
  

   

WALLY EN WALLY 

Waar is Wally? In de studio van    Radio 

Bureluur, op Pius X-basis. Wally maal 

twee, dat maakt het dubbel plezant. Sa-

men laten ze de de ‘r’ rollen in de 

RRRRRRotstraat, draaien ze de gekste 

plaatjes, en stuurden de leerlingen van 

klas 1 tot en met klas 6 op pad om inter-

views af te nemen.   
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6  Sofie 
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           8 Kristel 
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 De jongens en meisjes van 6b kregen op 

woensdag 3 oktober bezoek van Godelieva De 

Paepe, maar de meeste mensen zeggen ge-

woon Lieve.   

Lieve woont samen met haar man al van in 1970 

in onze straat, schuin over de school.  Ze is de 

buurvrouw van Robbe Abeel.   Lieve heeft 3 

broers en 2 zussen.  2 van haar broers zijn vorig 

jaar overleden.  Ze houdt van de Rotstraat omdat 

ze graag kinderen ziet en die passeren hier na-

tuurlijk veel.  Ze vindt het zelf niet erg dat het hier 

soms druk is, dat is ze ondertussen al gewoon.  

Zelf heeft ze ook 4 kinderen ( 3 jongens en 1 

meisje) en die gingen ook allemaal naar onze 

school.  Lieve zelf niet want toen was onze school 

enkel voor jongens.  Lieve ging naar school tot 14 

jaar.  Maar ze heeft wel nog later Spaanse les ge-

volgd.  Toen Lieve onze leeftijd had, ze in onder-

tussen 76, speelde ze graag met poppen, ze 

maakte zelf voor haar poppen kleertjes die ze dan 

in een kastje hing.  Ze droomde er van om kinder-

verzorgster te worden. Haar droom heeft ze een 

beetje kunnen waarmaken toen een vroegere juf 

van deze school vroeg of ze geen zin had om voor 

haar kindje te zorgen.  Dit deed ze met veel over-

gave en toen kwam er een tweede kindje om uit-

eindelijk dan ook voor haar kleinkinderen te zor-

gen.  Ze heeft ook nog voor de mama van Lizzie 

gezorgd.  Toen ze dit nog niet deed werkte ze in 

een strijkfabriek in Zele.  Een fabriek met grote 

drukpersijzers. 

Lieve is een bezige bij, iedere dag gaat ze rond 8 

uur naar het kapelletje op de hoek van de straat, 

dit doet ze open, ze steekt een kaarsje aan en ’s 

avonds rond 7 uur doet ze het kapelletje weer 

vast, dit om vandalisme te vermijden.  In het ka-

pelletje liggen nog werkjes van de kleuters die ze 

niet kan wegdoen. Nordic walking is haar favoriete 

hobby, dit doet ze wekelijks.  Ze maakt samen met 

een groep vrienden en vriendinnen wandelingen 

van 1u tot 1u45 minuten.  Zingen is een passie en 

je kan haar mooie klanken horen in het koor.  Als 

het eens een beetje rustiger mag zijn dan doet ze 

graag kantwerk.  Lieve is ook actief in Femma en 

daar zijn ook nog oma’s: die van Kobe en Torbe.  

Fietsen doet ze ook graag, lopen vindt ze dan toch 

maar niets.  Wist je dat Lieve ooit al een duo-

sprong heeft gedaan met een deltavlieger, dit 

vond ze één van de meest speciale dingen die ze 

al gedaan had, ze was toen 63!   

“De mooiste reis die ik al maakte 

was naar Lourdes.” 

Toen was ze nog jong (18) en juist verliefd.  Daar 

was ze toen met haar liefje, nu haar man, en nog 

vriendinnen.  Maar toen waren ze nog niet echt 

een koppeltje.  Ze hebben elkaar leren kennen via 

de jeugdbeweging.   Ze ging ook graag naar Oos-

tenrijk in de bergen wandelen.  Nu gaat ze niet 

echt meer op reis. 

 

Als Lieve haar lievelingsgerechtje zou kunnen kie-

zen zou ze gaan voor een salade, paardenvlees 

en liefst daarna nog een dessertje.  ’s Avonds kijkt 

ze graag naar ‘Thuis’.  Een echte dierenvriend is 

ze niet maar als ze toch een lievelingsdier moet 

kiezen zou ze gaan voor een vogel of vis. 

