mijn ouderdom. 

Maar in mijn dromen blijf ik wel nog steeds 

verder schilderen. 

Welk moment zou je willen herbeleven uit 

je schilderperiode? 

Herbeleven bij het schilderen? De 

tentoonstellingen zou ik heel graag nog 

eens opnieuw beleven, omdat ik toen al 

mijn creaties kon tonen aan de mens en op 

die manier ook een beetje mijn inspiraties 

kon doorgeven aan de andere mensen. 

Zijn er bepaalde dingen dat je doet voor of 

tijdens het schilderen? 

Het schilderen hing voor mij altijd samen 

met het luisteren naar klassieke muziek. 

Dat bracht me echt volledig tot rust.  

Wat heb je nodig om te kunnen beginnen 

met schilderen? 

Je hebt een aantal dingen nodig bv; 

kwasten, houtskool, verf, een schildersezel, 

papier, doek of karton en je geest speelt 

hier natuurlijk ook een grote rol. 

Welke technieken gebruik je?  

Je hebt verschillende technieken; je hebt 

aquarel dat is een soort papier quinine, 

pastel, olieverf en plakkaatverf. Dat zijn 

allemaal soorten verf. Je hebt ook speciale 

stiften waarbij als je ermee op papier kleurt 

en hier water bij voegt krijg je een soort 

waterverf. Waterverf giet ik gewoon op 

een stuk karton of op papier en je krijgt een 

heel mooi effect. Met andere soorten verf, 

verf ik het gewoon mooi open. Waterverf 

droogt binnen de 24 uur, bij aquaverf duurt 

het ongeveer een 8 dagen tot het volledig 

droog is. 

Welke verschillende stijlen heb je? 

Ohlala, dat zijn allemaal moeilijke termen. 

De verschillende stijlen zijn; 

impressionisme, Coro, Picaro en Manet, 

mijn favoriete stijl was het naschilderen 

van de natuur, mensen heb ik nooit 

geschilderd, en zeker geen naakt ☺. 

 

(op deze foto zie je Luna met haar 

overgrootvader op 1 van zijn 

tentoonstellingen) 

Luna J.  

 

Mijn interview met Birger, een wielrenner 

bij de elites zonder contract. 

Wie ben jij, stel je kort even voor. 

Mijn naam is Birger en ben 42 jaar. 

Getrouwd en papa van 2 kinderen. Mijn 

hobby is fietsen. 

Hoe oud was je toen je begon met fietsen? 
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Ik was 5 jaar toen ik begon met BMX’en. Ik 

deed dit tot mijn 12 jaar en deed dan de 

overstap naar de weg. In de winter doe ik 

soms aan veldrijden. 

Waarom koos je deze sport? 

Ik koos deze sport omdat ik het leuk vond 

en omdat een paar vriendjes het deden. Ik 

wou het ook eens proberen. 

Wat vind je leuk aan je sport en wat 

minder leuk? 

Het minst leuke is vallen, ook trainen in 

slecht weer is niet zo leuk. Het leuke is de 

vrijheid op de fiets en genieten van de 

mooie landschappen in onze Vlaamse 

Ardennen. 

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 

Vooreerst door heel veel te trainen. Naar 

de massage te gaan om de spieren los te 

wrijven en door te letten op mijn voeding. 

In welke categorie rijd je en zijn er daar 

regels waar je je moet aan houden? 

Ik rijd bij de elite zonder contract en heb 

daar een vergunning voor. Die moet ik bij 

inschrijving van een wedstrijd voorleggen 

aan de wedstrijdcommissaris. Bij de elite 

zonder contract mag je starten vanaf 19 

jaar tot … Dus ik ben in het peloton al een 

vrij oude man. 

Is er een speciale voeding die je eet voor, 

tijdens of na de wedstrijd? 

Ik eet 3u voor de wedstrijd pasta of 

pannenkoeken. Tijdens de wedstrijd 

energybars en gels, dit zijn snelle suikers. 

Na de wedstrijd volgt een recovery shake 

om te herstellen. 

Welke kledij draag je? 

Belangrijkste is een helm, dit is ook 

verplicht. Daarnaast een koerstrui en broek 

(met zeemvel), schoenen met kliksysteem 

voor in de pedalen en koerswantjes om de 

handen te beschermen bij het vallen. 

Wat zijn de gevaren aan je sport? 

Tijdens de wedstrijd zijn dit valpartijen en 

op training is dit het gevaarlijke verkeer. 

Loslopende honden tegenkomen op 

training is ook niet leuk maar doet je wel 

harder rijden. 

Hoeveel tijd besteed je aan je sport? 

Wekelijks/dagelijks? In groep of alleen? 

Afhankelijk van mijn werk probeer ik toch 

dagelijks met de fiets bezig te zijn. Hetzij op 

de weg of op de rollen. Wekelijks minimum 

een wedstrijd meepikken. Trainen doe ik 

vaak alleen of in groep voor lange 

afstanden. 

Heb je tips voor kinderen die fietser willen 

worden? 

Altijd fietsen met een helm, alert zijn in het 

verkeer, zichtbaar zijn en volharden! 

 

Emilia  
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Wij ben jij ? Stel  je even kort voor 

Hallo ik ben Ana. Ik ben 15 jaar en zit in het 

4de middelbaar. Ik woon in Huise samen 

met mijn ouders en mijn twee poezen.  

