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De krant van het vijfde leerjaar:
Gejaagd door de wind!!
Eindelijk. Hier is hij dan: onze klaskrant. Ondanks heel wat praktische
problemen zijn we er toch in geslaagd om een goedgevuld krantje te maken.
Vanaf 15 januari ontvingen we in de klas verschillende kranten. Bedoeling was
dat we die van begin tot einde zouden uitpluizen om te leren hoe we zelf een
krant kunnen maken. Tot die bewuste donderdagvoormiddag,
18 - 01 – ’18! Onze kranten vlogen, samen met het dak, letterlijk de lucht in.
Onze hele planning viel in één minuut in duigen!
Gelukkig kunnen we nu ‘kamperen’ in de KSA-lokalen waar we ondertussen toch
al goed gewend geraakt zijn.
Vandaaruit zijn we enkele malen terug op bezoek gegaan naar de Weg naar As
waar we onze interviews op de computers konden uittypen.
Het resultaat heb je nu in handen en we mogen er best wel trots op zijn.
Hopelijk beleef je er veel plezier aan.
Veel leesgenot!!
E.C. – J.N.
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Een dagje met Kim Clijsters
Wij zijn naar Bree gegaan om Kim Clijsters te interviewen. we waren allemaal een
beetje zenuwachtig maar toch hebben we het gedaan.
Kim Clijsters is op 5-jarige leeftijd begonnen met tennis.
Haar neven tennisten toen al en ze vond balletjes rapen leuk en toen wilde ze zelf
beginnen met tennis.
Ze had ergens in Limburg haar eerste beker gewonnen toen ze ongeveer 9 jaar
was.
Ze heeft nu ondertussen al 60 bekers .
Ze is voor tennis het verst naar Australië gereisd.
5 Jaar geleden stopte ze om meer tijd met haar gezin door te brengen.
Ook had ze last van veel blessures.
Ze bespeelt geen muziekinstrument en ze kan niet zo goed zingen maar ze doet het
wel graag.
Ze houdt veel van dieren en dat is duidelijk te merken. Hou je maar eens goed vast
want ze heeft 1 hond , 3 hangbuikzwijntjes ,3 kippen en 4 eenden.
Ze heeft, buiten tennis nog 2 hobby’s: ze kookt graag en ze sport graag
en squashen).

(lopen

Ze heeft 3 kinderen : 1 dochter en 2 zonen. Ze heten Jada, bijna 10, Jack, 4 jaar en
Blake is 1 jaar oud.
Ze eet graag sushi en Thaïs.
Kalt Kim plat? Ze praat het niet maar verstaat het wel.

We bedanken Kim voor dit interview .
T.T. T.S. T.V.
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Het snookerverhaal van Wendy Jans
We hebben een bezoekje gebracht bij de welberoemde snookerster Wendy Jans .
Ze is begonnen met snookeren omdat haar ouders een snookerzaak in Bree
hadden. Ze vindt snookeren leuk omdat ze er mee opgegroeid is.
Ze oefende vroeger 3 uur per dag. Nu niet meer want ze runt nu een eigen zaak.
Wendy snookert al 23 jaar en ze vist en skiet soms. Vroeger moest ze maandelijks
naar het buitenland om er te gaan snookeren. Nu nog maar 3 keer per jaar.
Het verste land waar ze naartoe reisde is China.
Toen ze voor het eerst wereldkampioene werd was ze 23 jaar.
Ze was heel toen gelukkig toen dit haar gelukt was want ze was al een paar keer
blijven steken op de 2de plaats.
Wendy is heel blij dat ze al 15 Belgische,11 Europese en 7 wereldtitels heeft
gewonnen .
Hoe speel je nu snooker eigenlijk?
Bij het snookeren moet je eerst met de witte bal een rode bal in een gat proberen
te krijgen. Daarna moet er een gekleurde bal gepot worden, ook weer door de
witte bal ertegenaan te schieten. De gekleurde ballen worden altijd teruggelegd,
de rode ballen niet. Wanneer de rode ballen op zijn worden de gekleurde ballen in
volgorde weggespeeld. Wie de meeste punten op het einde heeft, die wint.
En dit is de volgorde van de ballen met hun waarde:

