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Dikke duim voor de vijfdeklassers!
Vol trots stellen we jullie onze klaskrant voor.
Met veel enthousiasme, maar ook met veel vragen, begonnen we er aan.
Twee weken lang gingen we op pad.
We interviewden enkele beroemde en minder beroemde Limburgers. Daarna
moest alles nog uitgeschreven worden in de vorm van een artikel, wat niet altijd
eenvoudig was. Het typewerk liep gelukkig erg vlot. De laptops liepen er warm
van!!
Verderop in deze krant lees je de verslagen van deze boeiende ontmoetingen.
Graag bedanken we dan ook al deze mensen voor hun vrijwillige medewerking.
Ook willen we onze ouders bedanken omdat ze taxi speelden voor ons. Foto’s
maken was ook één van hun taken. Dankjewel, mama’s en papa’s!
Veel leesgenot!!
E.C. – J.N.
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Alpacaboerderij bij John.
Op woensdag, 29 januari zijn we bij John naar de alpacaboerderij geweest. Dit is in
Kaulille.
John is 40 jaar oud. Hij wou een boer worden van speciale dieren dus koos hij alpaca's. Nu
heeft hij al 20 jaar een alpacaboerderij. Hij heeft er 11 werknemers.
Hij heeft ongeveer 80 alpaca's. Eén baby-alpaca heet Cria, de mama heet Hembra en de
papa heet Nacho.
Een alpaca is 11,5 maanden zwanger. Als de baby is geboren blijft hij/zij 6 maanden bij de
mama. De bevalling is meestal in mei, juni of juli.
Een alpaca wordt 20 jaar oud. Een volwassen dier weegt 60 kg, een baby zo'n 6-8 kg. De
alpaca's eten gras, hooi, grasbrokjes en ze grazen ook de hele dag in de weide. Ze leven in
een wei van 500 m².
Alpaca's moeten 4 keer per jaar hun nagels laten knippen. Ook moeten hun tanden
nagekeken worden. Om de 2 jaar vallen die uit en krijgen ze nieuwe. In het voorjaar
worden de alpaca's geschoren. Met de wol wordt garen, kleding, knuffels, dekens en zeep
gemaakt.
Op de alpacaboerderij kan je verschillende activiteiten doen: boerengolf tussen de
alpaca's, wandelen, parcours lopen, kinderfeestjes, blijven slapen en winkelen in de shop.
Je kan ook een bezoek brengen aan de boerderij. Van april tot oktober kan je zonder gids
bij de alpaca's. Van november tot maart zijn ze gesloten. Je kan met een groep ook een
rondleiding met een gids doen. Deze duurt ongeveer 45 minuten. Alpaca's zijn lieve
dieren maar als ze boos zijn kunnen ze spuwen. PAS OP dus!!! Oren naar achteren, neus
naar voor en … de maaginhoud komt naar je toe.
We vonden het heel leuk
dat we bij John op bezoek
mochten gaan.
We wensen hem nog veel
leuke momenten
met zijn alpaca's.
M.H G.J L.K
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Begrafenisondernemer Bart Vanhove
Wij zijn bij Bart Vanhove op bezoek geweest. Hij is de nonkel van Daan Cober. Hij is een
begrafenisondernemer in Bocholt.
Hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn ouders. Dit was in 2009. Daarvoor hielp hij al
mee bij zijn vader. Hij heeft een 2 jaar durende opleiding begrafenisondernemer
gevolgd op de Sintra. Dit was 2 avonden in de week.
Hij werkt nu alle dagen in zijn eigen bedrijf. Het lijkt een enge job maar dat is het niet.
Op TV lijkt het wel ooit zo maar Bart vindt dat helemaal niet.
Hij zorgt er voor dat alles goed verloopt, samen met zijn vrouw Ilse. Tijdens de
rondleiding hebben we gezien dat het gebouw is opgebouwd uit 2 delen. Aula ' De
Sprink', waar afscheid genomen wordt van een overledene. En dan is er het funerarium
met 3 groetkamers, elk met een eigen familiekamer waar een groet aan de overledene
gebracht kan worden en waar de familie en vrienden tot rust kunnen komen.
Als begrafenisondernemer doe je gewone kleren aan, behalve bij een afscheid een
kostuum en bij de verzorging een witte jas. Bart heeft 2 vaste mensen in dienst en 6
mensen op afroep als hij ze nodig heeft.
We vonden het een erg interessant bezoek.
D.C. - A.K. - M.Y.