De laatste vraag die we aan Lieve stelde was of 

ze nog een droom had.  Ze moest even nadenken 

en zei eigenlijk dat ze gewoon wil dat iedereen ge-

zond en gelukkig mag blijven, niet alleen haar ge-

zin, familie en vrienden maar ook wij.  Ze hoopt 

dat wij iets moois van ons leven kunnen maken en 

kunnen genieten van de kleine, mooie dingen.  

Bedankt Lieve voor je tijd en dat we je beter 
mochten leren kennen!  
 
KLAS  6B  
 

L I E V E  O P  B E Z O E K  B I J  K L A S  6 B  
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Hoe laat open jij de kapel?                            
Elke morgen tussen kwart voor 8 en kwart over 
8 open ik de kapel. 

Hoe laat sluit jij de kapel?                              
Zo rond 7 uur 's avonds. 

Moet je ver stappen naar hier?                      
Zo ver als jullie van school komen stap ik naar 
deze kapel. 

Wanneer is de kapel gebouwd?                    
Ze is gebouwd in 1875. Dus nu 143 jaar oud. 

Heb jij hobby's?                                              
Ik ga fietsen en doe nordic walking. Dat is wan-
delen met zo van die stokken. Ik doe ook aan 
kantklossen. 

Welke taken heb jij in de kapel?                    
Ik maak ze open en dicht. Ik zorg voor de 
kaarsjes, veeg eens en soms moet er ook eens 
gedweild worden. 

Komen er veel mensen in dit kapelletje?    
Dat varieert. De ene dag wat meer dan de an-
dere. 

Kom jij hier graag?                                             
Ja, ik bid ook als ik hier ben. 

Doe jij dit graag? Ja, ik vind het belangrijk dat 
de mensen kunnen komen bidden. Een kaarsje 
kunnen branden. 

Waarom komen de mensen naar de kapel? 
Mensen willen komen bidden, een kaarsje 
branden om God te danken of om iets te vra-
gen. 

 

KLAS 3A 

 

LIEVE ZORGT VOOR HET KAPELLETJE  

EEN KAARSJE 

BRANDEN 

OM  GOD 

TE DANKEN 
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Sezer: Hoe heet jij? 

Mijn naam is Sulya Kaya. 

Ionathan: Wat eet jij graag? 

We eten graag frietjes. En als Turkse ge-
rechten graag deegwaren. 

Hope: Wat doe je graag? 

Ik lees graag, ik doe graag culturele uit-
stappen, zoals naar de bioscoop gaan. 

Maxime: Waarom woon jij hier? 

Wij woonden vroeger op de Dendermon-
derbaan, in een rijhuis. Maar we wilden 
een halfopen bebouwing, daarom hebben 
we dit huis gekocht. 

Lotte: Welk programma zie je graag? 

Ik kijk graag naar documentaires zoals Pa-
no en ik kijk ook graag naar de Slimste 
Mens. 

Rune: Wat kook jij graag? 

Ik kook graag deegwaren, zoals pide, een 
soort dunne pizza. 

Huseyin: Hoe lang woon je hier al? 

Ik woon hier al 10 jaar. 

Efe: Is Metehan soms stout?  

Soms is Metehan een deugeniet. 

Simge: Ben jij dan boos? 

Soms ben ik boos en krijgt Metehan straf. 

Thymo: Wat doe je allemaal ? 

Ik werk, ik doe het huishouden en zorg 
voor mijn kinderen en doe ook hobby’s zo-
als zumba en lezen. 

Metehan: Wat doe je als ik op school 
ben? 

Naar de winkel gaan, mijn huis proper hou-
den en ik ga 3 dagen naar mijn werk in 
Kalken. 

Faune: Hoe oud zijn jouw kinderen? 

Ik heb 2 dochters van 19 jaar en van 16 
jaar en een zoon, Metehan, van 6 jaar. 

Istiklal: Waar slaap jij? 

Ik slaap in mijn slaapkamer. 

Fadime: Wanneer ga je slapen? 

Ik ga slapen rond 12 uur. 

 

KLAS 2A 

I K  W O O N  A L  1 0  J A A R  I N  D E  R O T S T R A A T  
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MARC is 64 jaar. Op 23 oktober wordt hij 

65 jaar. Marc werd geboren in Hamme.  Hij 

is getrouwd in Zele maar is ondertussen ge-

scheiden. Hij heeft twee kinderen: Filip en 

Myrith en twee kleinkinderen: Tuur en Gust. 

Tuur en Gust zaten in de klas van juf Els 

Roggeman. Tuur is nu bijna twee meter 

lang. Als Marc 50 jaar werd, kreeg hij als 

verjaardagscadeau een kleinzoon, Tuur. 