Wat zijn je hobby’s? 

Ik haak graag en kijk graag K-pop video’s.  Ik 

dans en teken ook veel.  

Je kijkt graag naar K-pop video’s. Wat is K-

pop eigenlijk? 

K-pop is pop muziek uit Korea. Je kan er 

goed op dansen, het is een mengeling van 

hiphop en popmuziek. Ook is er veel 

merchandise (kaartjes, T-shirts, albums) 

die ik verzamel.  

Wat is je favoriete K-pop groep? 

Mijn favoriete pop groep is Stray Kids. Dat 

is een groep van 8 jongens. Ze  zijn 4de 

generatie. Dit wil zeggen dat ze ongeveer in 

2018 gestart zijn met de groep. 

Je bent een keer naar een optreden 

geweest. Hoe was dat daar? 

Het was een optreden van Eric Nam, dit is 

ook K-pop muziek. Er waren heel veel luide 

meisjes en er was veel luide muziek.  

Je praat ook soms over anime, dus wat is 

anime? 

Anime is een  tekenfilm of animatiefilm uit 

Japan. Vroeger keek ik hier veel naar, nu 

lees ik meer Manga. Manga is de 

stripalbumversie van Anime. Ik probeer 

ook zelf een beetje Manga te tekenen.  

Wat vind je leuk  aan dansen? 

Ik vind de K-pop muziek leuk. Het is 

expressie, dansen is een manier  om mijn 

emoties uit te drukken.  

Waarom haak je zo graag? 

Haken is heel rustgevend en het is wel leuk 

om een klein poppetje te maken uit wol. Ik 

vind het leuk om mijn K-pop idolen om te 

zetten naar gehaakte poppetjes.  Ook haak 

ik soms  Pokémon figuren.  

Wat wil je later doen? 

Dat weet ik nog niet. Ik ben nog maar 15 

jaar en heb nog tijd om er over na te 

denken. 

Wat is je grootste droom? 

Mijn grootste droom is om achtergrond 

danseres van een K-pop groep te worden. 

Ik wil ook graag naar Zuid-Korea reizen. 

Deze droom komt dit jaar al uit omdat ik in 

november samen met mijn ouders naar 

Zuid-Korea op vakantie mag. 

 

 Raf 
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Beste Marijn, 

Ik ben Igor, het petekind van Wim Van De 

Perre, één van uw vele vrienden. En het 

gebeurt wel eens dat je na de 

gemeenteraad overkomt om nog “nen 

dagschotel” te nuttigen. Mag ik u voor 

mijn schoolopdracht enkele vragen 

stellen? 

Wanneer en waar ben je geboren? 

Ik ben geboren in Ninove op 16 maart 1951. 

Ik ben dus bijna 72 jaar.            

Vertel iets meer over uw jeugdjaren? 

Mijn jeugd was niet gemakkelijk omwille 

van mijn gewelddadige vader. Hij overleed 

toen ik 6 was. Wat later ontdekte men mijn 

zangtalent en op mijn veertiende deed ik al 

optredens onder de naam “Marino Falco”. 

Doch mijn succes bleef niet duren en 

aangezien ik geen diploma had, ging ik 

vrachtwagenchauffeur worden. 

Welke opleiding heb jij gevolgd? 

Ik heb muziek en theater gevolgd in 

Brussel. 

Wanneer en hoe werd jij echt bekend? 

Mijn bekendheid heb ik te danken aan FC 

De Kampioenen, de populaire Tv-serie die 

begon in 1990. Iedereen kent Balthazar 

Boma, voorzitter van de ploeg en 

worstenfabrikant. 

Wat is uw grootste passie? Acteren of 

zingen? 

Ik verkies dan toch het zingen want ik hou 

van mijn publiek. Zo heb ik al in veel 

musicals meegespeeld. 

Wat zijn uw hobby’s? 

Vroeger ging ik heel graag rijden met mijn 

motor in De Vlaamse Ardennen. Ik geniet 

van mijn streek en ga dus niet zoveel naar 

het buitenland. Maar in 1996 heb ik een 

zwaar motorongeluk gehad en mijn leven 

hing aan een zijden draadje. Dus verkies ik 

nu mijn mobilhome om op pad te gaan. 

Wat zal je u altijd herinneren? 

Het overlijden van Johny Voners, beter 

gekend als Xavier Waterslaeghers, onze 

klungelende doelman en voor altijd 

verbonden met zijn “dagschotels”. 

Jij doet ook aan politiek? Hoe ben je daar 

aan begonnen? 

Toenmalig minister, burgemeester en 

vriend Herman De Croo, had me gevraagd 

om in 2012 op de kieslijst te staan. Dankzij 

mijn bekendheid behaalde ik heel wat 

stemmen en werd meteen “schepen van 

feestelijkheden”. Hoe mooi kan het leven 

zijn! 

Heb je nog andere bezigheden? 

Wat me nauw aan het hart ligt, zijn 

kinderen. Ik ben dan ook peter van het 

Belgisch Kinderkanker Steunfonds. Per 

toeval werd ik in 1992 verkozen tot “snor 

van het jaar” door de Belgische 

snorrenclub. 

Wat wens je u eigen toe voor het nieuwe 

jaar? 

Een goede gezondheid is toch het 

allerbelangrijkste! En daar ga ik 

onmiddellijk een dagschotel op drinken. Op 

uw gezondheid! Tournée generale, mijn 

gedacht! 