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Breetec
We zijn een kijkje gaan nemen bij 'Breetec' in As. We hebben Sandra en Koen
geïnterviewd want zij zijn de bazen van Breetec.
Breetec bestaat al sinds 1981 en het is begonnen door Noor Verstraten haar opa,
Pierre. Hij startte thuis in zijn eentje met tekenen en de papa van Noor haar opa heeft
geld bijgelegd om een bedrijf te kunnen opstarten.
Ze maken constructiewerken in roestvrij staal, aluminium of staal. Ook produceren ze
verschillende ventielen. Ze hebben ook eens een installatiewerk gemaakt voor de
inkom van de Delhaize. Dat was het grootste tot nu toe dat ze ooit gemaakt hebben.
Het kleinste is een klein ventiel.
Koen werkt gemiddeld 9 uur per dag en zijn taak is om de mensen te laten doen wat ze
moeten doen. Als er iets fout loopt probeert hij het op te lossen. Sandra werkt
gemiddeld 5uur per dag en haar taak is de boekhouding ,de veiligheid en de kwaliteit
van de producten te verzorgen.
Ze hebben één atelier in België en ook één in Tsjechië. Koen werkt al bij Breetec sinds
december 2008 en Sandra al sinds 1 januari 2006.
Wat voor ons een verrassing was, was dat ze een soort mascotte hebben. Het was een
lief hondje en hij heet 'Remco'. Het is eigenlijk het hondje van Koen. Als je zoiets hebt,
heb je eigenlijk wel een beetje geluk.
Maar het kan ook eens zijn dat je geen geluk hebt en dat gebeurt hier ook wel eens.
Het ergste dat er ooit is gebeurd, is dat iemand bijna zijn been is kwijtgeraakt.
We bedanken Koen en Sandra
voor de rondleiding en
het fantastische interview.
E.C. – N.V.
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Kuismasters
Wij interviewden Gullhan Adak, de baas van de firma ‘Kuismasters’.
Gullhan is 16 jaar geleden begonnen als poetsvrouw. Nadien is ze zelfstandige
geworden. Haar man heeft haar hierbij heel veel geholpen.
Tegenwoordig zijn er 2 vestigingsplaatsen. In Genk werken 67 mensen, in
Lommel 173. Het is dus een groot poetsbedrijf. Ze hebben veel vaste klanten
zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen en verschillende bedrijven.
Bij Kuismasters moet je erg flexibel kunnen werken. Soms moet je erg vroeg
beginnen, soms werk je tot midden in de nacht, zelfs in het weekend.
Kuismasters heeft heel wat voertuigen in gebruik. Ze werken in heel België
maar toch vooral in Limburg.
Gullhan vindt Kuismasters leuk omdat ze dan met verschillende mensen in
contact komt en verschillende werken moet uitvoeren. Kuismasters heeft ook
nog 2 kantoren. Eén in Genk en één in Lommel.
Wij bedanken Gullhan en wensen haar
nog veel succes met haar
‘schitterend’ bedrijf.
A.B. – D.V.D.H

MOPJES
Een olifant wandelt een café binnen. Wat neemt hij?
Wanneer zegt een Japanner goedemorgen?
Wat is een Chinees die in de Rode Zee valt?
Wat is heel groot en weegt niets?

Veel te veel
plaats als hij
Nederlands
geleerd
heeft nat - de
schaduw
van een
olifant Zorry

Het zit op een paard en heeft spijt. Wat is het?
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Kim Clijsters maakt een ‘Kimback’
Nadat Kim Clijsters gestopt was met tennissen en ze na zeven jaar weer begint vonden
we het een goed idee om haar te interviewen.
Als vijfjarige begon ze met tennissen en drie jaar later had ze haar eerste tornooi al
gespeeld. Ze won dit niet maar dat deed ze wel toen ze twaalf was bij het
wereldkampioenschap onder de veertien jaar.
In totaal won ze vier Grand Slams in het enkelspel, drie keer de US Open en daarna één
keer de Australian Open.
Ze tennist het liefst in Australië omdat ze dat een leuk land vindt en ze voelt er zich
goed thuis.
Zeven jaar geleden was ze gestopt omdat ze het niet meer kon opbrengen om nog zo
hard te trainen, te werken en te reizen en ze wou toen ook een kindje. Ondertussen
heeft ze er al drie. Ze gaat nu een comeback maken omdat ze het een grote uitdaging
vindt. Normaal gezien gaat haar eerste tornooi in Mexico zijn maar misschien kan het
zijn dat ze er eerder eentje speelt en dan gaat dat in Dubai zijn. Dat hangt af van haar
blessures.