Dat was mooiste moment uit zijn leven. 

Marc zat vroeger ook op Pius X-basis. 

Marc zijn werk was vroeger gasaansluitin-

gen leggen. Er is nooit een huis ontploft 

waar hij aan gewerkt had. Nu is hij met pen-

sioen. 

Hij eet graag paling met tomatensaus en 

champignons of gewoon gebakken paling. 

Koffie vindt hij de lekkerste drank. Ook wa-

ter drinkt hij graag. De wijn op het wijnrek in 

zijn huis is voor gasten. 

Marc heeft twee kippen. Vroeger 

had hij er drie: een witte, een brui-

ne en een zwarte. Hij noemde ze 

K3.  

Zijn lievelingskleur is oranje. Marc houdt 

van koken. Vroeger fietste hij 100 km per 

dag en baskette hij. Hij houdt nog altijd van 

sport maar hij kijkt ernaar. Schilderen en 

knutselen vond hij niet tof maar tekenen 

wel. Dansen is niet aan hem besteed. Hij 

luistert graag naar klassieke muziek en mu-

ziek uit de jaren ’60. Als Marc naar een film 

kijkt, steekt hem dat rap tegen behalve bij       

oude westernfilms. Hij werkt niet graag in 

de tuin maar houdt wel van de natuur. Zijn 

auto is een Opel Meriva. 

Marc speelde vroeger graag met Meccano. 

Daar bouwde hij auto’s en kranen mee. De 

bouten heeft hij later nog gebruikt om iets in 

elkaar te steken. 

Het spannendste dat hij ooit heeft meege-

maakt, is de beklimming van de kerktoren, 

helemaal tot boven. Als je daarboven naar 

beneden kijkt, is dat toch eng. 

De mooiste reis van Marc was de eerste 

reis naar Frankrijk. Marc ging met zijn gezin 

naar een camping in Normandië. Ze heb-

ben in een tent geslapen. 

Marc is gelukkig. Zijn kleinzonen zou hij niet 
kunnen missen. Hij wil nog lang en gezond 
leven. 

KLAS 4B 

DE KERKTOREN BEKLIMMEN WAS SPANNEND  
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Moeten jullie vroeg opstaan?                       
De baas moet al opstaan om kwart over 5, hij 
moet om 6 u de ovens aanzetten.  

Verdienen jullie veel geld? 

Ze verdienen evenveel als een gewone mens, 
ze moeten veel centjes betalen om alle pro-
ducten te kunnen verkopen in de winkel. Ze 
moeten ook al hun personeel  elke maand beta-
len.   

Hebben jullie moeilijk werk? 

Nee, het is leuk werk met veel afwisseling.  

Hoeveel producten hebben jullie in de win-
kel staan?  

12 000 producten staan er in de Carrefour. 

Wat verkoop je het minst? 

Elektrische lampen, dit hebben de klanten niet 
veel nodig.  

Wat is jullie taak? 

Taakjes uitdelen onder het personeel, bureau-
werk, de winkel proper houden, ... 

Hoeveel vrachtwagens komen er per dag?  

Op een drukke dag komen er een 10-tal vracht-
wagens om producten te brengen naar de win-
kel.  

Hoeveel uren moeten jullie werken op een 
dag? 

Zeker 9 uren per dag, soms zelfs meer.  

Zijn er al boeven in de winkel geweest? 

Ja, sommige klanten stelen producten en som-
migen betalen met vals geld. Gelukkig zijn er 
veel camera’s, daarop kunnen de dieven ont-

maskerd worden.  

Heb je ook vrienden op het werk?  

Het is één grote vriendengroep. 

Hoe komt het eten in de winkel? 

Grote vrachtwagens leveren alles om te verko-
pen in de winkel. 

Is hier al een bekende ster geweest? 

Kurt Rogiers en Linda, allebei acteurs in de se-
rie Familie. Linda winkelt hier elke dag. 

Wat  verkoop je het meest?  

Wit brood, tijgerbrood. 

Welke soorten ijsjes verkopen jullie? 

Heel veel soorten, maar er is nu ook een nieu-
we gezonde soort, de Bio ijsjes. 

Hoe komen de ijsjes naar hier? 

In grote koelwagens, dit zijn eigenlijk diepvries-
camions. 

Hoeveel mensen werken er in de winkel? 

13 vaste personeelsleden, 7 soms en 10 stu-
denten = 30 personen.  

Hoeveel vrije tijd hebben  jullie nog?  

De baas werkt 7 dagen op 7, zijn middagpauze 
kan wel wat langer duren.  

