
Welk soort kledij moet je aandoen? Lichte en kleurrijke 
kledij zodat wij goed opvallen. In geval van nood moeten 
we goed herkenbaar zijn. Op dit moment dragen we 
citroengele T-shirts, daarvoor waren het rode maar de 
Europese richtlijnen beslisten geel met een rode short. 
  
Hoelang doe je dit al? Op 1 april ben ik zowat 20 jaar 
redder in de gavers. Ik ben op 38 jarige leeftijd veranderd 
van werk. Ik heb eerst mijn eerste 3 maanden in Poseidon 
Brakel gewerkt. Ik ga binnen de 2 jaar op pensioen. 
  
Wat is het ergste dat er ooit is voorgevallen? Het ergste 
dat er bij mij in die twintig jaar is voorgevallen is een 
onopgemerkte verdwijning van het wateroppervlakte. Een 
jonge redder van 18 jaar was veel te ver gegaan in zijn 
onder water gaan en zijn adem inhouden. Hij is daardoor 
bewusteloos gevallen en hij was onopgemerkt naar de 
bodem gegaan, maar toen ik in dezelfde baan zwom zag ik 
hem op de bodem. Moest ik hem niet aangetroffen 
hebben, zou hij gestorven zijn. Ik heb de 112 gebeld en de 
mug. Hij heeft een volledige week in het ziekenhuis 
moeten blijven. 
  
Wat moest je doen in je opleiding? De belangrijkste 
lessen waren reanimeren en je moet in een bepaalde tijd 
kunnen overzwemmen, een 8tal lengtes in 4 min en 13 sec 
en ook de technieken om mensen te evacueren uit het 
water. Elk jaar moeten we jaarlijkse bijscholingen volgen 
om onze conditie te tonen aan de lesgevers. 
  
Waarom wou je dit eigenlijk doen? Mijn grootste 
interesse was om vooral mensen te helpen net zoals 
mensen die in de zorg zitten, ziekenhuizen, ambulanciers 
en de brandweermannen en voor de sociale contacten. 
 
Als jullie al het water uit het zwembad pakken, hoe 
werkt dat dan? 1 maal per jaar wordt het water uit het 
zwembad gedaan om alles grondig te reinigen. Dan 
worden er waterpompen in het water gezet om het water 
met afvoerslangen naar de riolering te brengen. Daarna 
wordt er opnieuw vers water met chloor in het bad 
gedaan. 
  
Hoe doe je een redderssprong? Bij een redderssprong sta 
je met beide voeten langs de rand van het zwembad, de 
armen gespreid, het hoofd recht vooruit, linkerbeen 
vooruit en zo springen wij in het water. De bedoeling is 
dat het hoofd niet mag onder water gaan zodat wij het 
slachtoffer blijven zien maar eigenlijk is dat meer nodig in 

onze zwemvijver waar er vooral donker water is. In het 
zwembad zelf wordt het minder gebruikt. 
 
Wat mag er niet in het zwembad? In het zwembad zijn er 
vooral kinderen die langs de kaders lopen en dikwijls moeten 
we ingrijpen dat zij zeker niet mogen lopen. Anders kunnen ze 
hun nek breken of hun ribben. Achterwaarts inspringen mag 
ook niet en ook als kinderen niet kunnen zwemmen mogen zij 
niet in bij het diepe gedeelte. 
  
Hoe ziet jullie werkdag eruit? Voor het opengaan van het 
zwembad wordt vooral eerst de waterstofzuiger uit het water 
genomen en daarin zit een grote zak. In die zak zitten er 
allemaal vuile deeltjes en die worden gereinigd  en uitgespoten 
met een lans. Mijn andere collega neemt ondertussen de 
waterkwaliteit voor zijn rekening, voor de chloor en de ph, dan 
onderhouden wij vooral de douches en de kalk wordt volledig 
gereinigd van de tegels. De putjes worden ontstopt en ’s 
avonds word er ontsmet als alle mensen uit het zwembad zijn. 
We moeten natuurlijk ook toezicht houden en daarna ook 
zwemles geven aan de kinderen en volwassenen. We hebben 
allemaal verschillende uurroosters omdat het zwembad veel 
open is voor clubs: voor zwemclubs, voor duikersclubs, voor 
triathlonclubs, ... We hebben een zeer druk zwembad in de 
Gavers. 
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Kan je je even kort voorstellen? Ik ben Cynthia Hellebaut. Ik ben 
34 jaar en heb een zoontje Julot van 6 maand. Ik werk 
ondertussen 13 jaar in de kinderopvang en heb nu bijna 2 jaar 
mijn eigen crèche “De Kadeekes”. 
  
Welke opleiding heb je gevolgd? Ik heb 1 jaar kleuteronderwijs 
gevolgd maar ben dan overgeschakeld naar kinderverzorging. 
Daarna heb ik nog 1 jaar opleiding gevolgd om als 
verantwoordelijke van een kinderopvang aan de slag te kunnen. 
  
Hoe ziet jouw dagindeling eruit? Dat is een heel lange dag die 
start om 7 uur en eindigt om 18 uur. Terwijl de eerste kindjes 
toekomen, begint mijn collega of ik het middageten en de soep 
klaar te maken. De andere ontvangt de kindjes en geeft hen 
ontbijt. Ze kunnen toekomen tot 9 uur. Daarna worden alle 
pampers ververst en gaan de baby’s slapen. Rond 10 uur krijgen 
de kindjes soep en gaan er ook nog andere kindjes gaan slapen. 
Daarna doen we een activiteit. Dat kan koken, knutselen, 
kleuren, zingen of wandelen zijn.  Dan is het al tijd voor het 
middageten en terug tijd voor een dutje. In de namiddag krijgen 
ze nog fruit en mogen ze vrij spelen. Rond 16 uur maken we de 
kindjes klaar om naar huis te gaan en gaan we ook opruimen en 
kuisen.  
  
Wat vind je leuk en minder leuk aan jouw job? Het leuke is de 
kindjes. Ze lachen veel en zijn zo lief. Je krijgt daar een goed 
gevoel van. Maar het is niet elke dag “rozengeur en maneschijn”. 
Ze kunnen ook heel veel wenen en een lastige dag hebben. Het 
minder leuke is dat we veel te veel moeten doen met veel te 
weinig personeel zoals overal in de zorg. We hebben eigenlijk 
veel te weinig tijd om met de kindjes te spelen of een ziek kindje 
extra aandacht te geven. 

Wat is het grappigste dat er al gebeurd is in de 
crèche? Daar moet ik even over nadenken…. Hetgeen 
dat wel grappig is, is dat kinderen van 2 jaar 
uitspraken doen van grote mensen en soms dingen 
zeggen die nergens op slaan maar wel super grappig 
zijn. Maar op een echt grappige anekdote kan ik niet 
direct komen. 
 
 
Wat zijn volgens jou de voordelen van een crèche? 
In een crèche worden ze meer voorbereid naar school 
toe. Ze leren omgaan met andere kinderen, andere 
leeftijden en andere mensen. Ze leren delen en 
geduld hebben. Dit is toch anders dan dat ze thuis 
worden opgevoed.  
  