Ze traint momenteel ongeveer zevenentwintig uur per week: twaalf uur tennis en nog
eens twaalf tot vijftien uur conditietraining.
We wensen haar veel succes en hopelijk wint ze nog veel wedstrijden.
L.C. – F.V.
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Sterspeler Bryan Heynen
Wij zijn alle drie voetballers én supporter van Racing Genk. Onze favoriete speler is
Bryan Heynen. We vroegen ons af of het mogelijk zou zijn om hem te interviewen voor
onze klaskrant, en … hij stemde toe! We waren superblij.
Bryan was 4 jaar toen hij begon met voetballen, dat was bij Opitter. Als 6- jarige ging
hij naar het taalkamp van KRC GENK en daar viel zijn talent onmiddellijk op. Vanaf
toen kreeg hij daar zijn opleiding.
In de club heeft hij een goede band met iedereen maar vooral met de Vlaamse
jongens zoals : Coucke, Wouters en De Norre. Normaal traint hij 6 keer per week
maar nu hij gekwetst is traint hij maar 2 keer meer. Bryan had zijn kruisbanden
afgescheurd en ze hebben een nieuwe kruisband gemaakt van zijn pees. Daardoor
was hij 10 weken uit.
Het liefst speelt hij tegen Standard Luik, omdat er dan veel acties en duels zijn. De
Champions League vond hij ook leuk, alleen jammer van de slechtere resultaten. De
moeilijkste wedstrijden waren tegen Liverpool en Salzburg omdat het een niveau
hoger was.
Vorig jaar werd KRC GENK landskampioen. Dat was zijn eerste titel bij de profs.
Begin januari ging Bryan mee op winterstage in Benidorm. Hij vond dat heel leuk
omdat het er warmer was dan hier en ook omdat hij vanaf toen zonder krukken mocht
lopen.
Hij is altijd grote fan geweest van FC Barcelona. Bryan vond alle trainers goed maar
Philip Clement stak er boven uit. Hannes Wolf wordt volgens Bryan ook een goede
trainer. Het liefst speelt Bryan aanvallend maar verdedigen hoort er natuurlijk ook bij.
TIP van Bryan: als je profvoetballer wil worden moet je vooral veel plezier hebben en
altijd willen winnen.
Wij wensen Bryan veel succes en hopen
hem snel weer op het voetbalplein te zien.
L.D. – L.S. – C.D.
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Dierenartsencentrum DAC-ASsist
Wij zijn op woensdag, 29 januari bij dierenarts Roxanne van dierenartsencentrum
DAC-Assist in As op bezoek geweest.
Roxanne was vroeger bang van dieren. Ze hadden daarom toen 2 honden gekocht en ook ging
ze paardrijden. Toen vond ze dieren niet meer eng!!! Na 6 jaar studeren, dat is best lang, is ze
eindelijk dierenarts geworden. Ondertussen is ze dat al 7 jaar.
Haar lievelingsdier is een olifant. Jammer genoeg moet ze dit dier niet verzorgen. Ze vindt het
spijtig dat ze niet alle dieren kan redden, soms is een spuitje beter.
Per jaar komen er ongeveer 8000 dieren binnen. Die verzorgen ze met 3 dierenartsen. Het zijn
vooral katten, honden, knaagdieren en soms reptielen. Dat zijn ongeveer 5 à 10 dieren per
week. De grootste dieren die ze al eens heeft behandeld zijn een beer, een leeuw en een aap.
Ze vindt het leuk om dierenarts te zijn omdat ze dan met veel verschillenden dieren kan
werken.
Om een dier te opereren heb je veel nodig: een tafel, een lamp, een anesthesie- toestel,
scharen, pincet, mesje, naaldvoerder, doek en draad,... . De dieren blijven soms ook
overnachten na zo’n zware operatie of als ze erg ziek zijn.
Roxanne verzorgt ook wilde dieren in het Natuurhulpcentrum. De dieren die het snelst ziek
worden zijn meestal heel jonge dieren of juist heel oude dieren. Ook verzorgt ze babydieren en
als een mama pas bevallen is kijkt ze die ook even na! Soms zijn de ziektes ook besmettelijk bij
mensen, zoals de rattenziekte.

WIST JE DAT...
* Roxanne meteen dierenarts is geworden. Ze heeft nooit een andere job gedaan.
* Ze is ook een soort van tandarts voor de dieren.