Is het leuk om hier te werken?  

Ja, zeer leuk werk. Bureauwerk vindt de bazin 
minder leuk. 

Wat vind jij van je winkel? 

Ik ben er fier op, zegt Sofie. 

KLAS 3A 

T IJGERBROOD VERKOPEN WE HET  MEEST  

SOFIE 
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Wie bent u?       MARIO BRAEKMAN                                           
Bent u getrouwd en hebt u kinderen?                                  
Ja, al enkele jaren met Evy. Ik heb 2 kinderen: Axel en Amber                                                                
Waar bent u geboren? In Zele                                              
Hoe oud bent u? 42 jaar                                                       
Gaat u graag op reis en naar waar?                                         
Ja, naar Spanje en vooral naar de Costa Brava.                                                                 
Wat doet u in het leven?                                                      
Buschauffeur en Fietsatelier Braekman                                  
Wat is uw hoofdberoep en wat is uw bijberoep?                                                             
Mijn hoofdberoep is buschauffeur bij De Lijn. Mijn bijberoep is 
fietsenhersteller en fietsenverkoper van nieuwe en tweede-
hands fietsen.                                                                                         
Waarom hebt u dit werk gekozen?                                              
Alles is begonnen vanuit een passie voor het mountainbiken.                                                                  
Werkt u hier alleen? Ja                                                                     
Waar is uw winkel? Verbindingsstraat 52, 9240 Zele                                                     
Hebt u nog tijd voor hobby’s? Zo ja, welke? Mountainbiken                                              
Had u 10 miljoen wat zou u dan doen?                                          
Ik zou stoppen met buschauffeur zijn en zou kiezen voor mijn 
passie: de fiets.                                                                                    
Wat is uw grootste droom? Gezond en gelukkig blijven. 

KLAS 5B 

DE F IETS IS  MIJN PASSIE  

Hoe oud ben je? 14 
In het hoeveelste jaar zit je en wat studeer je? 
Ik zit in het derde middelbaar en studeer Latijn Grieks. 
Wat zijn je hobby’s? 
In mijn vrije tijd ga ik tennissen en speel ik ook hockey.  
Vind je sommige vakken op school moeilijk? 
Vorig jaar vond ik MO (muzische opvoeding) echt heel moeilijk,  
ik kon er niet veel van. Dat vak hebben we dit jaar niet meer.  
En PO(plastische opvoeding) vind ik ook niet zo makkelijk. 
Heb je al een vriendin? Nee. 
Wat eet je het liefst? 
Ik ben verzot op macaroni en ook op fish sticks met spinazie. 
Wat wil je later worden? 
Ik zou heel graag uitvinder worden.  
Ik vind techniek en wetenschappen heel boeiend en zou er later                
graag iets mee kunnen doen.  
Wat is je grootste wens? 
Later een leuke job hebben en een groot huis met een zwembad . 
 
Bedankt voor het interview, Klas 5A! 

Arthur Van Damme….. UITVINDER IN SPE  

Wij gingen met onze klas op stap richting Zandberg. Aan het huis van Emile uit onze klas 

belden we aan. Daar mochten we Arthur, zijn broer, interviewen.                                               
We kwamen heel wat te weten…… 
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Er is iemand speciaal geboren in 1964. Ze 

heet Kristel en ze is 54 jaar. Ze is allergisch 

aan metaal en ze maakt heel graag uitstap-

jes naar de kerstmarkt. Het allerliefste eet ze 

frietjes. Ze werkt bij OKO omdat ze graag 

met kinderen werkt. Ze heeft vroeger ander 

werk gedaan in een bejaardentehuis en fa-

briek . Kristel woont in de Veldekensstraat 

en woont naast Arda. Haar hobby’s zijn bak-

ken en handwerk . Ze heeft een auto, maar 

jammer genoeg geen rijbewijs. Ze is al lang 

en gelukkig getrouwd. 

KLAS 4A  

Wat doe je hier van werk? 

Ik ben de baas van OKO. 

Vind je dat leuk werk? 

Ja, want het is heel afwisselend werk. 

Welk dier vind jij leuk? 

Een poes. 

Heb je zelf huisdieren? 

Nee, vroeger wel 2 poezen. Maar die gingen 
dood en daar had ik veel verdriet om. 

Wat is je lievelingseten? 

Frietjes met een eitje. 

Lust je graag ijsjes? 

Ja, heel graag! En liefst vanille. 

Hoeveel jaar ben jij? 

53 jaar. 

 

Heb je een groot huis? 

Nee, maar wel een mooi appartement. 