Wat doe je als een kindje ziek wordt? We kijken of ze 
koorts hebben en hoeveel. Als het kindje lastig is, veel 
weent, koorts heeft of niet wil eten dan bellen we 
naar de ouders. Soms vragen de ouders om medicatie 
toe te dienen in afwachting tot wanneer ze hun 
kindje kunnen komen halen. We hebben het liefst dat 
ze naar huis gaan zodat ze geen andere kinderen ziek 
kunnen maken. Wij kunnen hen dan ook niet 
voldoende aandacht geven. Hetgeen ze dan wel nodig 
hebben.  
  
Wat moet je goed kunnen om in een crèche te 
werken? Je moet vooral veel geduld hebben en een 
losbol zijn. Je moet sociaal aangelegd zijn en 
verantwoordelijkheidszin hebben. Je mag ook geen 
schrik hebben om een gesprek aan te gaan met de 
ouders. Dit kunnen soms ook moeilijke gesprekken 
zijn door dingen die gebeurd zijn.  
  
Ben je blij met jouw job? Wat zou je graag 
veranderen? Ja, ik ben blij. Hetgeen het moeilijk of 
minder aantrekkelijk maakt, is dat we met veel te 
weinig mensen zijn voor het werk dat we moeten 
doen. We willen graag veel meer uit een dag kunnen 
halen, veel meer activiteiten kunnen doen met de 
kinderen maar hebben gewoon te weinig tijd. Dus 
meer tijd, meer mensen, meer handen en ook meer 
loon. 
  
Wat wou je graag als kind later worden? Ik wou 
eigenlijk als kind altijd al graag met kinderen werken. 
Ik wou altijd graag kleuterjuf worden. Als ik het 
vergelijk met hetgeen ik nu doe, zou de verloning 
misschien beter zijn en ook betere uren. Maar in het 
onderwijs zitten ze ook dikwijls met te weinig 
personeel dus naar werkdruk zou dit hetzelfde zijn 
denk ik. Ik wou iets met kinderen en dat is het dus 
geworden.  

CYNTHIA HELLEBAUT 



Waarom wou je in een rusthuis werken? Omdat ik heel veel 
respect heb voor oudere mensen.  
 
Hoe lang oefen je je job al uit? Sinds 2008, dus al 15 jaar.  
 
Wat houdt jouw job juist in? Ik sta in voor de residenten een 
mooie oude dag te bezorgen. Om ze te verzorgen (wassen en 
eten geven) en te animeren.  
 
Welke leuke activiteiten doen jullie met de bewoners? 
Manicure, pedicure, bingo, memory, pingpong, cinema, 
dansnamiddag, gymnastiek, pannenkoeken bakken, smoothie 
maken, koken, knutselen, ...  
 
Welke studies heb je gedaan? Ik heb de opleiding voor 
zorgkundige gevolgd, bedrijfsbeheer, manicure en pedicure.  
 
Wat vind je het leukst aan jouw job? De eer om de ouderen een 
mooie, aangename oude dag te bezorgen.  
 
Wat vind je het minst leuke aan jouw job? Dat mensen sterven.  
 
Voor hoeveel mensen ben je verantwoordelijk? Voor 45 
mensen.  

Hoe weet je dat iemand in levensgevaar is? Door 
onze ervaring. Je kent al snel je residenten, dus je 
merkt ook snel wanneer ze niet in hun normale doen 
zijn. Wanneer iemand niet reageert zoals gewoonlijk, 
moet je onmiddellijk reageren. Ofwel de arts bellen, 
ofwel de 112 als het heel snel moet gaan. Wanneer je 
merkt dat iemand niet meer ademt of wanneer je 
geen hartslag meer voelt, bel je onmiddellijk 112 en 
start je met reanimeren. .  
 
 
Hoe ziet een werkdag eruit voor u? Dat hangt af van 
welke shift we moeten werken. We hebben vroeg-, 
en laatdiensten. Bij de vroegdienst start je om 6u30 
met het wassen van de residenten tot ongeveer 8u. 
Dan dienen wij het ontbijt op en geven we de 
medicatie. Wij helpen ook de residenten die niet 
meer alleen kunnen eten. Daarna wassen wij verder 
tot 10u30. Dan delen wij de soep uit en helpen wij 
ook degene die het niet meer alleen kunnen. Daarna 
hebben wij een half uur middagpauze Na de pauze 
dienen wij het middageten op en geven wij de 
medicatie en helpen wij opnieuw degene die niet 
meer alleen kunnen eten. Daarna houden we een 
mictieronde waarbij de residenten op toilet worden 
gezet en waarbij de mensen die altijd in bed blijven 
verschoond worden (nieuw incontinentiemateriaal 
aanbrengen). De meesten gaan dan even naar bed 
om te rusten of ze rusten wat in de zetel. Terwijl 
iedereen rust, doen wij verschillende taken 
(verzorgingskarren aanvullen, wondzorgmateriaal 
halen, incontinentiemateriaal aanvullen, propere was 
uitdelen, …) Daarna halen wij de residenten uit bed, 
brengen wij de koffie rond, helpen wij opnieuw 
degene die het niet meer zelf kunnen en daarna zit 
onze werkdag erop. Bij de laatdienst start je om 13u. 
Je begint met de residenten uit bed te halen en 
eventueel nog eens te begeleiden naar het toilet. Je 
helpt met het rondbrengen van de koffie. Daarna is er 
animatie/activiteit. Om 17u word het avondeten 
opgediend en bieden we opnieuw hulp aan degene 
die het niet meer alleen kunnen. Daarna starten we 
met de verzorging (op toilet helpen, omkleden en in 
bed leggen). Dan nemen wij een half uurtje pauze. Na 
de pauze geven we de medicatie en controleren we 
of iedereen proper en goed in bed ligt en als er nog 
mensen op zitten, leggen we de laatsten nog in bed. 
Dan worden alle verzorgingskarren opgeruimd, de 
keuken opgeruimd en word alles in de computer 
genoteerd over alle residenten zodanig dat de collega 
van de nacht van alles op de hoogte is. 

FLORENCE ALLO 



Mijn interview is met mijn nonkel Kris en gaat over darts. 
Mijn nonkel heeft een eigen dartsshop hier in Brakel. 
  
Hoeveel pijlen heb je in één beurt? Bij darts heb je elk 
drie pijlen in één beurt. 
  
Hoeveel punten kan je maximaal scoren met één pijl? 
Met één pijl kan je maximum 60 punten scoren. Dit doe je 
door triple 20 
te gooien. Dit is het groene vakje bij de 20. 
  
Hoeveel punten is de roos waard? De roos is 50 punten 
waard. Dit is de rode cirkel in het midden van het bord en 
het moeilijkst om te raken. 

KRIS 

Uit wat bestaat een pijl? 
Een pijl bestaat uit een barrel, shaft en flight. De barrel is het 
metalen gedeelte met de punt erin. De shaft is het rechte 
gedeelte bestaande uit plastic. Als laatste de flight. Dit zijn de 
vleugels op het einde van de pijl en die dienen om de pijl te 
besturen. 
  
Met hoeveel punten start je? Er zijn verschillende soorten van 
darts spellen, maar het meest bekende zoals op tv start je met 
501 punten. Degene die eerst op 0 komt geeft gewonnen. 
  
Hoeveel pijlen heb je minstens nodig om uit te gooien? 
Je hebt minstens 9 pijlen nodig om uit te gooien. Dit is wel niet 
gemakkelijk waardoor het steeds verrassend is als iemand het 
lukt. 
  