* Wanneer je een dier vindt dat niet van jou is,
dan mag je die ook brengen. Als ze een chip hebben,
wordt het baasje gebeld en anders
gaan ze naar het asiel.
L.H. N.V. E.C.
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Een leuk uurtje met Bente van de Young Yellow Tigers.
Wij spelen al 3 jaar volleybal en dus dachten we om iemand van de nationale damesploeg te
interviewen. Ze heet Bente Deckers.
Bente speelt al 12 jaar volleybal. Ze is gestart bij Govoc Ophoven. Daarna is ze naar As
gegaan. Ze was 14 jaar toen ze voor het eerst ging meetrainen met de Young Yellow Tigers.
Ze speelt er nu al 5 jaar bij. Ze moeten 5 keer per week trainen. Als ze thuiswedstrijd
hebben dan moeten ze 6 keer trainen. Ze hebben dan een extra training voor hun wedstrijd.
Bente haar trainer is Kris Van Snik. Hij is de hulptrainer van de Yellow Tigers. Sommige
trainingen zijn zwaar, andere minder zwaar. Er zijn thema-trainingen waar ze specifiek op
techniek oefenen (bv. receptie ) en ze hebben trainingen waar vooral teamplay wordt
gespeeld (bv. 6 tegen 6). Deze laatste zijn heel vermoeiend. Bente volleybalt nu bij Asterix
Avo Beveren. Ze vindt haar ploeg zeker heel fijn. Ook zijn er ervaren speelsters. De oudste is
29 jaar en de rest is 21 of 22 jaar. Ze is dus één van de jongste speelsters. Ze is voor de
opwarming wel een klein beetje zenuwachtig als ze voor veel mensen moet spelen. De
supporters zorgen gelukkig voor sfeer en dat is leuk.
Ze denkt dat ze het beste is in aanvallen. Ze kan absoluut niet tegen haar verlies. Ze hebben
niet echt een ploegkreet, ze roepen gewoon "Asterix". Ze moeten nu ook regelmatig naar
het buitenland omdat ze in de Europese poule zitten met de Young Yellow Tigers. Haar
droom is om voor het nationale team te spelen (Yellow Tigers).
Sinds dit jaar verdient ze ook een klein beetje geld met volleyballen. Haar rugnummer is 11 ,
bij de Young Yellow Tigers is dat nummer 10. Ze weet niet of ze later trainster wil worden.
Haar idolen zijn Brit Herbots (een Belgische Yellow Tiger) en Bosetti en Sylla (Italiaanse
speelsters).
Volleybal is te combineren met school omdat ze op de topsportschool in Vilvoorde zit. In de
voormiddag is er 4 uur les en in de namiddag is er training.
Als tip geeft Bente ons mee dat we zeker
plezier moeten blijven maken, de rest
komt vanzelf. Dit zien we best wel zitten!!
We wensen haar heel veel succes en
we hopen dat we ook zo goed worden.
G.M. - F.S. - S.K.
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Kobi ruiterclub
Wij hebben op 7 februari Kim de Kinderen geïnterviewd. Kim is de paardrijlerares van
Carlijn, daarom hebben we haar uitgekozen.
Paardrijden doet Kim zelf al 25 jaar en ze geeft ook al 14 jaar paardrijlessen. Dat doet
ze ook voor volwassenen, maar die rijden met hun eigen paard. Kim zelf heeft 5
paarden. Hun namen zijn Teddy, Amarisha, Popcorn, Darcy en Ritchie. Van die
paarden is Ritchie de kleinste en Teddy de grootste. Kim haar beste springpaard is
Darcy. Ze is misschien klein, maar ze kan als een topper springen. Kim organiseert ook
ponykampen. Dat vindt ze leuk omdat ze dan de hele dag met de paarden bezig zijn
en ze kunnen dan meer leuke dingen doen omdat ze meer tijd hebben. Ze vindt het
heel leuk om les te geven.
Kim kreeg haar eerste paard toen ze 13 jaar was. Zijn naam was Auby. Auby was ook
haar favoriete paard en ze reed er het liefste op. Maar dat betekent niet dat ze niet
graag op de andere paarden rijdt.
Als Kim lessen geeft verdeelt ze de rollen van de paarden zodat elk paard evenveel
werk krijgt. Kim vindt paarden zo leuk omdat ze altijd eerlijk zijn. Ze vindt het fijn om
les te geven omdat ze dan haar passie kan delen met de jongens en meisjes.