Wat is je lievelingsfilm? 

De Aristokatten, want dat gaat over poezen, 
muziek en Parijs en dat vind ik leuk. 

Heb je hobby’s? 

Muziek maken en op rommelmarkten zoeken 
naar oude spulletjes. 

Welke talen kan je spreken? 

Nederlands, Frans en Engels. 

Vind je Halloween leuk? 

Nee, ik hou niet van heksen en griezelen. Maar 
wel van herfst en pompoensoep. 

Welk spel vind jij leuk? 

4 op een rij. 

KLAS 1 

KRISTEL  

en  

BRUNO VAN OKO 
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Op vrijdag 28 september gingen we met een 

aantal leerlingen van het eerste leerjaar op 

bezoek in het huis op onze school. 

Ja…een huis op onze school!! Daar woont 

JEFFREY. Hij is de conciërge van onze 

school. Wat dat precies wil zeggen, gingen we 

eens aan hem gaan vragen: 

Vind je het leuk om “in” een school te wo-

nen?          

Ja zeker! Ik moet me niet ver verplaatsen om 

naar mijn werk te gaan en dus kan ik iets langer 

uitslapen. Dat vind ik heel fijn! 

Wat doe je dan precies in onze school?                      

‘s Ochtends ga ik alle deuren openmaken en ’s 

avonds doe ik ze allemaal weer op slot. (Hij 

toont ons een grote sleutelbos met héél veel 

sleutels). Ook kijk ik of de juffen en de meesters 

alle ramen wel goed dichtgedaan hebben en 

het licht in de klas hebben uitgedaan. Soms 

moet ik de speelplaats opruimen of ga ik de 

planten op de kleuterspeelplaats verzorgen. 

Maar deze dingen doe ik vooral voor en na de 

schooluren…overdag werk ik ook op school, 

maar dan als klusjesman en ga ik overal dingen 

herstellen samen met de andere klusjesman-

nen. 

Woon je hier alleen in dit huis?                                

Neen, ik woon hier samen met mijn vader en 

mijn vrouw. Ik heb ook een zoon, maar die 

woont hier niet.       

Heb je ook hobby’s?                                                      

Ja hoor, een hobby die jullie waarschijnlijk ook 

heel leuk vinden: ik speel heel graag op mijn 

Playstation!           

 Wat heb je ook een leuke tuin! Moet je die 

ook verzorgen?                                                                          

Ja, maar dat doe ik niet alleen: ik zorg voor de 

fruitboompjes, want ik eet graag fruit. Mijn 

vrouw houdt van bloemen, dus zij verzorgt de 

bloemen en mijn vader houdt meer van grote en 

groene planten, dus daar draagt hij zorg voor. 

Dankjewel Jeffrey dat we eens mochten 

langskomen. Het is fijn om te weten dat er 

een lieve meneer zo goed voor onze school 

zorgt! 

Dat doe ik met veel plezier! Zwaai maar eens 

als je me nog eens tegenkomt op school want ik 

ben hier elke dag! 

 

 

KLAS 1 

EEN SLEUTELBOS MET HEEL VEEL SLEUTELS 
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Maandag 8 oktober om 9.30 uur stonden 2 zes-
deklassers op wacht aan de schoolpoort! 

Neen, niet zomaar! We hadden een afspraak 
met een buurtbewoonster! 

In de klas zat iedereen al klaar om vragen af te 
vuren! Na een korte kennismaking vlogen we 
erin… 

Lezen jullie even mee? Daar gaan we! 

Wat voor werk heb je gedaan? 

Ik werkte als zorgkundige in Zele en dit deed ik 
heel graag! Ik ben hiermee gestart toen ik 42 
jaar was. 

 Vind je het leuk om in deze straat te wonen?  
Waarom? 

Ja heel leuk, het is een rustige straat en toch 
dicht bij het centrum.  

Als de school  begint en eindigt is het wel druk 
in de straat! Maar dat duurt niet zo lang! 

 Heb je een lievelingskleur? 

Ja, rood, de kleur van de liefde. 

Ben je iemand die positief door het leven 
gaat? 

Ja, heel positief, want dat is ook aangenaam 
voor de mensen rondom mij. 

Mijn echtgenoot is reeds overleden en ik ben 
ook daarna altijd positief gebleven. 

Dat vind ik heel belangrijk. 

Wat is je lievelingshobby? 

Ik heb heel wat hobby’s: koken, naaien, breien 
en lezen … 

Heb je huisdieren? 