Met hoeveel speel je darts? Meestal is het één tegen één,maar 
je hebt ook koppel. Dan wordt er 2 tegen 2 gespeeld. 
  
Wat heb je nodig om te darten? Pijltjes, dartsblok en in feite heb 
je al genoeg om te beginnen spelen. Je kan ook nog een 
afstandsmat kopen. Ook een licht rond het dartsbord is handig 
omdat je hierdoor beter ziet. 
  
Op welke hoogte moet het dartsbord hangen? De hoogte wordt 
gemeten op de roos van het dartsbord. Deze moet op 1m73 
hangen. Dit is normaal gezien bij alle borden zo. 
  
Hoe ver sta je van een dartsbord? Kindjes tot 11 jaar staan op 
een afstand van 2m29. Volwassenen staan op een afstand van 
2m37 en dan heb je nog elektronisch. Hierbij sta je op een 
afstand van 2m44. 
 



Wat betekent de natuur in jouw leven?  
Alles, zonder natuur kan je niet leven. Ik ben elke dag 
bezig met de natuur: vogels spotten in de tuin, een 
wandeling naar het bos, erover lezen… 
  
Vanaf welke leeftijd begon natuur jou te boeien?  
Ik ging met mijn grootvader op onderzoek naar planten, 
bomen,… Alles wat met natuur te maken had. Daar moet 
toen iets gebeurd zijn dat mij bleef fascineren en 
interesseren in de natuur. Vanaf dat moment is alles 
begonnen en maakte de natuur deel uit van mijn 
jeugdjaren en verdere leven. Op 10-jarige leeftijd kon ik 
alle vogels onderscheiden. Ik zou dat graag doorgeven aan 
mijn kleinkinderen, maar kinderen tonen hierin minder en 
minder interesse.  
  
Wat is het mooiste dat je ooit zag of beleefde in de 
natuur?  
Vroeger, in de jaren ’70, was er een vossenburcht in 
Trimpont. Om tien uur ’s avonds gingen we met 
verschillende mensen observeren. Ik heb vele uren 
observatie gedaan om de vos uit zijn burcht te zien 
komen, ook in ‘t Burreken, dat zijn onvergetelijke 
momenten. 

Waarom koos je voor een opleiding tot natuurgids?  
Omdat ik altijd een beetje denk dat ik ook de wereld kan 
verbeteren. Zonder diploma van natuurgids kan je uiteraard 
niets doen. De opleiding duurde een jaar, ook slaagde ik voor 
de examens van de jacht A en B. Eénmaal geslaagd voor deze 
examens kon ik boswachter in het Instituut van natuur-en 
bosontwikkeling (INBO) worden en ben ik boswachter 
geworden van het Brakelbos. Actief heb ik dit toch een 20-tal 
jaren uitgeoefend. Door dit diploma te behalen, ben ik ook 
conservator geworden van het Steenbergbos in Everbeek.  
  
Hoe oud was je toen?  
Ik was 35 jaar oud.  
  
Waaruit bestaat de opleiding?  
Alles wat met de natuur, insecten, planten, bomen, dieren… te 
maken had. Alles wat behoort tot fauna en flora. … Ik deed 
examens en slaagde daarvoor.  
  
Toen je dat diploma op zak had, wat je deed je met alle 
opgedane kennis?  
Doorgeven aan anderen of toch proberen door te geven aan 
anderen. Als mensen niet geïnteresseerd waren tijdens mijn 
wandelingen, stopte ik met uitleg geven en leidde ik enkel de 
wandeling.  
  
Van welke natuurverenigingen ben je lid? Wat doe je als lid?  
Vroeger was ik lid van de Wielewaal, nu is het gefusioneerd tot 
Natuurpunt. Maandelijks komen we de eerste zondag van de 
maand samen met gelijkgezinden en bekijken we de stand van 
zaken over de Everbeekse bossen. Meer dan 100 hectare 
eigendom hebben we verworven, onder het LIFE-project.  
  
Hoe actief ben je nog als natuurgids?  
De ouderdom is er ook. Je kan niet blijven actief zijn. Ik ben nog 
steeds bereid om wandelingen te  
doen en te gidsen, maar dit  
gebeurt niet zo vaak meer.  
  
Opa, wat mag ik jou nog wensen  
voor de toekomst?  
Nog vele mooie momenten in de  
natuur en ook dat de mensen  
beseffen dat je zonder natuur  
niets bent.  Ik heb 40 jaar  
gevochten voor de natuur.  
Hopelijk is dat toch niet voor  
niets geweest.   

ROGER D’HOMME 
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Vanwaar uw jobkeuze? 
Mijn jobkeuze is dat ik graag met kinderen bezig ben en ik vind 
dat plezant. 
 
Wat mis je het meest nu je op pensioen bent? 
Het meest wat ik mis zijn de kinderen. 
 
Hoelang heb je uw job gedaan? 
25 jaar in SAB. 
 
Heb je je carrière alleen bij SAB gedaan? 
Nee. Ik heb ook 15 jaar bij de tandarts gewerkt. 
 
Wie was je favoriete collega? 
Ik kan er niemand uitnemen, ze waren allemaal even lief. 
 
Wat deed je vroeger op school? 
Als ik begon op school dan was het eerst poetsen en aan het 
eten helpen, dan zijn de meisjes er bij gekomen en dan ben ik 
begonnen met de opvang van s ’morgens en s ‘avonds. 
 
Met wie werkte je vroeger samen? 
Meestal werkte ik alleen maar mijn collega’s waren Nadien en 
Marleen. 
 
Wat was vroeger je lievelingsvak? 
Mijn lievelingsvak was geschiedenis. 
 
Welk gevoel had je toen je op pensioen ging? 
Vooral dat ik de school moest verlaten en de leerkrachten en de 
kinderen, maar ja je moet eenmaal stoppen en ik had al 2 jaar te 
veel gewerkt en ik moet toch ook nog een beetje kunnen 
genieten. 
 
Met wat amuseer je je nu nog? 
Nu met van alles in de tuin werken, wekelijks een keer gaan 
dansen, koffietafels doen, een keer gaan eten met mijn goede 
vrienden en een keer of 3 in de week gaan kaarten. 

JUF CHANTAL 

Waar heb je de opleiding voor kapster gevolgd? 
In het KTA in Liedekerke. 
 
Hoe lang duurde de opleiding? 
Het duurde van het 2de tot het 7de middelbaar = 5 
jaar. 
 
Hoe lang ben je al kapster? 
Ik ben al 25 a 30 jaar kapster. 
 
Is het kapsalon voor iedereen? 
Ja, iedereen is welkom. 
 
Waar is het kapsalon? 
In Denderleeuw in de Zandloopstraat 74. 
 
Welke kapsels vind je het gemakkelijkst om te 
maken? 
Korte dameskapsels. 
 
Welke kapsels vind je het moeilijkst om te maken? 
Het moeilijkst vind ik barbierkapsels. 
 
Wie komt het meest? 
Het meest komen vrouwen. 
 
Hoeveel stagairs heb je al gehad? 
Ik heb al 15 stagairs gehad (dacht ik toch, misschien 
wel meer). 
 
Welk toestel gebruik  
je het meest? 
Het meest gebruik ik  
een schaar,  
haardroger en een kam. 