Ze studeerde communicatiemanagement en initiator paardrijden. Wat minder leuk is
aan haar job is dat ze heel weinig vrije tijd heeft, want paarden vragen veel
verzorging. Haar lievelingsplekje is op de stallen, als het al donker is, bij de paarden,
want dan is het er rustig en stil.
We vonden het heel leuk om Kim te interviewen. Carlijn hoopt dat ze er nog veel kan
gaan paardrijden.
T.T. – C.B.
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Het natuurhulpcentrum in Opglabbeek
Wij zijn naar het natuurhulpcentrum in Opglabbeek geweest. Wij hebben daar
kennis gemaakt met Dries Damiaens.
Wij zagen er babybeertjes ,een luipaard, toekans en apen. Dries verzorgt de dieren
al 18 jaar en hij heeft hier ook een paar jaar als vrijwilliger gewerkt. Er zijn nu
ongeveer 200 dieren in Opglabbeek en ze vangen er ongeveer 10 048 per jaar op.
Sommige dieren krijgen een naam, andere niet. De inheemse dieren niet omdat het
er soms te veel zijn maar de exotische dieren wel. Dat maakt het makkelijker als ze
verzorgd worden. Dries vindt zelf de reuzetoekan het leukst.
Het is eigenlijk makkelijk om de carnivoren (vleeseters) te verzorgen omdat ze die
dieren in een soort van binnenkooi lokken door er eten in te gooien. Dan doen ze de
binnenkooi op slot en kunnen ze schoonmaken en de dieren voederen.
Dries werkt per dag 8,5 uur. Het natuurhulpcentrum vangt het meest inheemse
dieren op zoals egels, houtduiven en wilde eenden. De raarste situatie die ze ooit
meegemaakt hebben is 9 krokodillen in een douche!
Dries vindt zijn werk niet moeilijk omdat het elke dag anders is. Hij zegt dat er wel
eens dieren ontsnappen maar het zijn meestal vogels en dus geen gevaarlijke
dieren. Dikwijls belt de politie omdat bepaalde mensen dieren hebben die in België
niet als huisdier mogen gehouden worden of omdat ze dieren slecht verzorgen. Ook
dieren die gewond zijn en dierentuinen die deze dieren niet willen hebben omdat ze
er niet mooi genoeg uitzien of omdat ze ziek zijn, worden er opgevangen.
Natuurlijk is Dries ook al naar het buitenland geweest. Het verst is Zuid-Afrika. Het
natuurhulpcentrum heeft 45 reptielen zoals schildpadden ,tijgerpytons en
hagedissen. Ook zijn er verschillende vogelspinnen.
Ze werken er met 15 personen en een
aantal vrijwilligers. Voor de groenten
hebben ze sponsors maar fruit, vlees
en noten gaan ze zelf kopen in de winkels.
Normaal blijven de dieren niet zo lang maar
nu hebben ze luipaarden die er al 2,5 jaar zijn.
We bedanken Dries omdat hij tijd heeft
gemaakt voor een leuk interview en een kleine
maar leuke rondleiding.
We wensen Dries nog veel geluk in zijn job.
M.M, M.T en F.F
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Pasha's hoeve
Wij zijn op bezoek geweest bij de Pacha's hoeve in Opglabbeek. Dit is een manege van
Franco en zijn vrouw, Wendy.
Eigenlijk was dit een droom van zijn vrouw. Franco is 24 jaar geleden begonnen met
een kleine manege. Nu is het een grotere met 6 werknemers.
Hij heeft 41 paarden die van hen zijn en 20 die niet van hen zijn. Het beste paard is
Witje. Zijn oudste paard is Dribbel, hij is ouder dan 30 jaar.
Heel leuk is het dat je er kampen kan volgen. In de zomervakantie zijn er zo 4 van één
week en in elke kleine vakantie is er één kamp. Kinderen komen op woensdag, vrijdag
en zaterdag paard rijden. Eén les duurt één uur.
Het ergste ongeval dat er is gebeurd was dat er
iemand van zijn paard was gevallen en zijn pols
had gebroken.
Heel vreemd is dat Franco zelf nog maar twee
keer paard heeft gereden. Hij is namelijk één keer
hard gevallen en sindsdien is hij er mee gestopt.
Zijn vrouw en kinderen rijden wel paard. Hij is 52 jaar en is geboren in Genk.
Wij vonden het heel leuk dat we er eens een kijkje mochten nemen.
Wij wensen hen nog heel veel succes!