Rood=1 punt (15 stuks)
Geel=2 punten
Groen=3 punten
Bruin=4 punten
Blauw=5 punten
Roze=6 punten
Zwart=7 punten

We bedanken Wendy voor het interview en wensen haar nog veel geluk .
Q.K

K.J.
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In het bos!
Wij zijn op bezoek geweest bij Willy Drijkoningen, de opa van Jasper Neyens.
Hij is een jager en jaagt in de bossen van Neerglabbeek.
Vroeger ging hij regelmatig mee op jacht met zijn papa en hij vond dit zo leuk
dat hij zelf ook jager is geworden.
Een wild varken is de grootste prooi die hij ooit geschoten heeft. Hij jaagt al van
1983 en doet dit 4 keer per week.
Het kogelgeweer is zijn beste geweer.
Als hij gaat jagen en hij schiet een dier dan ontweidt hij steeds zelf de dieren.
Ontweiden betekent dat hij dan de ingewanden van het dier verwijdert.
Behalve jagen heeft hij natuurlijk
ook nog andere hobby’s.
Hij fietst graag en gaat ook wekelijks
tennissen.
Soms gaat er iemand mee jagen.
Natuurlijk neemt hij ook altijd zijn
jachthond mee.
Jammer genoeg gebeuren er ook wel eens
ongevallen. Meestal is dit met de honden.

WIJ BEDANKEN WILLY VOOR ZIJN INTERVIEW
K.S

J.N

A.R

Mopje
Er zitten twee koeien in bad. Zegt de ene tegen de andere:
‘Ik krijg mijn vlekken er niet af’!!

Waarom gaan katten ’s winters niet graag naar buiten?
Het is dan dikwijls hondenweer!!
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Voedingswinkel SPAR
We hebben een bezoekje gebracht aan de SPAR .
We hebben Ellen een paar vraagjes gesteld over haar winkel.
Ellen (37) doet al sinds haar 25ste de voedingswinkel SPAR open.
Ze vindt haar werk heel erg leuk want de ouders hebben altijd al zo’n winkel
gehad en ze hielp altijd mee.
Haar collega’s doen ook heel erg hun best want ze hebben ervoor gezorgd dat
de kipkap het best verkochte product is .
Ook is ze heel erg tevreden over de verkoop in de winkel in het algemeen.
De sfeer in de winkel is erg goed. ‘We lachen elke dag met de klanten en met
het personeel (6 personen)’, zegt Ellen.
Ze woont samen met haar man Jo in een apart huis dicht bij haar winkel.
Eerst heette de winkel ‘Supra’. Nadat ze echter hadden samengezeten met
leverancier Lambrechts, stapten ze over naar het merk Spar.
We wensen Ellen en Jo nog veel succes en bedanken hen voor dit interview.

M.P. A.W.

Raadsel!
Jij bent de kapitein van een schip. Je stuurt je schip 80
graden naar het noorden, daarna 20 graden naar het
zuidwesten en tot slot 120 graden naar het oosten.
Denk goed na en probeer uit te rekenen hoe oud de
kapitein is!!
K.J.
Q.K.
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De directeur interviewen.
Wij hebben onze directeur, Wim Daniels geïnterviewd. Hij is al 1 jaar directeur op
onze school.
Meester Wim vindt het leuk om te wandelen, te voetballen en om uitstapjes te
maken met zijn gezin.
Hij heeft geen huisdieren omdat hij geen tijd heeft om ze te verzorgen. Hij heeft
2 kinderen. Dylan is 7 jaar, Mathise is 2 jaar.
Hij heeft bijna 3 jaar voor leerkracht gestudeerd. Hij was op de vorige school in
Wijshagen 11 jaar directeur.
Hij wil op deze school blijven zolang hij nog gezond is en zolang hij er nog zin in
heeft. Hij vindt deze school superleuk omdat er veel afwisseling is.
Wij bedanken meester Wim omdat hij wilde meewerken aan ons krantje en we
wensen hem nog veel succes als directeur van onze school Royke.
C.E. L.S.