EVY 



Kan u uzelf en uw beroep voorstellen? Ik ben Heylen Stef. Ik 
ben 49 jaar, ik ben getrouwd en ik heb 1 zoon van 14 jaar en 1 
plusdochter van 10 jaar. Ik ben werkzaam als politie-
inspecteur bij de interventiedienst.  
 
Waarom heeft u voor dit beroep gekozen? Al van toen ik 
klein was, was dat een droom van mij. Ik was van toen al 
gefascineerd door de politie en de manier waarop ze de 
mensen konden helpen, het was sindsdien al mijn doel om 
later politieagent te worden.  
 
Wat is er zo boeiend aan dit beroep?  Het is boeiend omdat 
het afwisselend, spannend, gevaarlijk en niet voorspelbaar is, 
omdat elke dag een andere dag is. Ik vertrek elke dag naar 
mijn werk en ik weet niet wat mij te wachten staat. Het kan 
een rustige dag worden maar het kan ook een spannende, 
gevaarlijke dag worden. En dat boeit mij enorm, niet weten 
wat de dag mij brengen zal.  
 
Hoelang werkt u al bij de politie? Ik werk al 27 jaar bij de 
politie waarvan eerst 12 jaar bij de politie van Brussel en sinds 
15 jaar bij de politie van Ronse. 
 
Welke taken moet u allemaal uitvoeren? Ik maak deel uit van 
de interventiedienst dus wij voeren de eerste noodoproepen 
uit die binnenkomen bij de politiediensten en daar gaan wij 
zo snel mogelijk naartoe. Na de noodoproepen hebben wij 
ook veel administratief werk, wij moeten processen verbaal 
opmaken, de mensen daarover verhoren en elk proces 
verbaal moet doorgegeven worden aan het parket, sommige 
zaken dan ook aan de recherchedienst. Wij moeten ook op 
patrouille gaan, alcoholcontroles, verkeersacties en 
gerechtelijke acties uitvoeren. Soms moeten wij ook aan 
ordediensten deelnemen zoals bij grote evenementen bv. de 
bommels of Ronse op scéne en dergelijke. Het kan dan ook 
zijn dat wij eens 

STEF HEYLEN 
een ordedienst moeten doen in een andere gemeente of 
stad wanneer zij grote evenementen doen en meer toezicht 
van agenten nodig hebben. 
 
Wat is de gevaarlijkste interventie die u al ooit gehad heeft? 
Dat was een interventie in Brussel voor familiale 
moeilijkheden. De vrouw had moeilijkheden met haar man, 
was naar de buren 
gevlucht en had ons daar opgebeld. Wij zijn dan naar de 
woning van die man gaan kijken en we zagen door het raam 
dat hij rustig aan zijn keukentafel zat. Met een sleutel die we 
van de vrouw gekregen hadden zijn we naar binnen gegaan 
en zeiden dat we van de politie waren, die man is 
rechtgestaan en heeft een groot slagersmes genomen dat op 
de tafel lag en heeft het boven zijn hoofd gehouden en is 
naar mij toegelopen en wou mij aanvallen. Ik had geen 
uitweg meer maar ik heb mij kunnen verdedigen met mijn 
pepperspray en kon hem dan boeien. Bij deze interventie 
heb ik toch wel de schrik van mijn leven gehad.  
 
Wat vindt u van de huidige politieacties die gevoerd 
worden? Ik ben syndicaal afgevaardigde van PZ Ronse en dat 
ligt mij nauw aan het hart. Ik doe zoveel mogelijk mijn best 
om mijn collega’s bij te staan en daar horen dan ook acties bij 
om bepaalde zaken te bekomen. Ze hadden ons van alles 
belooft: loonsverhoging, pensioenstelsel, …maar het is er niet 
van gekomen, nu eisen wij dat ze hun beloftes nakomen dus 
ik sta volledig achter de acties en neem zelf deel aan de 
acties wanneer ik kan. 
 
Hoe kan ik politie-inspecteur worden? Je moet eerst je 
diploma van secundair onderwijs behalen, als je dat diploma 
hebt kan je u inschrijven voor selectie procedures voor de 
politie en dat zijn enkele procedures dat men moet 
doorlopen en als men daar in geslaagd is moet hij/zij een 
politieopleiding volgen, nadat je die opleiding succesvol heb 
afgerond, behaal je een brevet van politie-inspecteur. 
 
Hoe verloopt de opleiding? De opleiding verloopt in 
verschillende fases, je krijgt veel theoretische gedeelten, 
afwisselend met praktische gedeelten en je moet ook fysieke 
proeven uitvoeren. Tijdens de opleiding moet men dan ook 
in een zone een aantal stages gaan doorlopen, waar je dan 
ook op beoordeeld word.  
 
Waarom zou je uw beroep aanraden aan anderen? 
Ik raad iedereen een beroep aan bij de politie, het is een 
beroep met heel veel afwisseling en als je graag mensen 
helpt, dient, beschermd en zoekt naar avontuur, is dat zeker 
een beroep die je moet doen. In deze moeilijke tijden is dit 
toch wel een beroep met blijvende werkzekerheid. Het is ook 
een goedbetaald beroep, niet fysiek zwaar maar je moet toch 
wel mentaal sterk staan want je moet met veel zaken kunnen 
omgaan en je hebt veel afwisselende diensturen. 
 



Waarom ben je gaan fietsen? 
Omdat mijn papa, Ferdy Van den Haute, altijd coureur 
geweest is. Daardoor had ik het geluk om een mooie fiets en 
ander gerief te krijgen. Als je alles krijgt en ziet staan is de kans 
groot dat je zelf gaat gaan fietsen. Na een tijdje te fietsen 
vond ik het zelf ook leuk en ben ik het blijven doen. 
  
Waarom ben je gaan werken bij Cycling Vlaanderen? 
Ook hier een geluk bij een ongeluk. Nadat ik even 
profwielrenner geweest ben, had ik ook de droom, hoop om 
met de jeugd te mogen werken. Daarom heb ik opleiding 
lichamelijke opvoeding en informatica gestudeerd.  Het jaar 
dat ik afstudeerde heeft mijn papa een zware val gemaakt 
waardoor de dokters het hem afgeraden hebben om nog te 
fietsen. Hierdoor kwam er een plek vrij zijn job te kunnen 
overnemen. Zo kon ik van mijn hobby mijn job maken. 
  
Hoelang werk je al bij Cycling Vlaanderen? 
In september 2013 ben ik gestart met werken bij Cycling 
Vlaanderen. Dus dat zal nu ongeveer 9 jaar en 6 maanden zijn. 
  
Hoe gedragen kinderen zich op de wedstrijden? 
Alle kinderen doen zeker hun best. Of ze nu als 1ste of laatste 
eindigen iedereen zal zeker inspannen. Soms hebben we wel 
de onderliggende taak om de ouders ook in het oog te houden 
hoe ze supporteren. Sommige reacties proberen we te 
ondersteunen om rustiger te worden en positiever te 
benaderen. 
  
Fiets je liever in het veld of op de weg? 
Ik heb niet speciaal een voorkeur voor het veld of de weg, ik 
doe beide even graag. Het voordeel van de weg is wel dat ik 
mijn fiets minder vaak moet kuisen. Dus als ik moet kiezen zal 
er een kleine voorkeur zijn voor de weg omdat ik minder 
kuiswerk heb. 
  
Hoelang ben je profwielrenner geweest? 
Dat zal 1 jaar geweest zijn. Bij landbouwkrediet. 
  