Bedankt voor uw tijd, gezondheid! 
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Igor  

Kun je jezelf even voorstellen?  

Ik ben Orroo Regine, de oudtante van 

Rafaël, ik ben 66 jaar, ik woon in Outrijve 

een deelgemeente van Avelgem. Ik laat al 

26 jaar de klosjes ratelen. 

Waar komt het kantklossen vandaan?  

Het klossen van het kant is een zeer 

bewerkelijke techniek, die al eeuwen 

bestaat. Kant is zeer kostbaar, en was 

daarom in het verleden alleen bereikbaar 

voor zeer rijken. Brugge is echter al eeuwen 

bekend om hun kant. 

Hoe komt het dat je bent begonnen met 

kantklossen?  

In 1997, las ik een artikel in het Avelgemse 

krantje. Zo ben ik begonnen kantklossen en 

zo heb ik mezelf ontwikkeld. 

Heb je lessen voor kantklossen gevolgd?  

Ik heb in Avelgem lessen gevolgd, ik volg 

nog steeds lessen om de nieuwe 

technieken te leren. Want hoe meer 

klosjes, hoe ingewikkelder en technischer 

de tekening wordt. 

Wat vind je zo leuk aan kantklossen?  

Kantklossen wordt met zorg levend 

gehouden, want je kan verschillende 

werken maken zoals: klassieke kant, 

moderne kant, juwelen, hoeden, sjaals, in 

3D,... Als mijn werk afgewerkt is, ben ik 

heel verheugd, het is de beste therapie om 

rustig te worden. 

Hoeveel tijd besteed je aan kantklossen?  

Het is een hobby vanuit thuis. In 

kantklossen kruipt er toch veel tijd in, ik kan 

20 minuten klossen tot 3 uur. Er komt veel 

bij kijken om alles klaar te zetten tot aan 

het afwerken. 

Wat heb je nodig voor kantklossen?  

Om te klossen heb je nodig: garen, klosjes, 

spelden, kloskussen en tenslotte een 

patroon. Want zonder patroon, ook 

kantbrief genoemd, kun je niet klossen. 

Is kantklossen moeilijk?  

Je denkt misschien dat het heel 

ingewikkeld is, maar niets is minder war. 

Kantklossen is eenvoudig.  De eerste lessen 

zijn moeiteloos, daarna komen er 

verschillende technieken aan boord die 

heel goed zijn te leren. Het is ook heel goed 

voor de spieren in je handen, mits je de 

goede houding hebt. 

Op welke creatie ben je trots?  
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Op het doopkleed dat ik gemaakt heb voor 

mijn kleinkinderen, maar ook mijn 3D 

kader van de Avelgemse Schelde meersen 

(natuurgebied). 

Waarom zou je kantklossen aanbevelen?  

Iedereen kan kantklossen, zowel jong als 

oud. Hoe meer je oefent, met hoe meer 

kantklosjes je kan werken. Je hebt 100% 

concentratie nodig en nadien valt er zo een 

ontspannende rust over je waarna je zalig 

slaapt. 

Het is zo een mooi bijzonder handwerk. 

 

 

Rafaêl 

 

Kun je je eventjes voorstellen? 

Hallo ik ben Mathieu ik ben 42 jaar oud. En 

woon in Brakel. En ik ben zelfstandige van 

beroep. Mijn favoriete eten zijn alle 

soorten groenten. IK hou van muziek en 

films. 

Wat is je job? 

Ik ben informaticus  en maak gaming pc’s 

op maat. Problemen oplossen en 

verkopen. 

Wat heb je hier oor gestudeerd?   

Ik heb  Boekhouden-informatica 

gestudeerd. Ik heb daarvoor 4 jaar moeten 

studeren 

Wat vind je leuk aan je job?   

Ik vind het leuk de afwisseling, sociaal 

contact en je eigen baas zijn. Dan doe je 
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alles op je eigen manier. Dus dan moet je 

geen bevelen aannemen van een baas. 

Wat is er moeilijk aan je job? 

Pc problemen oplossen en herstellingen op 

tijd klaar krijgen.     

Welke producten verkoop je? 

IK verkoop: laptops, desktops, printers, 

tv’s, soundbars en accessoires. 

Hoe veel uren moet je per dag werken? 

Ik werk zes dagen op zeven tussen de tien 

en de twaalf uur.  

Hoe combineer je werk en privé? 

Ik probeer zo veel mogelijk werk en privé 

gescheiden te houden. Maar met sociale 

media is dat niet zo evident. 

Wat raad je de mensen aan om zelfstandig 

te werken? 

Altijd in jezelf geloven en nooit opgeven. En 

als je zelfstandig wilt worden moet je veel 

geduld hebben. 

Tenslotte vertaal je werk in drie woorden.      

Boeiend, sociaal, uitdagend.      

 

Maxime  

 

Stel jezelf kort voor. Wie ben je? 

Ik ben Ineke Goddijn, 35 jaar, mama van 2 

kinderen (Thibo en Olivia), getrouwd met 

Jorgi De Bleeker en ik woon in Michelbeke. 

Mijn hobby’s zijn taarten bakken en naaien 

voor de kinderen.  

Wat is jouw job? 