M. ELB – D.S. – S.B.
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Benny Peusens van Limburg.net
Op woensdag 29 januari hadden we een interview met Benny Peusens. Het was heel
leuk om dit te doen.
Benny werkt bij Limburg. net. Dit is de afvalintercommunale die zorgt voor de
inzameling en verwerking van afval. Dit gebeurt huis-aan-huis en op de
recyclageparken. Hij heeft voor bedrijfsbeheer met specialisatie milieu gestudeerd. Bij
Limburg.net is hij beheerder van de recyclageparken. Dat betekent dat hij zich
bezighoudt met de organisatie van afvalinzameling en afvalverwerking. Ook is hij
teambegeleider van alle teams van parkwachters.
Hij werkt er al 4,5 jaar. Zijn job is heel afwisselend. Het organiseren vindt hij tof, maar
ook het omgaan en samenwerken met een groot team van parkwachters. Op dit
moment heeft Limburg.net 29 recyclageparken. Er zijn nog 14 gemeenten in Limburg
waar het recyclagepark van de gemeente is. Het recyclagepark in Diest is ook van
Limburg.net. Diest is een gemeente in Vlaams-Brabant. Op de parken werken
ongeveer 80 parkwachters. Op de hoofdzetel in Hasselt ongeveer 35 mensen en bij de
ophaaldienst ongeveer 15 personen.
Zijn bureau is in Hasselt maar hij bezoekt natuurlijk ook regelmatig de
recyclageparken. Hij vindt het niet zo leuk om heel veel in de auto te zitten want dat
kost veel tijd. Hij vindt de opwarming van de aarde een heel groot probleem. Allemaal
moeten we inspanningen doen om er voor te zorgen dat dit niet nog groter wordt. Er
zijn heel veel tips om minder afval te maken. Die kunnen jullie terug vinden op de
website van Limburg.net. Hebben jullie al gemerkt dat de winkels geen plastieken
zakjes meer mogen mee geven? Dat is het nieuwste voorbeeld van minder afval
maken.
We bedanken Benny Peusens en we gaan proberen om minder afval te maken.
B.P L.V P.G
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Wist je dat …
* we dit jaar op zeeklassen gaan. Van 6 tot 8 mei maken we de buurt daar onveilig!!
Het programma is al klaar en het belooft weer een drukke driedaagse te worden.
* er op donderdag, 26 maart een infoavond is voor de ouders.
* de carnavalstoet weer te gek was!
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Muziekleraar ‘ Joost Vrolix ‘
Joost geeft al 25 jaar muziekles. Hij maakte van zijn hobby zijn beroep. Hij studeerde
7 jaar in Leuven aan het Lemmensinstituut.
Hij werkt iedere dag van ‘s morgens tot ‘s avonds. Joost kan ook 7 instrumenten
bespelen: trompet, cornet, bugel, fagot, blokfluit, piano en zang. Zijn
lievelingsinstrument is de trompet.
Hij geeft les aan 10 groepen. Dit doet hij op verschillende plaatsen: het cultuurpunt in
Gruitrode en in Paal. Joost stopt pas met muziek na zijn laatste ademhaling. De
kinderen aan wie hij lesgeeft zijn meestal lief. Hij is als kind begonnen met muziek
toen hij 7 jaar was. In zijn vrije tijd speelt hij muziek, doet aan tuinieren en gaat
lopen. Als muziek niet bestond zou hij iets in de economie doen. Hij vindt het leuk om
met de kinderen te zingen en soms beleven ze zelfs kippenvelmomenten. Joost denkt
en hoopt dat zijn kinderen zijn passie voor muziek hebben overgenomen. Zelf
luistert hij naar veel verschillende stijlen.
Het was een leuk interview.
J.H.- K.S. - M.V.- L.M.

BREINBREKERS
* Hoe kun je een bal zo gooien dat hij vanzelf
bij je terugkomt? De bal zit nergens aan vast,
stuitert nergens tegenaan en er is niemand
anders in de buurt.

*Je bent verdwaald in het bos. Gelukkig vind
je een oude hut, waarin je kunt overnachten.
De hut heeft geen verwarming of verlichting,
maar er is wel een kaars, een olielamp,
een houtkachel en een luciferdoosje.
Je maakt het doosje open en er blijkt maar
één lucifer in te zitten. Wat steek je als eerste aan?

Je gooit de bal omhoog - een paard met een
ruiter erop - de lucifer natuurlijk !!

* Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren,
2 handen, maar loopt op 4 voeten?
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