Zoek de acht verschillen.
Makkelijk toch!
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Kinesist Jean Vandewal
Dit artikel gaat over Jean Vandewal. Hij is al heel wat jaren kinesist in Gruitrode.
Wij stelden hem enkele vraagjes waar hij graag op antwoordde.
Hij vindt het werk leuk om te doen omdat hij graag de mensen helpt.
In zijn praktijk gebruikt hij heel erg veel materialen zoals een loopband,
gewichten, een sportraam, een bal.
Er komen veel mensen naar zijn praktijk maar hij doet ook heel veel
huisbezoeken, vooral bij oudere mensen omdat ze zich niet zo goed kunnen
verplaatsen.
We vroegen hem wat hij zoal doet bij de zijn patiënten. Dat is vooral masseren,
gewrichten losmaken, oefeningen aanleren, fatsoenlijk leren stappen, trappen
leren maken.
Zijn werkdag begint meestal om acht uur en stopt om half vijf.
In het weekend werkt hij niet en natuurlijk ook niet als hij op vakantie gaat.
Eigenlijk is hij al enkele jaren op pensioen maar hij kan zijn werk nog niet goed
missen.
In geen geval zou hij een andere job willen beoefenen want hij doet het werk
veel te graag.
Hij werkt graag alleen en zou geen
medewerkers willen hebben.
We bedanken Jean voor dit
aangename interview.
F.C.

F.D.

Wist je …
 dat meester Jan van klas 2AB en juf Diane van klas 4A op het einde van
dit schooljaar op pensioen gaan? Na zovele jaren lesgeven hebben ze dit
dubbel en dik verdiend. Geniet er van!!
 dat we dit schooljaar op zeeklassen gaan? We vertrekken op woensdag,
25 april en komen terug op vrijdag, 27 april. Spannend!!
 dat de drie vernielde klassen afgebroken zullen worden en dat er
containerklassen in de plaats komen? Dit zal waarschijnlijk wel pas tijdens
de grote vakantie gebeuren.
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Interview met Daphne Kroonen
We spelen allebei handbal in Meeuwen. Daarom vonden wij het een leuk idee om
onze trainster Daphne Kroonen te interviewen.
Toen ze tien jaar was is ze begonnen met handbal via een neef. Ze was eens naar
zijn match gaan kijken en ze vond het zo leuk dat ze zich zelf direct heeft
ingeschreven bij de handbalploeg .
Daphne heeft nog niet bij de eerste ploeg van Meeuwen gespeeld. Wel speelde ze
bij de provinciale ploeg van Neerpelt. Het belangrijkste voor haar is dat ze er veel
plezier aan beleeft.
Daphne vindt handbal heel leuk.
Ze heeft het zelf twaalf jaar lang gedaan
en nu ze haar eerste jaar training geeft
vindt ze het leuk om alles wat ze heeft
geleerd aan anderen over te brengen.
Daphne heeft haar pols al eens gebroken
en ook had ze heel veel last van haar
knie en enkel.
Als alles goed gaat bij haar dan denkt ze nog lang er mee door te gaan maar het
mocht af en toe toch wat minder druk zijn voor haar.
Haar lievelingsspel met een handbal is trefbal en toevallig is dat zo hetzelfde voor
ons.
Wij hopen dat ze ons nog lang training kan blijven geven.
K.C. F.K.
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Belgisch kampioene schapendrijven
Wij hebben gekozen om Elaine Verboven te interviewen omdat we van honden
houden. We zagen al vaak hoe mensen schapen drijven met hulp van deze
dieren. Elaine is hier al 21 jaar mee bezig.
Ze vindt het een uitdaging om een pup te kopen en die dan zelf op te leren. In
de winter van ’97 –’98 volgde zij lessen om het schapen drijven te leren. Ze
ging zelfs een paar keer naar Wales. Ze heeft 5 honden. Die heten: Fly, Pip,
Mona, Ellis en Vita.
Zij heeft drie keer meegedaan aan wereldkampioenschappen. Dat was in 2011,
2014 en in 2017.
Zij heeft de Nieuwjaarstrial op 6 en 7 januari 2018 georganiseerd. Dat is een
wedstrijd schapen drijven. Ze deed dit samen met haar partner en haar goede
buren Carlo, Cindy, Jeffrey en Jaimy.
Zij heeft 64 schapen. Er zijn er 14 drachtig. De lammetjes worden verwacht
begin februari 2018. De dag na ons interview zijn er 2 lammetjes geboren.
Zij is dagelijks één tot anderhalf uur bezig met de schapen te
verzorgen(voeren, verplaatsen,…) en met het trainen is zij 1 uur per dag bezig.
Zij leert de hond de schapen in de richting te drijven die zij wil dat de hond
gaat.
Zij is ook al 3 keer Belgisch kampioen geworden.
Ze heeft 2 honden die in het Nederlands worden getraind en 3 in het Engels.
Wij vonden het leuk om Elaine te interviewen.
B.H. J.S. T.H.C.III
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De jeugd van mijn oma!