Ik werk in het buitengewoon secundair 

onderwijs. Dit is een middelbare school 

waar kinderen terechtkunnen die het 

moeilijk hebben om lessen te volgen in het 

gewone onderwijs. 

Wat is er dan anders dan in het gewone 

onderwijs?  

We geven de lessen op maat van de 

leerlingen. Onze school is gespecialiseerd 

in het beroepsonderwijs. De jongens en 

meisjes die bij ons naar school komen leren 

een beroep aan.  

Werk je in groepen? En met wie dan? 
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Net zoals in het middelbaar zijn we met 

verschillende leerkrachten die lesgeven 

aan een klas. We hebben de LO 

leerkrachten voor turnen en zwemmen. De 

leerkrachten die de algemene vakken 

geven zoals rekenen, taal en ICT. Daarnaast 

heb je dan ook nog de praktijkleerkrachten. 

Daarbij leren ze hun beroep dat ze willen.   

In welke klassen geef je les? 

Ik geef vooral praktijklessen aan jongeren 

van 13 jaar tot 21 jaar. 

Wat geef je van lessen? 

In mijn lessen leren de jongens en meisjes 

koken, strijken, wassen, poetsen, EHBO, … 

In de hogere jaren ga ik wekelijks met hen 

naar een rusthuis. Daar leren ze de job als 

logistiek medewerker. Ze maken de 

bedden op, helpen bij het schoonmaken, 

doen de koffiebedeling, maken een praatje 

met de mensen, helpen bij activiteiten, … .   

Hoe ziet jouw dag eruit? 

Mijn dagen zijn een beetje verschillend. 

Van maandag tot donderdag begin ik ’s 

ochtends, op vrijdag pas ’s middags. 2 

dagen in de week ga ik naar het rusthuis 

met mijn leerlingen, de andere dagen geef 

ik les op school. Ook hebben we wekelijks 

’s avonds een vergadering. 

Om welk uur begint en eindigt jouw 

school? 

Wij starten iedere dag om 9u00 met de 

lessen en eindigen om 15u50. In de 

voormiddag hebben we een korte pauze 

van 10 minuutjes en ’s middag hebben 50 

minuten.  Op woensdag hebben wij ook 

een halve dag en dit is van 8u45 tot 12u05. 

Wat moest je studeren om de job uit te 

voeren? 

Na mijn middelbare school, heb ik de 

lerarenopleiding gevolgd met als keuze 

voeding- verzorging – kleding en 

technologische opvoeding. 

Hoe lang doe je dit al? 

Ik sta al 11 jaar voor de klas. Tussendoor 

heb ik ook nog een 3-tal jaar in een rusthuis 

gewerkt.  

Waarom heb je deze job gekozen?  

Ik vind het fantastisch om dagelijks de 

uitdaging aan te gaan om de leerlingen 

mijn vakkennis en vaardigheden aan te 

leren. Dit is heel vaak met vallen en 

opstaan. Als je ze stapje voor stapje ziet 

openbloeien in hun weg naar de toekomst, 

ben ik fier dat ik hierin mijn steentje heb 

kunnen bijdragen.  

Zou je deze job aanbevelen? 

Absoluut!  

 

Thibo  

Stel je een kort voor en wat is jouw job? 

Mijn naam is Abdul Shookoor Rahimy en ik 

ben een elektricien. 

Wat vind je leuk aan je job? 
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Ik vind dat mijn job mijn hobby is en ik vind 

het heel leuk om daarmee te werken. 

Wat vind je minder leuk aan je job? 

Ik moet elke dag veel rijden en soms is er 

verkeer en ik vind dat echt niet plezant. 

Wie zijn u collega’s en vind je ze tof? 

Ik heb veel collega’s, maar er is 1 die met 

me helpt en ik vind hem leuk, grappig en hij 

is ook heel behulpzaam wanner we moeten 

samenwerken. 

Voor hoe lang heb je deze job al? 

Ik heb nu deze job voor 1 jaar. 

Moest je voor deze job veel studeren? 

Ja, ik moet behoorlijk veel studeren om een 

elektricien te zijn. 

Hoe lang heb je ervaring?  

Ik heb nu 6 jaar ervaring. 

Is deze job moeilijk voor jou? 

Neen, ik vind dat mijn job niet moeilijk is 

omdat ik veel had gestudeerd. 

Hoe laat begint en eindigt je job? 

Mijn job begint altijd om 7 uur 30 en eindigt 

om 16 uur. 

Duurt het soms uren om 1 taak af te 

werken? 

Ja, soms duurt het gemiddeld 5 uur of 6 uur 

om 1 taakje aftewerken en wanneer ik 

thuis kwam was ik doodmoe. 

Ben je tevreden over je werk? 

Ja, ik hou van mijn job en ik was 

geïnteresseerd om een elektricien te zijn 

wanneer ik 11 jaar was door mijn vader. 

Hoe ziet een werkdag eruit van een 

elektricien? 

Als een elektricien doe ik van alles: een 

schema maken, aansluiting van 

zekeringkast, stopcontacten, aansluiting 

van lichten, … 

Dank u voor de interview en veel succes 

met je job! 

Aïsha  

 

Mijn interview met mijn Bompa, Arno De 

Taeye, voorzitter van Neos Brakel-Lierde. 

Wat voor een vereniging is Neos Brakel-

Lierde? Dit is een seniorenvereniging. Dat 

is zoiets als de KSA voor oudere mensen. 