Bij welke ploeg zat je vroeger? 
Toen ik gestart ben met wielrennen kon je maar starten als 
aspirant, op 12 jarige leeftijd. De 1ste 2 jaar heb ik individueel 
gereden. Daarna van mijn 14 jaar tot mijn 20 jaar bij K.V.C. 
Deinze. De volgende 2 jaar bij de oude ploeg van EFC Deelrijk. 
Daarna 1 jaar bij landbouwkrediet.  
  
Wat was je hoogtepunt in je profcarrière? 
De vroege vlucht in Gent-Wevelgem vond ik heel tof. In de 
ronde van Luxemburg heb ik aan de start mogen staan met 

TOM VAN DEN HAUTE 

Lance Armstrong, Adreas Klöden en nog ander 
superbekende renners van die tijd. Gaan voor de vroege 
vlucht en proberen de TV uitzending te halen was heel tof. 
 
Waar ben je opgegroeid? 
Ik ben opgegroeid in Deftinge, een deelgemeente van 
Lierde. Meerbepaald in de  Elleboogstraat. 
  
In welk weer fiets je het liefst 
Op training heb ik het liefste warm en droog weer, en als 
het kan ook nog weinig wind. Zo is het aangenaam om 
rond te fietsen. In koers had ik bij de start liefst geen 
regen. Maar bij een lange wedstrijd mocht het halverwege 
wel beginnen regenen en mocht de wind ook harder 
beginnen waaien. Zo werd de wedstrijd harder en lastiger. 
2 tot 3 uur regen was ideaal voor mij. 

De reporters van 5A trokken op pad om een interview af te nemen. Ze zochten iemand 
met een interessant beroep/hobby/… 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. Geniet van onze schrijfsels! 



Welke opleiding moet je doen als postbode en hoelang duurt 
die? Eerst moest je een ingangsexamen afleggen en als je 
geslaagd was kon je beginnen als postbode op proef gedurende 6 
maand. Gedurende die periode moest je mee met ervaren 
postbodes die je de knepen van het vak leerden. Na die periode 
werd je geëvalueerd en als het goed was begon je als hulpkracht 
postbode.  
  
Waar moet je beginnen na de opleiding? Ik ben begonnen in 
Woluwe. Dat ligt in Brussel. Later ben ik overgeplaatst naar 
Geraardsbergen en uiteindelijk heb ik de rest van mijn loopbaan 
in Brakel gedaan. 
  
Om hoe laat moet je beginnen en hoelang duurt een werkdag ? 
Wij begonnen om 05.00h en rond 13.00h hadden wij gedaan. 
  
Wie kiest de ronde die je moet doen? 
De chef-postbode van het postkantoor waar je werkt beslist 
welke ronde je moet doen. 

Wat vond je het leukst? Je ronde doen met de fiets of 
met de auto? Ik vond beide wel leuk. Maar ik heb 
voornamelijk rondes met de fiets gedaan. 
  
Hoeveel huizen moest je ongeveer doen in 1 ronde? 
In mijn rondes had ik ongeveer 600 huizen per dag. 
  
Hoeveel brieven krijg je ‘s morgens en wat gebeurt er 
mee? Het sorteercentrum in Gent was verantwoordelijk 
om de brieven te sorteren per gemeente. De brieven 
voor Brakel werden dan per ronde en per straat en 
huisnummer door de postbode zelf gesorteerd en op 
volgorde gestoken. Ik had ongeveer 800 tot 900 brieven 
per dag. Enkel brieven want pakjes of kranten werden 
apart  geleverd. 
  
Wat is het ergste en leukste dat je hebt meegemaakt 
in je loopbaan? Het ergste wat ik heb meegemaakt was 
een overal op het postkantoor in Brakel in 2002. Vier 
criminelen hadden een bom op het raam van het 
postkantoor geplaatst en tot ontploffing gebracht. 
Gelukkig waren er geen gewonden maar ze hebben wel 
200.000€ gestolen. Dat geld diende om de mensen hun 
pensioen uit te betalen. Het leukste  vond ik dat we na 
onze ronde met de collega’s afspraken om een pintje te 
gaan drinken. 
 
Hoelang ben je postbode geweest en zijn er veel 
verschillen tussen vroeger en nu? Ik ben bijna 40 jaar 
postbode geweest maar de laatste jaren werd de 
werkdruk alsmaar hoger en hoger. 
  
Wanneer mag je op pensioen als postbode? Als 
postbode mag je op 60 jarige leeftijd op pensioen. 
  
Wat zou je geworden zijn als je geen postbode was? 
Dat is een moeilijke vraag maar ik zou sowieso gewoon 
gekozen hebben voor een job aan de staat. Op die 
manier heb je een vaste betrekking en minder vlug kans 
om je werk kwijt te geraken. Staatsbedrijven zoals de 
NMBS, Belgacom, De Post of bij de  Politie of  
Rijkswacht. 
  
Dit was mijn laatste vraag . Hartelijk bedankt voor dit 
interview. 

DANNY VANWIJMEERSCH 



Wie bedacht dit initiatief en sedert wanneer bestaan de 
Cliniclowns? Hier in België startte het verhaal van de organisatie 
in 1993. Swa Vetters, tot op heden ere-voorzitter van de 
Cliniclowns in België, werd geïnspireerd door een documentaire 
die hij zag op tv. Hij ging aan de slag en zocht de nodige fondsen 
bij mekaar om op te starten. Na een proefperiode van een jaar 
merkten de kinderartsen duidelijk dat de bezoekjes van onze 
professionele clowns hun patiëntjes goed deden. Het startschot 
was gegeven voor een verdere uitbreiding van de Cliniclowns. Dit 
jaar bestaan we dus al 30 jaar. 
  
Hoe word je Cliniclown? De allereerste selectie gebeurt aan de 
hand van de ontvangen CV’s en een motivatiebrief. Dan worden 
de kandidaten uitgenodigd voor een auditie. De auditie bestaat 
uit twee werkdagen clownerie. Na een eerste selectie doe je een 
kijkstage en een doestage van 2 meespeelbeurten met ervaren 
clowns. Er vindt ook een gesprek (interview) plaats. 
 
Over welke kwaliteiten moet je beschikken om een Cliniclown 
te worden? 
• Gedreven, creatief, enthousiast, flexibel. 
• Je beschikt over de juiste sociale vaardigheden als persoon en 
als clown om te werken met kinderen in een verzorgende 
omgeving alsook met volwassenen met een fysieke en /of 
mentale beperking. 
• Kennis hebben van de vaktechnische eigenschappen van de 
clown. 
• De verworven kennis (theorie) kunnen toepassen in de praktijk. 
• Pluspunten zijn aanvullende vaardigheden in de muziek, dans, 
zang en circustechnieken. 
• Je bent bereid door scholing en training je vakkennis en 
vaardigheden op peil te houden of te ontwikkelen. 
• Je werkt een aantal keren per jaar vrijwillig mee aan 
evenementen en infosessies georganiseerd door de organisatie. 
  
Wat is jullie taak? Wij brengen afleiding en plezier aan kinderen 
die door ziekte en/of een handicap in een ziekenhuis moeten 
verblijven en daardoor weinig contact hebben met hun eigen 
leefwereld. Door middel van improvisatie proberen wij binnen de 
vier muren van een ziekenhuiskamer deze leefwereld weer wat 
op te roepen en op die manier wat afleiding te bieden. Voor ons 
is ieder kind uniek en wij proberen ons af te stemmen op het 
karakter en de fantasiewereld van elk kind. Wij voelen de 
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gevoelswereld van een kind goed aan.  
  