De oma en opa van Elise vierden onlangs hun gouden bruiloft. Dat wil zeggen
dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Daarom gingen we een praatje slaan met haar
oma en spraken vooral over haar jeugd.
De was deed ze vroeger door de kleren op een plank te schuren.
Haar lievelingsspelletje was knikkers schieten. Thuis had ze vroeger één pop
voor 7 meisjes en één servies. Spelen deden ze altijd buiten.
Als ze stout waren dan moesten ze op de knieën gaan zitten en dan twee stenen
dragen.
Ze ging vroeger naar een Staatschool. Daar had ze veel vrienden maar ze werd
ook gepest met haar achternaam: Boonen.
Ze heeft de 2e wereldoorlog niet meegemaakt maar haar man wel.
Haar lievelingsfilm was de Dikke en de Dunne. Haar lievelingszanger was Will
Tura.
Een computer of een gsm, dat was er allemaal niet in haar tijd. Vroeger fietsten
ze veel en af en toe zwommen ze. Ze at heel graag verschillende soorten puree
zoals wortelpuree, preipuree en aardappelpuree. Haar droomauto was een
Mercedes-Benz.
Ze had haar eerste stapjes bij haar mama gezet. Ze breidde graag kousen en
mutsen en ook sjaals. Ze kon haar job niet doen omdat ze haar mama moest
helpen met het huishouden. De was deed ze door de kleren op een wasbord te
schuren.
F.D.R. E.S.
Bedankt voor de antwoorden. En proficiat met jullie 50 jaar huwelijk.!!!

ZEEKLASSEN!
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Burgemeester Lode Ceyssens.