Die doen dan van alles samen om zich te 

amuseren. 

Waarom Brakel-Lierde en niet alleen 

Brakel? Brakel alleen is te klein voor de 

activiteiten die wij doen. Als je op uitstap of 

op reis gaat, moet je zien dat je de bus vol 

krijgt. Met Lierde erbij lukt dat aardig. 

Hoe wordt je lid van Neos? Dit kan door 

jaarlijks dertig euro lidgeld te betalen. 

Maar voor uitstappen en sommige andere 

activiteiten moet je dan wel nog bij 

betalen. 

Hoeveel leden telt jullie vereniging? Nu 

tellen wij al 200 leden. 

Tot welke leeftijdscategorie behoren jullie 

leden? De gemiddelde leeftijd is 70 jaar. 

Als je weet dat de mensen nu tot ongeveer 

hun 65 jaar moeten werken en dat heel wat 

senioren lid blijven tot na hun tachtigste, is 

dat nog redelijk jong. 
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Is het leuk om voorzitter te zijn? Ik vind 

van wel, ik doe dit met heel veel plezier. 

Het houdt me bezig. 

Wat moet je zoal doen als voorzitter? 

Van alles en nog wat organiseren. 

En trachten van de taken zo goed mogelijk 

te verdelen onder de bestuursleden. 

Welke activiteiten doen jullie zoal? 

Sommige dingen die jullie ook doen, zoals 

dansen. Bomma is trouwens danslerares. 

Ook wandelen, fietsen en onder andere 

bowling spelen. Maandelijks komt er ook 

iemand spreken over een onderwerp. Dan 

zitten we in de polyvalente zaal van de 

Rijdt. En we gaan ook één of meerdere 

dagen op reis. 

Doe je zelf als voorzitter ook mee aan de 

activiteiten? Niet aan alle activiteiten. Alles 

meedoen zou te veel zijn en ook wel duur. 

De woensdag reserveren we nog steeds 

voor onze kleinkinderen. 

Jullie gaan dit jaar ook op reis? Naar waar 

gaan jullie dan? De hoofdreis is naar de 

Provence. Dat is het zuiden van Frankrijk. 

Om klimaatvriendelijk te blijven, gaan we 

met de trein. 

Zeer uitzonderlijk gaan we in mei ook naar 

Amerika voor 8 dagen. Dat is natuurlijk wel 

met het vliegtuig. 

 

Lhore  

Mijn interview met Roxanna Mertens 

(manegehoudster) 

Stel je eventjes kort voor? Ik ben Mertens 

Roxanna ik ben 35 jaar. Ik ben geboren in 

Aalst en ben woonachtig te Lierde. 

 

Wanneer ben je begonnen met Stal 

Mertens? In 2006 ben ik begonnen met 

Stal Mertens. Dus 17 jaar geleden. 

 

Hoe kwam je op het idee om 

manegehoudster te worden? 

Door dat mijn trainer zijn manege verkocht, 

heb ik besloten deze over te kopen. 

Hoeveel pony’s en paarden heb je? 

Ik heb 7 pony’s en 15 paarden. 

Wanneer ben je voor het eerst op 

wedstrijd geweest? Als ik 12 jaar was. 

 

Ben je opgegroeid tussen de paarden of 

niet? Neen ik ben niet opgegroeid tussen 

de paarden, ik ben op 11 jarige leeftijd op 
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kamp geweest en zo is de liefde voor de 

paarden gegroeid. 

 

Hoe ziet een werkdag op de manege eruit? 

‘ s Morgen beginnen we met de paarden en 

pony’s eten te geven, stallen kuisen, 

eventueel paarden / pony’s buiten zetten, 

sommige paarden / pony’s trainen en dan 

ook nog les geven. 

’s Avonds opnieuw de paarden en pony’s 

eten geven en verzorging toedienen waar 

nodig. 

 

Heb je al lang je paard El Equador? El 

Equador heb ik al 18 jaar. 

 

Wanneer ben je begonnen met 

paardrijden en hoeveel jaar was je toen? 

Als ik 11 jaar was, na het paardenkamp ben 

ik begonnen met paardrijden. 

 

Wat vind je zo leuk aan paardrijden? 

Een jong paard opleren, de uitdaging, het 

bijleren, het rijden zelf, van alles hé … 

 

Ben je al vaak gevallen of niet zo veel? 

Ik ben al heeeeeeel veel gevallen, ik kan het 

niet meer tellen. 

 

Hoe lang doe je er over om een paard 

opgeleid te krijgen? Het zadeldak maken 

duurt ongeveer 1 maand. 

Het volledig opleren van een paard kan 

jaren duren, dit is verschillend van paard 

tot paard. 

 

Roxanna, dank je wel dat ik je mocht 

interviewen. 

Dat is graag gedaan Yalina. 

 

Yalina  

 

Wie ben je en welke job doe je? Ik ben Tom 

Discart. Ik ben buschauffeur bij de Lijn. 

Hoe lang ben je al buschauffeur? Ik ben al 

3 jaar buschauffeur bij de Lijn. 

 Hoe ziet een werkdag er uit van een 

buschauffeur? Wij rijden van de ene plaats 

naar de andere plaats om mensen mee te 

nemen van de ene plaats naar de andere 

plaats. En we hebben 3 keer pauzen op een 

dag, soms moet ik vroeg beginnen en dan 

ben ik om 1 uur thuis en soms laat maar 

dan ben ik om 10 uur ‘s avonds thuis.  