Nu niet meer. Tot vorig jaar had ik een schild-
pad, maar die is na de winterslaap niet meer 
terug gekomen. 

Een hond vind ik ook wel tof. Maar dat is niet zo 
eenvoudig,  als je een reis plant of eens een 
weekendje op stap wil gaan, dan moet er ook 
iemand voor je hond zorgen. Mijn dochter houdt 
niet zo van honden en ze vindt het geen goed 
idee om een hond in huis te nemen. 

Ga je graag op reis? Naar welk land zou je 
nog  eens willen gaan? 

Ja, één keer per jaar,  meestal naar de Griekse 
eilanden, samen met mijn kinderen en kleinkin-
deren. 

Italië is een land dat me ook wel aanspreekt! 

Hoeveel  kleinkinderen heb je? Zie je hen 
veel? 

Ja, ik heb twee kleinkinderen: Romée en Naïs.   

Doen jullie samen leuke dingen? 

Ja, we spelen  spelletjes, we gaan op reis tij-
dens de vakantie, samen fietsen… 

Het is tof dat ik mijn kleinkinderen veel  zie. 

Welke job zou je nog willen doen als je weer 
20 jaar zou zijn? 

Zorgkundige of verpleegster, ik zou wel hetzelf-
de kiezen want ik deed dit werk heel graag! 

Wat is je lievelingsgerecht? 

Scampi’s in  pikante saus! 

 

  

IK WORD BLIJ VAN MENSEN RONDOM MIJ  

 

Ik heet Marie-Claire, maar iedereen zegt CLAIRE, dat is korter! 
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Waar word je blij van?  Wat maakt je geluk-
kig? 

Ik word blij van mensen rondom mij, als die blij 
en gelukkig zijn, maakt dat mij ook blij. 

Wanneer ben jij geboren? 

12 december 1952, ik ben momenteel 65 jaar. 

Ben je bekend in de buurt? 

Ja heel bekend, ik woon hier ook al lang, we 
helpen en steunen  elkaar als het nodig is. 
Mensen komen ook vaak op bezoek en dat is 
wel leuk!  

Lees je graag? 

Heel graag en het liefst waargebeurde verha-
len. Ik kijk niet zo veel TV, maar lees liever een 
goed boek. Ik heb graag dat het ’s avonds rus-
tig is! Ja, ik kan wel genieten van  een span-
nend boek.  

Als je iets kon veranderen in de buurt, wat 
zou dit dan zijn? 

Een veilig fietspad. Momenteel is het toch wel 
gevaarlijk fietsen voor de kinderen. 

Het zou fijn zijn om de straat ’s morgens en in 
de namiddag na schooltijd autovrij te maken. 

Het verwondert me soms dat er bijna geen on-
gelukken gebeuren in de buurt van de school, 
want het kan heel druk zijn! 

Heb je leuke buren? 

Ja we komen goed overeen, als het nodig is 
staan we klaar voor elkaar en dat is fijn! Ik heb 
goede buren! 

Wil je hier blijven wonen of zou je liever in 
een appartement wonen als je oud bent? 

Het liefst van al zou ik hier blijven wonen, maar 
als het huis te groot wordt zodat ik het niet zelf 
meer kan onderhouden, dan zou ik misschien 
wel voor een appartement kiezen!  

Maar enkel als het niet anders kan! 

Bedankt Marie-Claire voor het interview, we 
vonden het super dat je bij ons op bezoek was! 

We gaan zeker zwaaien als we jou in de straat 
zien!  

Alle leerlingen en juf Marleen van klas 6A! 

DE LEERLINGEN PRIKTEN HUN WOONPLAATS AAN OP 

DE KAART VAN ZELE. VELE KINDEREN WONEN IN DE 
BUURT. ER ZITTEN OOK LEERLINGEN OP ONZE SCHOOL 
DIE NIET IN ZELE WONEN. 
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Op een mooie herfstdag gingen we met klas 2C naar het kapsalon Papijot. Sennes mittie, Ann, 

houdt dat salon open.  

Al van kleins af aan wou ze kapster worden. Ze deed niks anders dan spelen met poppen, hun 

haren kammen, vlechtjes maken, … Haar droom kwam uit toen ze 18 was en ze werd kapster. 

Al 25 jaar lang heeft ze haar eigen zaak. Vroeger had Ann een kleiner salon, nu is het een 

mooie, ferme zaak geworden! Er zijn ook kapsters die haar goed helpen. We vroegen hoeveel 

klanten er ongeveer per dag hun haren laten verzorgen. Schrik niet … Het zijn er ongeveer 40! 