Wij zijn geïnteresseerd in hoe het bestuur van onze gemeente werkt. Daarom
hebben wij onze burgemeester een paar vragen gesteld.
Toen hij 22 jaar was wilde hij eigenlijk veearts worden. Maar toen werd hij
gevraagd om mee te doen aan de verkiezingen. Hij zei: ‘Nee, dank u’ maar na
lang aandringen heeft hij ja gezegd. Hij kreeg toen al zoveel stemmen dat hij 2
jaar schepen is geweest. En tenslotte werd hij burgemeester.
Hij wil dit beroep graag blijven behouden maar daar beslissen de kiezers
natuurlijk over! De burgemeester zit het schepencollege voor en is ook de
voorzitter van de gemeenteraad. Hij is ook het hoofd van de brandweer en de
politie. Hij is nu al 15 jaar burgemeester en 45 jaar oud.
Hij wil elke dag iets veranderen. Hij wil nog veel nieuwe fietspaden aanleggen,
van onze gemeente een kindvriendelijke gemeente maken en ook het kasteel
renoveren.
In zijn vrije tijd wil hij tijd doorbrengen met zijn vrouw en 3 kinderen of gaan
mountainbiken. Zijn overgrootvader zat in de gemeenteraad en zijn
overgrootvader was burgemeester van Kaulille.
Elke dag is anders voor hem: mails lezen van de dag ervoor, vergaderen,… . Hij
zit ook in het Vlaams Parlement en is daar vooral met mobiliteit bezig. Op
dinsdag, woensdag en donderdag gaat hij naar Brussel.
Zijn tip is: wees altijd voorzichtig in het verkeer.
Wij bedanken de burgemeester voor zijn medewerking.
L.S. M.D. F.H.
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Kon Ludo Philippaerts alles?
Wij zijn erg geïnteresseerd in paarden. Daarom zijn we op bezoek geweest bij
Ludo Philippaerts en hebben we hem geïnterviewd.
Ludo heeft 40 jaar op een hoog niveau paard gereden. In 2014 is hij gestopt
omdat hij zwaar gevallen was. Ook heeft hij nu nog veel paarden: 50 in
Limburg en 50 in Polen.
Zijn zonen rijden paard op Chili Willy en Legend of love.
Ludo zelf haalde veel successen met zijn paard Darco, een paard met heel veel
talent.
Heel het gezin doet jumping behalve zijn vrouw want zij rijdt dressuur. Al het
werk doet Ludo niet zelf. Daarvoor heeft hij een tiental mensen in dienst..
Hij maakt zijn paarden niet zelf zadelmak. Dat doen ze in Polen. Om 7 uur 30
begint hij met zijn werk. Om 9.00 uur beginnen zijn oudste zonen te rijden. De
weiden koopt hij zelf. Op één wei gaat hij bouwen voor zijn zonen.
Een paard wordt gemiddeld 28 tot 30 jaar. Darco had een mooie leeftijd. Hij
was 28 jaar geworden. Een standbeeld van dit superpaard kan je nog altijd
bewonderen op een rotonde in Peer. Hij heeft ook nog andere dieren zoals
honden, katten, ezels en kippen…
We vonden het heel fijn om Ludo
Philippaerts te interviewen.
Daarom willen wij hem bedanken.
(L.M.)

(N.R.)

( I.D.S.)

Het leven van Marco Goossens!!
Wij hebben Marco Goossens geïnterviewd. Hij is schepen in de gemeente
Meeuwen-Gruitrode.
Marco heeft Master industrieel ingenieur elektromechanica gestudeerd.
Hij is 33jaar oud en hij heeft 3 kinderen.
Marco werkt als lector elektromechanica aan de hogeschool PXL in Diepenbeek .
Buiten deze job is hij ook al 5 jaar schepen van openbare werken, verkeer,
landbouw, jeugd en onderwijs. Door de burgemeester is hij in de politiek
terecht gekomen. Deze vroeg aan hem om mee te doen aan de verkiezingen.
Marco doet zijn werk heel graag en hij vindt het ook heel leuk om andere
mensen te helpen. Hij vindt het heel belangrijk om tot een goede beslissing te
komen en die dan uit de voeren.
Marco vindt het heel leuk om met de paarden
Stef en Pol te rijden. Hij heeft een huifkar en
hij vraagt soms aan mensen om een ritje mee
te rijden op de huifkar.
Bedankt voor de medewerking.
S.S F.V.
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Onze drummeester Sus Van Ham
We drummen al 2 jaar bij Sus.
Sus is begonnen door de drummers op festivals die Sus vroeger bezocht.
Sus drumt al 26 jaar.
Hij was aan het twijfelen tussen drum en basgitaar.
Van die 26 is hij al 10 jaar drumleerkracht
Hij geeft les aan 16 leerlingen, waarvan 7 bij
Make Music. De rest van de leerlingen geeft hij
thuis les. Make Music is een school in Bree waar
kinderen muziekles krijgen.
Sus doet het eigenlijk niet voor het geld maar voor het plezier.
Hij was geïnteresseerd in de drummers op festivals van vroeger. Sus drumt in de
band ‘KAOS’ en daar zijn we fier op!
Hij heeft zelf geen studio maar er zit een bassist in zijn band die wel een studio
heeft. Zijn dagelijkse leven is naar festivals gaan kijken, optreden met zijn band
‘KAOS’, en mountainbiken.
Maar hij wil ook zijn hele leven blijven drummen.
We bedanken onze leraar Sus en wensen hem veel succes met zijn drumcarrière.
Y. C. – T. G.