Waarom heb je voor buschauffeur 

gekozen? Omdat ik graag iets anders wou 

doen als wat ik vroeger deed en omdat ik 

mensen kan helpen. Vroeger kon ik dat 

niet. 

Ben je blij dat je voor buschauffeur hebt 

gekozen en waarom? Ja, want je kan 
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mensen helpen door ze van de ene plaats 

naar de andere te brengen. 

Wat mag je doen in de bus als je niet moet 

werken? Iets eten, lezen, koffie drinken of 

op je GSM filmpjes kijken. 

Waarom moet je in verschillende bussen 

rijden? Omdat de bussen zo weinig 

mogelijk leeg te laten rijden. De 

vervoersmaatschappij De Lijn wil ook zo 

veel mogelijk mensen bedienen. 

Vond je het moeilijk om buschauffeur te 

worden en waarom? Nee, want ik heb 

altijd al met grote voertuigen willen rijden. 

Raad je de job aan en waarom? Als je graag 

mensen wil helpen raad ik het aan en ook 

omdat het leuk is. 

Hoe lang denk je nog buschauffeur te zijn? 

Tot aan mijn pensioen. 

 

Arthur  

 

Stel jezelf even voor. Wat doe je voor 

werk? Ik ben 37 jaar oud en woon in Brakel 

met mijn nieuwe vriendin Cynthia de Bie en 

ik werk bij Proximus. 

Waarom vind je het leuk om te werken bij 

Proximus? Veel afwisseling op het werk en 

altijd in andere gemeentes. 

Wat is het doel van je werk? Storingen 

oplossen op het kopernetwerk, een 

kopernetwerk is een techniek om 

internetsignalen via de telefoonlijn te 

sturen. 

Waarom heb je deze job gekozen? Mijn 

pépé en mijn papa hebben dezelfde job 

gedaan. 

Hoe lang werk je al voor Proximus? Ik ben 

begonnen in 2010 en werk er nog steeds. 

Wat voer je uit op je job? Ontstoring van 

kabels in de grond en het op punt stellen 

van de binnen installatie bij de klant. 

Hoe kwam je aan die job? Mijn papa 

werkte ook voor Belgacom en er was een 

vacature vrij en ik heb gesolliciteerd en ben 

mogen beginnen als lasser. 

Wanneer ga je op pensioen? Dat is nog te 

vroeg om te kunnen op antwoorden. 

Wat ga je doen na je pensioen? Feestjes 

bouwen, fietsen, paddelen, wandelen, 

genieten van het leven. 

Wat doe je in je vrije tijd? Ik ga 3 keer per 

week naar de fitness en ga op zondag gaan 

fietsen en soms eens gaan paddelen ook. 

Dit was mijn interview over mijn papa.  
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Stef  

Stel je even voor. Ik ben Vanessa. Ik ben de 

mama van Keano. Ik werk in de Aldi in 

Zwalm. 

Hoe beginnen jullie jullie werkdag? Wij 

starten ’s morgens om 7u45. We beginnen 

dagelijks met versheidscontrole. We vullen 

de groenten, het fruit en de bakken van de 

verse koeken en het brood aan.  

Hoe ziet jullie werkdag er uit? We 

beginnen ’s morgen met het aanvullen van 

brood en het afbakken van de koeken. Dan 

gaan we de groenten en het vlees 

aanvullen. Rond 10u00 nemen we 15 

minuten pauze. Dan gaan we de rekken 

verder aanvullen. Rond 12u00 nemen we 

onze middagpauze voor 45 minuten. Dan 

zit ik aan de kassa tot 16u00. Dan neem ik 

een korte pauze. Daarna ga ik verder met 

‘scheuren’ en vegen en poetsen. 

Om hoe laat gaat de winkel open? De 

winkel gaat open om 8u30 en sluit om 

19u00. Op zondag is de winkel niet open. 

Hoe is het om in de Aldi te werken? Het is 

afwisselend werk. We werken in blokken 

van 2 tot 3 uur aan verschillende taken: 

kassa, vracht insteken, koeling en diepvries 

aanvullen en scheuren.  

Wat is ‘koeling’, ‘vracht’ en ‘scheuren’? 

‘Koeling’ is het aanvullen van de koelkasten 

en diepvriezers, ‘vracht’ is aanvullen van de 

rekken en ‘scheuren’ is alle lege kartonnen 

dozen weghalen uit de rekken en 

vervolgens de producten vooraan in het rek 

plaatsen. 

Wat is versheidscontrole? 

Versheidscontrole is controle op de 

houdbaarheidsdatum van de producten of 

ze al dan niet vervallen zijn. 

Wat gebeurt er met producten waarvan 

de houdbaarheidsdatum nog niet voorbij 

is, maar die toch uit de rekken moeten? 

Producten die nog eetbaar zijn gaan naar 

de voedselbank. Als er bijvoorbeeld in een 

pak koeken slechte koeken zitten, dan 

halen we die er uit en de rest gaat naar de 

voedselbank. Ligt er vlees in de rekken dat 

dezelfde dag vervalt, dan gaat dat vlees in 

de diepvriezer totdat de voedselbank het 

vlees komt ophalen. 