Wat hopen jullie te bereiken? Wat is jullie doel? 
Wij hopen dat wij de geschikte personen zijn om wat 
troost maar vooral plezier en ontspanning aan de 
kinderen te schenken. Het is altijd fijn om een lach op 
de snoet van de kinderen te toveren. Het feit dat we, 
door onze eigen vaardigheden en talenten, een kind 
even z’n moeilijke situatie kan doen vergeten, is al 
meer dan reden genoeg om deze job te doen. 
  
Hoeveel cliniclowns werken voor het UZ Gent?  
Wij zijn in het UZ Gent met drie: Bernadet, Pluch en 
Filou. Wanneer één van ons door omstandigheden 
afwezig is, dan staat clown Raf ons bij. 
  
Kan u hen even voorstellen en kort hun karakter 
omschrijven? 
Bernadet: Bernadet met een T, maar zonder thee, 
want ik lust geen koffie. Maar wel suiker. En 
appelblauwzeepaars is mijn lievelingskleur. Liefst met 
bolletjes. Zij is de kleinste clown van het UZ Gent. Het 
is ook de clown met de meeste kostuums. Bernadet is 
altijd vrolijk en nooit kwaad.  
Pluch: Mijn lievelingskleur is oranje, maar ik eet liever 
bananen, raar he!? Mijn lievelingsdier is een zebra, 
eten zebra's bananen?                                              
Elke donderdag en vrijdag is hij paraat. Hij houdt altijd 
de deur open voor Bernadet. Bernadet vindt hem 
heel braaf. Hij zegt nooit slechte dingen. Pluch speelt 
goed gitaar. Er is niemand die zo goed 
geïmproviseerde liedjes op rijm kan zingen. We 
denken zelf dat hij een rijmwoordenboek heeft 
ingeslikt. 
Filou: Filou heeft een bolhoed en bretellen. Hij komt 
meestal met zijn trottinette (=step) en hij kan heel 
goed jongleren. Op dinsdag komt hij op intensieve. 
Daar zijn de kinderen zieker. Filou is eerder rustig en 
dat vinden de kinderen die daar verblijven fijn. 
Raf: Is een vliegende clown. Hij springt in wanneer 
een andere clown afwezig is. 
 
Hoe komen zieke kinderen met jullie in contact? 
Wij bezoeken alle kinderen op de kinderafdeling. Bij 
aankomst op de afdeling krijgen wij van het 
verplegend personeel een briefing zodat we op de 
hoogte zijn van de toestand van ieder kind. Indien het 
omwille van besmettingsgevaar niet mogelijk is om 
voor deze risicogroep te spelen, wordt er toch nog 
steeds een middel gezocht om deze kinderen te 
animeren, bv. door te spelen aan het venster. Een 
gemiddelde speelbeurt per kamer duurt ongeveer 10 
minuten. Daarnaast hebben we nog een specifiek 
webcamproject. Kinderen kunnen via hun tablet een 
afspraak maken met ons. Wanneer zij langdurig thuis 
zijn en dus niet naar school kunnen, is er een 
mogelijkheid om ons via de webcam bereiken. 
  



Waarom wou je notaris worden? 
Om mensen te helpen. 
  
Wat doe je als notaris? 
Mensen begeleiden als  ze iets aankopen voor een huis of als ze 
willen trouwen, als ze uit elkaar willen gaan als ze geen ruzie 
hebben en als iemand komt te overlijden. 
  
Hoe lang ben je al notaris? 
Sinds 2016, al zeven jaar maar ik werk al in een notariaat sinds 
2006. 
   
Hoelang moet je studeren om notaris te worden? 
5 jaar rechten en universiteit een extra jaar notariaat, dan moet 
je 3 jaar stage doen, na 3 jaar stage ben je dan notarieel jurist als 
je dan notaris wilt worden dan moet een nationaal examen 
meedoen, als je daar in geslaagd bent dan moet je nog een plaats 
zoeken om notaris te zijn. 
  
Waar ben je notaris? 
In Horebeke. 
  
Welk materiaal heb je nodig om notaris te zijn? 
Goede hersenen, een goede babbel, graag met mensen om gaan, 
een goede computer. 
  
Hoeveel uur werk je per week? 
12 uur per dag en in het weekend niet zoveel. 
  
Doe je het beroep graag? 
Super graag! 
  
Waarom is een notaris belangrijk? 
Wij helpen de mensen echt wel op mooie momenten maar ook 
om moeilijke momenten in hun leven als ze een mama of papa 
kwijt zijn  dan weten ze niet ze goed wat ze moeten doen ,dan 
helpt de notaris daar wel in. 
  
Welke dossiers doe je het liefst?  
Kijken van hoe zorg ik dat de kindjes mooi en netjes recht komt 
zonder dat ze belastingen betalen. 

MANIOLA SPITAELS 

Kan u een leuke ervaring/anekdote uit jouw carrière 
vertellen? Wanneer je al lang actief bent als 
cliniclown heb je uiteraard verscheidene verhalen die 
blijven hangen. Om er nu één specifiek uit te pikken 
is dan ook nogal moeilijk maar datgene wat je 
eigenlijk het meeste bij blijft is toch wel de warmte 
en de vriendschap die je mee krijgt van de kinderen, 
maar ook van de ouders. Sommige anekdotes zijn 
niet eens zo spectaculair, de kracht zit hem in de 
kleine dingen, zoals dat ene kind dat je spontaan en 
eerlijk omhelst om je te bedanken en zo zonder 
woorden laat blijken wat hij ervan vond. 
Het interview (=schooltaak) van een meisje voor haar 
jongere broer, vonden wij ook best spannend en 
grappig 😊. 
  
Kunnen mensen jullie prachtige initiatief steunen? 
Zoja, hoe? Wij hebben een website 
www.cliniclowns.be. Daar kunnen jullie heel wat 
informatie over onze organisatie terugvinden. Als 
iemand iets organiseert ten voordele van onze 
organisatie, kunnen de verzamelde inkomsten 
gestort worden op een rekeningnummer. Dit geld 
wordt o.a. gebruikt om de clowns te vergoeden voor 
het werk dat ze leveren. 
 

http://www.cliniclowns.be/
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Voor de meeste inwoners van Brakel is hij een gekend 
persoon. Hij is lid geweest van de KSA, van de toneelkring 
‘Die Bronne’, de gezinsbond en heeft zo lang in het 
onderwijs gestaan dat vele mensen van Brakel hem nog 
steeds aanspreken met ‘meester Paul’.  Ik interviewde 
Paul Devos en stelde hem 10 vragen over zijn job die hij 
met hart en ziel uitgeoefend heeft.  
  
Waarom ben je leerkracht geworden? 
Ik ben leerkracht geworden omdat ik kinderen iets wil 
leren en omdat ik wil helpen om kinderen op te voeden. 
  
Hoelang heb je in het onderwijs gestaan? 
Ik heb 42 jaar in het onderwijs gestaan. 
  
Had je een speciale manier van lesgeven? 
Ik gaf soms wat meer aandacht aan de kinderen met 
moeilijkheden. Ik liet hen wat vaker aan bod komen in de 
klas. 
 