Proficiat, Ann!  
 

EEN K INDERDROOM D IE  U I TKWAM  

Ik ben Lien en ik werk in de bib. 

Ik woon in Gentbrugge en kom elke dag met de auto 

naar mijn werk. Ik ben niet getrouwd. Ik hou van dansen 

en tekenen. Ik eet heel graag spaghetti. 

KLAS 2B 
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Wat eet je graag? 

Biefstuk of kip met frieten.  

En wat drink je het liefst? 

Bij mijn frieten drink ik graag een donker bier. 
Een lekkere Trappist of een donkere Leffe heb 
ik het liefst. Maar soms drink ik ook graag een 
glas witte wijn. 

Welke hobby’s heb je? 

Ik tuinier heel graag. In mijn tuin kweek ik alle-
maal lekkere groenten: broccoli, wortels, toma-
ten, prei, sla, … 

En ik heb ook nog een aantal konijnen, die we 
met kermis klaarmaken met pruimen. 

Wat is je lievelingskleur en lievelingsgetal? 

Groen en oranje zie ik wel graag en als getal 
kies ik voor het cijfer 10. Maar eigenlijk heb ik 
niet echt een lievelingsgetal. 

Welke sporten doe je het liefst? 

Eigenlijk doe ikzelf niets meer van sport, maar 
ik kijk graag naar loop- en voetbalwedstrijden. 

Mijn zoon is een trainer van voetbalclub Loke-
ren en mijn kleinkinderen spelen daar voetbal. 
Die zie ik wel graag spelen. 

Van wie hou je het liefst? 

Ik hou het meest van mijn vrouw Andrea, kin-
deren Bart en Peter en mijn kleinkinderen.  

Wat doe je het liefst op zondag? 

Dan ga ik graag een pintje drinken met vrien-
den op café, daarna ga ik graag een beetje 
wandelen of fietsen met mijn vrouw. En als we 
dan terugkeren rust ik meestal een beetje. 

Zou je graag een ‘blote-voeten-pad’ doen? 

Als dat op houtschilfers is wil ik dat wel doen.  

Volgens de kinderen is dat op houtschilfers, in 
modder, … Tuur wil dat wel doen. Dat lijkt hem 
wel leuk. Tuur zou ook wel met de kinderen op 
nat gras met de blote voeten willen lopen. 

Hoe heet je hond? 

Zita. Zita is een kleine ronde Jack Russel. 

Wanneer verjaar je? 

Op 4 april. 

 

 

Na een snoepje mag klas 1 nog 
eens in de tuin van Tuur gaan  

kijken naar de konijnen en         
zijn groenten. 

 

TUUR TUINIERT GRAAG 
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Kurt:    ZOALS ELKE JUF OF MEESTER  

           MOET IK VAAK VEEL GEDULD HEBBEN  

Kurt, hoelang doe je dit werk al? 

Ik werk al 5 jaar als rijischoollesgever. 

Hoe oud moet je zijn om les te mogen ge-

ven? 

Je moet minstens 24 jaar zijn en natuurlijk zelf 

al een vaardig chauffeur, met rijbewijs zijn. 

Waarom heb je voor deze job gekozen? 

Omdat ikzelf graag met de auto rijd en ik vind 

het enorm leuk om andere mensen iets bij te 

leren. 

Vind je het moeilijk om iemand anders te 

leren rijden? 

Ik vind het niet echt moeilijk maar zoals elke 

juf of meester moet ook ik met mijn leerlingen 

vaak veel geduld hebben. 

Hoeveel mensen heb jij al leren rijden? 

Goh, dat kan ik moeilijk zeggen maar het zijn 

er zeker al meer dan duizend! 

Hoeveel lessen geef je per dag? 

Eén les duurt 2 uur. Mijn dagen zien er niet 

altijd hetzelfde uit maar ik geef maximum 4 

lessen, van 2 uur, per dag. 

Hoeveel kost zo een les? 

Vaak betalen mensen voor een hele reeks les-

sen maar 1 les kost 128 euro.  

Waar oefen je met je leerlingen? 

Wij leren hen onmiddellijk rijden op de baan. 

Onze tocht kan overal naartoe gaan, binnen 

de tijdspanne van 2 uur weliswaar. 

Om hoe laat moet jij starten met werken? 

Dat varieert. Soms start ik ’s morgens maar ik 

ga vaak ook ’s avonds de baan op. Dat hangt 

wat af van de leerlingen die ik begeleid. 

Hoe oud moet je zijn om te starten met je 

rijbewijs? Je moet minimum 17 jaar zijn. 