Wat gebeurt er met de producten die 

vervallen zijn? De producten die vervallen 

zijn worden afgeschreven. Ze worden 

gescand en vervolgens opgehaald met een 

vrachtwagen om naar de vuilnisbelt te 

brengen. 
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Hoeveel keer komt de vrachtwagen om 

producten te leveren? De vrachtwagen 

levert tweemaal per dag onze producten. 

Met hoeveel werken jullie in de Aldi in 

Zwalm? We werken momenteel met 11 

personen. 

Wie zijn je collega’s? Kathy is de 

filiaalleidster. Shana, Debby en Chantal zijn 

assistenten. Linda, Ingrid, Ann, Axel, Kitana 

en Nathalie zijn medewerkers. Tenslotte 

hebben we nog Mieke en Mia, dat zijn 

ziektevervangers. 

 

Keano  

 

Hieronder vind je mijn interview van de 

Directrice van het rusthuis. 

Dag Mevrouw, Stel jezelf eens voor? Ik ben 

Isabelle en ben  46 jaar. Samen met mijn 

man heb ik 2 kinderen (11 jaar en 9 jaar). Ik 

ben niet getrouwd. 

Hoe noemt het rusthuis? Ter kimme. 

Wat doe jij hier in het rusthuis? Ik ben 

Campusdirecteur.  Ik ben de 

eindverantwoordelijke over alles wat er 

gebeurt in het rusthuis.   Dit allemaal voor 

de beste zorg van de bewoners . 

Wat is de job van mijn Mama hier in Ter 

Kimme? Jouw mama is adjunct 

hoofdverpleegkundige van 2 afdelingen. Zij 

is verantwoordelijk voor de zorg van de 

bewoners, in totaal 76. Hier volgt ze alles 

op van hen, als er iets minder goed gaat 

dan neemt ze contact op met de familie, 

artsen,…  

Wie is de oudste persoon in het rusthuis? 

Dat is een vrouw die bij ons op het eerste 

verdiep woont en zij is 102 jaar. 

Hoeveel mensen wonen er hier? In het 

totaal wonen er 142 bewoners in Ter 

Kimme. 

Hoeveel verdiepen zijn er hier in het 

gebouw? Ter Kimme is ingedeeld in twee 

gebouwen. Deze zijn wel met elkaar 

verbonden.  Elk gebouw heeft drie 

verdiepingen. 

Gebouw 1: heeft  1 verdiep met 10 

bewoners, de andere 2 verdiepingen 

hebben elk  15 bewoners. 

Gebouw 2: heeft 3 verdiepingen met 34 

bewoners. 

Wat gebeurt er hier allemaal? Heel veel 

om op te noemen. Men zorgt er hiervoor 

dat de mensen hier kunnen wonen en 

contact kunnen blijven hebben met de 

familie. Ze zorgen voor eten en drinken 

voor de mensen. Er wordt ervoor gezorgd 

dat de mensen ook steeds in een propere 

omgeving kunnen leven. Ze krijgen ook 

zoveel mogelijk animatie, zodat de mensen 

hun dagen gezellig en zonder zorgen kan 

verlopen. 

Hoeveel mensen werken er hier in het 

rusthuis? In het totaal 120 mensen, bijna 

evenveel als de bewoners. 



 
 

 
45 

Wie werkt er hier nog in het rusthuis? Veel 

verschillende jobs: Mensen voor de 

administratie, de poetsdienst, de 

technische dienst, logistieke medewerkers, 

zorgkundige, verpleegkundigen, 

hoofdverpleegkundige, sociale assistente, 

algemene planner, kinesisten, 

ergotherapeuten, logopedist, animatrice, 

keukenpersoneel, vrijwilligers voor de 

cafétaria. 

Zou jij je beroep aanbevelen? Ja, absoluut.  

Ik werk niet bepaald samen met de 

bewoners maar alles wat ik doe is voor hen 

en dat heeft een goed gevoel. Ik heb een 

hart voor ‘oude mensen’ dus als alles goed 

verloopt en we steeds iet goed bekomen, 

daar wordt ik heel gelukkig van. 

 

Wout  

 

Stel jezelf even kort voor. 

Mijn naam is Hannes Vanoutryve en ik ben 

39 jaar, ik heb drie kinderen Robin, Luna en 

Victor. Mijn job is salesdirector voor twee 

bedrijven Jagwire en Velda Cable Technics. 

Hoelang doe je deze job al?  Nu doe ik dat 

al dertien jaar. 

Welke studies heb je gedaan? Ik heb in het 

middelbaar economie moderne taal. Na 

het middelbaar ben ik naar de hogeschool 

gegaan en daar heb ik marketing en sales 

gestudeerd. 

Hoe oud was je toen je deze job voor het 

eerst deed? Toen ik de job voor het eerst 

deed, was ik 26. 

Wat doe je allemaal in je job? Alles een 

beetje sales dus naast alle klanten 

bezoeken en de bedrijven en organisaties 

onderhouden. Ga ik ook heel veel naar het 

buitenland voor beurzen en voor andere 

events. Ja, gewoon alles van dagelijkse 

structuur en zaken die moeten gebeuren 

een klein beetje zien dat alles juist loopt en 

dat er geen problemen zijn. 

Wat vind je wel en niet leuk aan je job? 

Het minst leuke aan mijn job vind ik 

kantoor zitten en het leukste aan mijn job 

vind ik naar klanten gaan en naar het 

buitenland gaan dus reizen. 