Hoe pakte je lastpakken aan? 
Als er kinderen waren die de goede gang op de speelplaats 
verstoorden dan kregen ze een “Time out. ( d.w.z. Hun 
spel stoppen en tot rust komen op de lijn.) . Na enkele 
minuutjes probeerde ik dan te praten tegen het kind. Als 
ze na een goed gesprek nog steeds lastig deden dan 
kregen ze een straf. 

Wat was het speciaalste wat je hebt meegemaakt met één 
van uw leerlingen? 
Toen de leerlingen van mijn klas (eerste leerjaar) in de advent 
een kersttoneelspel speelden gaf ik de rol van Jezus aan een 
jongen die zeer stil was in de klas en bijna nooit zelf durfde te 
antwoorden.  Ik kon hem overtuigen dat die rol zeker zou 
lukken en er niets verkeerd kon gaan. Hij had geen rol maar 
stond wel het grootste deel van het spel in het brandpunt van 
de belangstelling. Hij deed dat supergoed en was fier op 
zichzelf. Hij voelde zichzelf steeds beter en beter en durfde ook 
meer. Op het einde van het leerjaar las hij aan de micro in een 
bomvolle kerk de voorbeden. En fier dat hij was! Dat gaf me als 
leraar een heel goed gevoel! 
  
In welke klassen heb je les gegeven? 
Ik heb het eerste jaar dat ik les gaf 2 maanden in het 3de 
leerjaar gestaan en de rest van dat schooljaar in het 4de 
leerjaar. Daarna heb ik 13 jaar in het eerste leerjaar gestaan en 
de jaren erna heb ik in het 5de leerjaar les gegeven. 
  
Hoe ben je directeur geworden? 
Toen ik les gaf op het SAB was broeder Frans directeur. Toen 
hij ziek werd heb ik hem vervangen. Hij is dan gestorven en 
toen werd aan mij gevraagd of ik directeur wilde blijven. Ik heb 
dan aan alle leerkrachten gevraagd of ze akkoord waren onder 
mijn leiding op dezelfde wijze verder te werken zoals we dat 
onder Broeder Frans hadden gedaan. Iedereen was het over 
eens dat ze mij als hun nieuwe directeur wilden en zo ben ik 
dan directeur gebleven. 
  
Welke functie vond je het leukst? 
Ik vond lesgeven het leukst.  
  
Welke kwaliteiten moet je hebben als leerkracht /directeur? 
Je moet de kinderen graag zien, geduld hebben als je hen iets 
nieuws aanleert, steeds open staan voor een gesprek zowel 
voor leerlingen als ouders en creatief zijn in het zoeken naar 
oplossingen voor problemen. 
  
Wat maakt het werk als leerkracht zo leuk? 
Het plezier van de kinderen iets nieuws te leren en zien dat ze 
zich goed voelen op school en in de klas en zo opgroeien tot 
verstandige en gelukkige mensen. 

PAUL DEVOS 



Waar ben je met je hobby 
begonnen? Ik ben in Brussel 
begonnen met werken.  
 
Wanneer ben je met bewaken 
begonnen? Ik ben in 2004 
begonnen na een opleiding van 2 
maanden  
 
Hoe moet je bewaken? Wij 
verzorgen de toegangscontrole en 
het beheer van de alarmcentrale.  
 
Met wat moet je bewaken? We 
hebben bewakingscamera’s en een 
beveiligingspoort.  
 
Met hoeveel zijn jullie? We zijn 
altijd met 2 voor elke dienst.  
 
Is bewaken duur? Ja, het is duur 
maar het blijft essentieel voor 
veiligheid en de beveiliging van 
mensen en hun eigendommen.  
 
Hoe groot is het stadhuis? Het 
stadhuis van Brussel is 96 m hoog 
en beslaat een oppervlakte van 
14800 m².  
 
Welke taal spreekt jouw baas? Hij 
spreekt Frans, Nederlands, 
Italiaans en een beetje Engels.  
 
Gebruiken jullie camera’s of iets 
anders? We gebruiken camera’s, 
de walkietalkies om met collega’s 
te communiceren, zaklampen en 
een computer om onze rapporten 
te schrijven.  
 
Wat is er moeilijk aan bewaken? 
Het moeilijkste is de lange tijd van 
elke dienst en soms de 
eenzaamheid.  

GAUTHIER  
BOFUA 

Hoelang doe jij al ballet? Ik 
doe al ballet van als ik 4 jaar 
was. 
  
Wanneer ben jij begonnen 
met STUDIO MINNE? In 2004. 
  
Hoelang ben jij al een 
balletjuf? Bijna 20 jaar. 
  
Welke hobby’s zijn er bij 
STUDIO MINNE? Ballet, 
hiphop, hedendaagse dans, 
tapdans, gymnastiek, 
kleuterturnen, beeldende 
kunsten en musical. 
  
Wat doe je nog naast ballet? 
Veel werken en op reis gaan. 
ook veel lezen. 
  
Wat heb je gestudeerd? 
Theater-en dansopleiding. 
Pedagogie Master in 
onderwijskunde. 
  
Wie is jouw grootste idool en 
waarom? Leonard Cohen, 
omdat zijn muziek zo mooi is. 
Quentin Tarantino  voor zijn 
films 
Professor Dwyne voor zijn 
goede boeken. 
  
Wat vind je zo leuk aan 
ballet? 
Het geeft me rust en 
structuur. 
  
Waarom geef je zo graag les? 
Omdat ik van kinderen hou. 
  
Hoeveel weken/maanden 
duurt het om een volledige 
show in elkaar te zetten? 
Zeker 5 maanden. 
 

LIESBET 
MINNE 

Van hoe laat tot hoe laat  werk je? Twee dagen 
per week werk ik van negen uur ‘s morgens tot 
achttien uur  in de namiddag. 
 
Hoeveel auto’s repareer je op een dag? Als het 
kleine werken zijn aan de auto’s maak ik er 
meerdere per dag. Als  er meer werk aan is, doe ik 
er meestal één per dag. 
  
Repareer je ook autobussen, caravans en motors? 
Nee, enkel personenwagens en bestelwagens.  
 
Welk merk auto’s maak je het meest? Opel en 
Volkswagen maak ik het meest. Eén firma is gelijk 
aan 75 bestelwagens van het merk Opel. 
Volkswagen is mijn lievelingsmerk. 
 
Werk je ook op een zaterdag een hele dag? Ik 
werk ook op zaterdag maar niet mijn eigen werk. 
Maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag = auto 5. 
Donderdag en vrijdag = DVC automotive. 
 
Heb je ook een rustdag? Zo ja, welke dag? Zondag 
is mijn rustdag. Zondag voormiddag moet ik 
bestellingen doen en facturatie. 
 
Heb je nog een andere job dan in jouw garage, of 
is dit een vast beroep? Mijn bedrijf is een 
bijberoep (twee dagen per week) = DVC 
automotive. Auto 5 is mijn hoofdberoep (vier 
dagen per week)? 
 
Wat houdt je werk in? Aankoop en verkoop van 
persoonswagens en bestelwagens, onderhoud  en 
herstellingen, dus als auto’s kapot zijn maak ik ze. 
 
Test je de auto’s zelf na het maken? Ja uiteraard, 
om te zien of ze wel goed gemaakt zijn en dat ik 
zelf wel niet iets vergeten ben, dat alles vast staat. 
 