Begrafenisondernemer Daan Franken
Wij zijn naar begrafenisondernemer Daan geweest. Wij vroegen ons af wat een
begrafenisondernemer zo al doet.
Zes jaar geleden is jammer genoeg Daan zijn opa gestorven en op de begrafenis
zag hij wat de begrafenisondernemers allemaal deden. Hij wilde dat ook wel
eens proberen dus begon hij een opleiding voor begrafenisondernemer. Sinds
zijn 17de werkt hij nu bij begrafenissen Jaeken in Peer. Daan doet het ontzettend
graag. Hij werkt er nu al 3 jaar.
Zijn werkuren zijn beperkt. Soms is hij op feestdagen van wacht. Als het dikke of
grote mensen zijn dan laten ze de kist op maat maken. Voor een crematie
brengen ze de overledene naar het crematorium in Hasselt. Daan zorgt dan ook
dat al het papierwerk in orde is.
In België heeft iedere overledene 10 jaar grafrust.
Dan is al het vlees van je botten maar je botten
vergaan niet.
Wij vonden het fijn om op bezoek te gaan
bij begrafenisondernemer Jaeken.
Wij bedanken hen voor de medewerking.
W.V.R. D.F. R.K.
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Eens neuzen in de beno!
We hebben een bezoekje gebracht bij Bart. We hebben een heleboel vragen
gesteld. Hier is ons verslagje.
Toen Bart in Gruitrode kwam werken heette het krantenwinkeltje Brebels. Toen
dacht hij dat hij dit beter kon veranderen. Hij heeft de naam Beno gekozen.
BE staat voor de eerste 2 letters van Bart zijn achternaam. En NO staat voor de
eerste 2 letters van zijn vrouw haar achternaam.
Bart was 35 jaar toen hij hier in Gruitrode
kwam werken. Hij heeft dit beroep gekozen
omdat hij graag onder de mensen is.
Hij werkt er al 18 jaar. Best wel lang, vind je niet ?
Bart heeft natuurlijk al leuke en minder leuke
ervaringen gehad. Zoals: er is eens ingebroken.
Dat was natuurlijk niet leuk.
Bart heeft altijd al in de horeca gewerkt en zijn vrouw
is kok. Dus het leek Bart wel leuk om een restaurant in Gruitrode te starten.
Wanneer Bart niet in de Beno is dan werkt er een extra persoon in de
krantenwinkel. Bart werkt dan met zijn vrouw en een paar extra garçons in het
restaurant.
Dit was het artikeltje dan. Wij hopen dat jullie het leuk vonden en dat Bart in
zijn krantenwinkel en restaurant nog fijn kan werken.
C.V.