Hoe oud was jij toen je je rijbewijs haalde? 

Ik was zelf 21 jaar. 

Heb jij je rijbewijs ook via deze rijschool 

behaald? 

Neen, mijn pa heeft me leren rijden. 

Hoelang heb jij daarover gedaan? 

Ik ben er zeker een jaar mee bezig geweest 

en het heeft me toch ook wat moeite gekost. 

Kan iedereen zijn rijbewijs halen? 

Ja, eigenlijk wel! Er zijn zeker mensen die 

meer kansen en oefentijd nodig hebben maar 

uiteindelijk slaagt iedereen wel, hoor. 

Bepaal jij wie er een rijbewijs krijgt? 

Neen, ik leer mensen met de auto rijden en ik 

leer hen hoe ze zich gepast op de baan moe-

ten begeven. Hun examen leggen ze af in een 

examencentrum. Het is daar dat beslist wordt 

of ze hun rijbewijs verdienen, ja of neen. 

Heb je brave leerlingen? 

Soms, allé meestal eigenlijk, heb ik wel brave 

leerlingen. 

Luistert iedereen naar u? 

Oh, ja! Ze moeten wel! (lacht) 

Heb je al leerlingen gehad die gewoon hun 

eigen zin deden? 

Ja, meer dan je zou denken zelfs   

Zijn er mensen die de muziek in de auto te 

luid zetten? 

Neen, meestal vragen ze zelfs om de muziek 

helemaal af te zetten omdat ze zich anders 

niet zo goed kunnen concentreren. 

 

Op een druilerige dinsdag  brachten wij een bezoek aan Kurt Vermeir(45). Hij is rij-

schoollesgever bij rijschool Donkmeer. Een rijschool uit onze buurt die zich bevindt op 

de site van ‘De Spinnerij’. 

Kurt is een rasechte Zelenaar. Hij is al meer dan 20 jaar gelukkig getrouwd met Anja en 

samen hebben ze 1 dochter, Amber. 

In zijn vrije tijd vertoeft hij vaak op en naast een tennisplein, geniet hij, vanuit zijn zetel, 

van een aflevering van de slimste mens of gaat hij op wandel met zijn 2 hondjes. 
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Heb je wel al eens aan mensen moeten lesge-

ven die het toch te moeilijk vonden om te rij-

den en daarom gestopt zijn? 

Ja maar uiteindelijk komen ze dan na een tijdje 

toch terug en leren ze, op hun eigen tempo welis-

waar, toch met de auto rijden. 

Zijn er mensen die veel schrik hebben achter 

het stuur? 

Ja, er zijn mensen die echt veel schrik hebben. 

Dan is het mijn voornaamste taak om hen zoveel 

mogelijk gerust te stellen en hen, met kleine stap-

jes, toch meer zekerheid bij te brengen. 

Heb je wel eens panne gehad? 

Ja, dat is al eens gebeurd! En daar sta je dan, na-

tuurlijk….. 

Wat als jullie zonder benzine vallen? 

Dat gebeurt niet echt aangezien we bij de aan-

vang van elke les controleren of er nog genoeg 

benzine in de tank zit. 

Wie betaalt die benzine? 

Dat doet Bert, dat is mijn baas. 

Met hoeveel auto’s rijden jullie? 

Ik, met ééntje tegelijk, maar op de school zijn er 

momenteel 12 wagens aanwezig. 

Heb je ooit al eens een botsing gehad? 

Neen, dat heb ik gelukkig nog niet meegemaakt. 

Heb je al een familielid leren rijden? 

Ja, mijn eigen dochter heeft les gekregen van ‘den 

besten’. 

Heb jij een zware voet? 

Neen, absoluut niet. Ik rijd niet graag snel en vind 

het ook niet zo leuk als anderen dat doen. 

Wat is jouw lievelingsauto? 

Een Range Rover 

Heb je ooit al eens met een Engelse auto gere-

den? 

Ja, één keer. Dat vond ik heel tof maar ook wel 

wat raar. 

Is dit de job van je leven? 

Het is niet de job waar ik al van kleins af aan van 

droom maar ik vind het wel een heel leuke job. 

Zou je nog iets anders willen doen? 

Neen, momenteel wil ik geen andere job. 

Gaan we dan nu een ritje maken? 

Da’s zeker da! Maar eerst ga ik jullie nog trakteren 

op een kleine attentie…. 

 

 

Merci Kurt voor de hartelijke ontvangst!  

Dit werd een onvergetelijke uitstap!  

KLAS 5C 