Ben jij ooit verandert van job? Maar één 

keer, ik was vroeger een uitzend consulent 

bij een interim-bureau. Dat is iemand die 

geen werk heeft,  helpen om een job te 

vinden.   

Wanneer heb je ongeveer pauze? Ik heb 

pauze over de middag om mijn lunch te 

eten tussen 12 uur en 13 uur 

Waarom koos je voor deze job? Ik koos 

voor die job omdat het me leuk leek om 

veel naar het buitenland te gaan om veel 

mensen te leren kennen om veel 

verschillende bedrijven te leren kennen.  

Bij ons werk bij Velda maken wij kabels 

voor van alles en nog wat. Kabels voor 

ziekenhuizenbedden, kabels voor 

verlichting lampen en zo om daarmee 

lampen op te hangen maar ook kabels voor 
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rolstoelen voor fietsen voor tractoren voor 

auto’s en nog andere dingen 

Zou je deze job aanbevelen? Ja, ik zou het 

zeker aanbevelen omdat het een heel 

gevarieerde job is en je er heel veel mee 

leert. Omdat je heel leuke dingen kunt 

doen. 

 

Luna V.  

 

Wat doe je van werk?  

Ik werk als ICT’er voor de gemeente Brakel. 

ICT staat voor Informatie en Communicatie 

Technologie.  

 

Om welke uren moet je werken en 

wanneer heb je pauze?  

Normaal start ik rond 8u15 en de werkdag 

stop meestal rond 17u. Over de middag 

heb ik natuurlijk een middagpauze. Op 

woensdag werk ik in de namiddag van iets 

voor 16u tot 19u30. Dit omdat de 

gemeentediensten op 

woensdagnamiddag  later open zijn.  

 

Wat doe je als je geen werk hebt?  

Dan school ik me bij door het volgen van 

online cursussen.  

 

Voor wie werk je?  

Het gemeentebestuur van Brakel. Mijn 

rechtstreekse baas is dus de Algemene 

Directeur.  

 

Heb je veel contact met collega’s?  

Vrij vaak, meestal om hun problemen op te 

lossen, of uit te leggen hoe iets werkt.  

 

Waarom heb je deze job gekozen?  

‘t Is allemaal gestart als een hobby. De 

afwisseling tussen nieuwe zaken 

uittesten.   

 

Welk diploma heb je nodig voor deze job?  

Mijn diploma is dat van Bachelor (al 

noemde dit, toen ik afstudeerde, 

Graduaat). En natuurlijk moet de afstudeer 

richting iets of wat met ICT te maken 

hebben.  

 

Is deze job makkelijk voor jouw en 

waarom?  

Er zijn, zoals in de meeste jobs, 

gemakkelijke zaken en moeilijke zaken. 

Voor de moeilijke zaken is er dan wat 

opzoek werk nodig, maar het is dan nog zo 

plezant om een werkende oplossing te 

kunnen vinden.   

 

Vind je deze job leuk? Waarom (niet)?  

Ja, dit is een leuke job. Een combinatie van 

contact met mensen, ze iets kunnen 

bijbrengen, en oplossingen zoeken voor 
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hun problemen. En daarnaast bezig zijn 

met nieuwe technologieën, is iets wat blijft 

boeien.   

 

Zou je deze job aanraden?  

Zeker voor iemand die graag met 

technologie bezig is, en graag probleem 

oplossend denkt, is deze job aan te raden.  

 

 
Collin 

Hallo stel je zelf eens kort voor. Hallo, ik 

ben Nathalie. 

Welk beroep doe jij? Ik werk als 

ambtenaar.  

Waarom ben je ambtenaar en niet iets 

anders? Ik ben ambtenaar geworden 

omdat de gemeente waar ik werk veel 

ambtenaren zocht. Ik had niets te verliezen 

door te solliciteren en ik had maar een 

tijdelijk contract bij mijn vorige job. 

Wat doen jullie eigenlijk achter het 

bureau? Ik werk voor een openbaar dienst, 

ik antwoord alle mails en telefonische 

oproepen. Vroeger kwamen de mensen bij 

ons om hun dingen op te halen maar nu is 

het meer elektronisch. En ik sorteer de 

mails als de postbode er is. Ik bestel boeken 

en abonnementen voor de administratie 

en ik doe reservaties en levering voor de 

bewoners die gaan verhuizen. 

Hoelang doe je het beroep al? Ik doe het 

beroep als ambtenaar al 17 jaar. 

Welke studies heb je hiervoor gedaan? Ik 

deed public relations. 

Om hoe laat moet je daar zijn? Ik begin om 

8u30 dus ik ben wakker om 5u. Ik  maak me 

klaar voor mijn bus rond 6u17 en dan neem 

ik de trein van 6u45. 

Welke vaardigheden heb je er voor nodig? 

Je moet gewoon het gemeente wet 

moeten goed kennen. 

Wat zijn de prettige kanten eraan? Het is 

een varieerbare job, het is heel leuk om te 

doen omdat je niet altijd hetzelfde doet en 

er komen ook altijd nieuwe mensen die 

bellen. 

Hoe ziet een werkdag van een ambtenaar 

er uit?  Ik kom aan op werk ik kijk eerst al 

mijn mails dan ik kijk alle ontvangende 

facturen na om te kijken als die correct zijn. 

Taylor 

 

 

 

 