R.G.
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Ludo de wijkagent
Wij zijn onze wijkagent Ludo Quintiens gaan interviewen.
Ludo is al 36 jaar bij de politie. Hij droomde er als kleine jongen al van om
agent te worden omdat hij graag dingen oplost, mensen helpt en graag op
onderzoek gaat .
Ludo is tevreden met zijn beslissing om agent te worden. Jammer genoeg is
Ludo wel al een paar keer gewond geraakt door vechtpartijen en hondenbeten.
Elk jaar komen er meer en meer wetten bij en dat maakt het voor een agent
steeds moeilijker en daarom moeten politieagenten zich steeds meer
specialiseren in één bepaald vakdomein en moeten ze ook meer gaan
samenwerken. Je kan immers niet alles weten.
Ludo is bewapend met een pistool, een wapenstok, handboeien, pepperspray,
een zaklampje en een reservelader.
Ludo oefent zeer veel met zijn geweer maar hij heeft het nog maar één keer
moeten gebruiken. Dit was bij een achtervolging toen een dief Ludo bedreigde
met een pistool.
WEETJES
Onze wijkpolitie noemt politie Carma. Dit heeft een dubbele betekenis. Wat je
goed doet krijg je terug en het verwijst naar de maasgemeentes (MA) en
betekent steenkool (Carbon) en dat is de link naar de mijngemeentes.
TIP VAN LUDO: Let heel goed op in het verkeer en speel niet in een drukke
straat!!!
Wij vonden het heel leuk dat we Ludo mochten interviewen en wensen hem nog
veel succes met zijn carrière.
W.F. – S.I.

Mopje.
De kleine duizendpoot roept naar de mama duizendpoot: ‘Ik heb pijn aan mijn
poot!’
De mama antwoordt: ‘Aan welke poot heb je pijn?’
‘Dat weet ik niet want ik kan maar tot tien tellen!!!’
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Een dagje bij de technische dienst van de stad
Bree.
Wij zijn op bezoek geweest bij de technische dienst van de stad Bree.
Wij hebben Nelly Gabriëls, Kris Waelen en Kurt Symons geïnterviewd.
Kurt Symons werkt al 3,5 jaar bij de stad Bree en heeft bouwkunde
gestudeerd. Zijn taken zijn: er voor zorgen dat de werkmannen elke dag
aan het werk blijven en zorgen dat alle facturen op tijd betaald worden.
Ook volgt hij wegenwerken op en staat hij in voor de aankoop van nieuwe
machines.
Waarom heeft hij voor dit werk gekozen? Hij werkt graag met mensen en
wil graag bouwprojecten opvolgen. Hier werken 43 werknemers. Hij werkt
meestal van 8 uur tot 17 uur.
Hij heeft de leiding over 30 mensen. Er zijn zo’n 25 grote machines, waaronder
1 minigraver, 1 borstelmachine , 1 tractor en 2 vrachtwagens. Behalve dit werk
maakt hij poorten in bijberoep. Zijn hobby is fietsen. De werven die hij opvolgt
in Bree zijn: de theaterzaal, het kernnestje, de wegenwerken, het ziekenhuis en
de Groenstraat.
Kris Waelen werkt hier ook al 3,5 jaar. Hij heeft voor technische
metaalconstructies gestudeerd. Zijn taken zijn: werkvoorbereiding en
verkoopopvolging. Hij heeft 18 jaar in de bouw gewerkt maar nu is zijn rug
versleten en wilde hij lichter werk. Hij begint om 7u en eindigt om 16u 30 à 17u.
Hij heeft 17 personen onder zijn leiding. Hij heeft 10 kleine aanhangwagens en
een hakselaar. Zijn werven zijn: witte zaal, het ziekenhuis, het zwembad, de
kei, de sporthal en het stadhuis. Buiten zijn werk is hij thuis aan het verbouwen,
is hij veel met zijn kinderen bezig en houdt hij ook veel van kajakken.
Nelly Gabriëls werkt hier al 32 jaar. Zij heeft voor industriële milieuzorg
gestudeerd. Elke week tekent ze plannen i.v.m. planten. Ze begint om 8.00 uur
en eindigt om 16.00 à 17.00 uur. Zij heeft geen mensen onder haar leiding.
Buiten haar werk doet ze thuis het huishouden en zorgt ze voor haar gezin. Haar
verantwoordelijkheden zijn de scholencampus, de Grauwe Torenwal en het
industrieterrein Kanaal Noord.
Het was heel leuk om ons interview bij de technische dienst te doen omdat de
papa van Rune daar werkt. We kregen veel uitleg en zagen veel machines.
R.S – J.B.