Heb je personeel of doe je alles alleen? Ik doe alles 
alleen maar je kan ook een zaak hebben met 
meerdere personen. DVC is een 1 manszaak (Dan 
heb je geen personeelskosten). 

CHRISTOPH  
DE VYLDER 



Wat is jouw job? Ik werk als operations manager bij Cegelec 
Fire Solutions. 
 
Hoe lang heb je moeten studeren en was dat moeilijk? Ik 
heb eerst 3 jaar moeten studeren. Maar dan heb ik heel veel 
ervaring moeten opdoen vooraleer ik met die job kon 
beginnen. 
 
Wat doe je specifiek in jouw job? Ik heb veel contact met 
klanten over de verkoop van sprinkler installaties over de 
uitvoering van sprinkler installaties, dat zijn 
brandbeveiligingsinstallaties. Ik zorg ervoor dat dat mensen 
worden aangestuurd, dat ze hun job kunnen doen. Ik moet 
er voor zorgen dat de zaken draaien. Zodat er centen 
verdiend worden voor het bedrijf.  

Hoe werkt een sprinkler? Dat is eigenlijk een installatie om 
brand te bestrijden. Dus dat zijn allemaal buizen dat door 
het gebouw lopen en op die buizen staan allemaal sprinklers 
en in die sprinklers zit een bulbje. En die rode buizen zijn 
allemaal verbonden met een pomp en een watertank. De 
bulbjes op de sprinklers springen open als er brand is.  
 
Moet je speciale kledij aan doen? 
Doorheen de dag eigenlijk niet. Maar als ik bij een fabriek ga 
moet ik wel beschermende kledij aandoen die 
brandvertragend is en mij ook beschermd tegen gevaarlijke 
producten, gassen en vuil. Bijkomend daar ik ook nog 
handschoenen, bril, oorbescherming, een helm en nog zo 
van die dingen. Anders mag je daar niet binnen. 
 
Heb je een bedrijfswagen zo ja om de hoeveel jaar krijg je 
dan een nieuwe? Ja, ik heb een bedrijfswagen. Normaal 
gezien om de 4 jaar krijg ik een nieuwe bedrijfswagen. 
 
Waarom krijg je om de zoveel jaar en nieuwe auto? 
Doordat ik 4 jaar zoveel kilometers heb afgelegd gaat hij 
minder goed rijden. Dan kunnen ze die auto terug verkopen. 
 
Hoeveel uur werk je per dag? Officieel moeten wij 8 uur 
werken per dag maar eigenlijk zijn dat enkele uurtjes meer. 
Voor die enkele uurtjes word ik niet betaald. 
 
Hoe lang doe je deze job al? 
De job die ik nu doe ongeveer al 10 jaar. Maar eerst was ik 
tekenaar. Daarna was ik projectleider. Na een tijdje ben ik 
dan naar de job gegroeid die ik nu doe. 

KOEN DE SPIEGELEER 

BENOIT  
FONGANG 

In welke ploeg van werk zit je?                     
In de ploeg van Gilleman nv. 
 
Met wat werk jij? 
Met de torenkraan, douchepaneel met alle 
materiaal van constructie. 
 
Om welk uur moet je gaan werken? 
Ik moet gaan om 6.30u. 
 
Wat doe je op je werk? 
Ik ben de bekister van de constructie. 
 
Waar moet je soms gaan werken? 
Ik moet overal in België gaan werken. 

Met wie werk je? 
Ik werk met 4 polnisch mensen en 3 solven 
mensen. 
 
Wat doe je als je geen werk hebt? 
Dan blijf ik thuis. 
 
Ga jij met de auto of met de vrachtwagen? 
Ik ga met de vrachtwagen. 
 
Waar moeten jullie afspreken in de stad? 
Ik rij met mijn vrachtwagen naar 
Oudenaarde. 
 
Welk uniform moet je dragen? 
De kleren van bekister moet ik aan doen. 

De reporters van 5A trokken op pad om een interview af te nemen. Ze zochten iemand 
met een interessant beroep/hobby/… 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. Geniet van onze schrijfsels! 



Waarom koos je voor het beroep van dokter? Mijn vader en 
mijn grootvaders waren allebei dokters. Zij waren mijn voorbeeld 
en daarom besloot ik ook dokter te worden. 
  
Vind je het nog een leuk beroep? En waarom? Zeker, ik vind het 
nog steeds even leuk. Ik help graag mensen en je komt met veel 
mensen in contact. Je kent zo veel mensen. 
  
Hoe bescherm je jezelf om niet ziek te worden? Gezond leven, 
gezond eten. Op tijd in mijn bed en soms een beetje sporten. 
  
Hoelang doe je dit al? Ik doe dit al 29 jaar. 
  
Hoelang moet je leren om dokter te worden? Je moet hiervoor 9 
jaar leren. 
  
Wie verzorgt er de mensen als jij om vakantie bent? Als ik op 
vakantie ben dan hebben we hier nog 2 collega’s: dokter Anne-
Sophie Vandenecker en dokter David Batteauw. Zij springen dan 
in. 
  
Wat doe je als je patiënt te laat is? Beetje wachten. Beetje 
vervelend, maar als je een geldige reden heb is dat te begrijpen. 
  
Waar geef je een spuitje? Meestal in de bil, in de poep of in de 
arm. 
  
Hoeveel mensen komen er  
ongeveer per dag? Ik denk  
tussen de 20 à 25 mensen  
per dag.  Afhankelijk van dag  
tot dag. 
  
Wanneer start je met  
werken en wanneer stop  
je met werken? Ik start  
meestal rond 7u30 en  
werk tot ’s avonds 19u of 20u. 

PATRICK DE VOS 

Waarom ben je een kapitein geworden? Omdat ik graag 
ga varen en ik graag op het water zit. 
 
Wat voor kledij draag je voor je werk? Dat is een blauwe 
broek met een trui met witte strepen erop. 
 
Wat is een kapitein Zeevaart? Dan ben je baas van een 
groot schip.  Dat stippel je een route uit van het ene land 
naar het andere. Je bent verantwoordelijk voor je 
schepen en je bemanning.  
 
Wat moet een kapitein kunnen? Je moet kunnen varen, 
streng zijn voor je bemanningen. En je moet de eerste 
hulp kunnen bieden als er iets gebeurt op het schip. Dit 
zijn de belangrijkste dingen.  
 
Wat is het verschil tussen een schipper en een kapitein? 
Niet veel eigenlijk: een schipper wordt meer gezegd in de 
binnenvaart (op rivieren) en een kapitein voor zeevaart 
(is op de zee). 
 
Hoe word je een kapitein? Eerst ben je een matroos en 
zo doe je ervaring op. Later kan je dan je vaarbewijs 
afleggen en dan word je kapitein. 
 
Hoe groot is een anker? Hoe groter het schip, hoe groter 
het anker. 
 
Wat is een sleepboot? Een sleepboot is klein maar 
krachtig. Het helpt grote zeeschepen door de Schelde te 
varen. 
 
Wat is je mooiste ervaring aan boord? Dat je vrij bent, 
zeker bij mooi weer. Je hebt altijd een mooi uitzicht als je 
vaart. 
 
Waar vaar je het meest?  Ik vaar altijd in de haven van 
Antwerpen.  

JOHAN 
NOTTERDAEME 


