
"Het zit in de kleine dingen"
Jo Brouns is trots op zijn landelijke
gemeente Kinrooi. Hij wil investeren
in landbouw en in ondergrondse
waterleidingen om zo de
landbouwgronden te voorzien van
water tijdens de warme
zomermaanden. Kinrooi staat
immers bekend voor zijn landbouw
en uiteraard voor een typisch lokaal
gerecht, de asperges. Peer is een

historische stad omringd door
groen. Hierdoor is er ook een
grotere variatie op vlak van wonen.
Door de inrichting van het centrum
wil Steven Matheï de stad nog
aantrekkelijker maken: met nieuwe
speeltuinen, scholen en een
sporthal gebeurt er erg veel.
Brouns zet in op ouderenzorg met
128 plaatsen in het zorgcentrum
van de toekomst.

Miet Breukers: 
"Ik was een echt fuifnummer"

Je zou het misschien niet
verwachten, maar het is een feit!
Ook leerkrachten hadden
vroeger wilde haren. "Ik was een
echt fuifnummer", klinkt het bij
de sympathieke lerares voeding
Miet Breukers aan redactrices
Sara Aerts, Cloë Hermans en
Maline Jansen.

Wat was uw droomjob toen u
jong was?
"Dierenarts! Als kind was ik altijd
in de weer met dieren en nu
helemaal niet meer. Nadat de
droom verdween, wilde ik
binnenhuis- architect worden,
maar dat mocht ik niet van mijn
mama. Want zij vond dit voor die
tijd veel te kunstzinnig. Dus toen
ik hier in het zesde jaar mijn
diploma had, wist ik nog niet wat
ik moest gaan studeren." (lacht)

Heeft u ooit iets anders willen
studeren dan leerkracht? Of ooit
een andere opleiding gedaan?
"Ik heb twee diploma's: ik heb
eerst mijn regentaat kleding en
technologische opvoeding
behaald

en later regentaat voeding -
verzorging. Ik heb een paar jaar
les gegeven. Even twijfelde ik er
nog over om stylist te worden
want met die studies van kleding
kon je dan ook als styliste gaan
werken. Ik heb dan ook even in
een boetiek gewerkt. Daarna
ben ik in het onderwijs gerold via
Heilig Hart Bree. Daar heb ik in
het begin van mijn carrière
techniek gegeven. Daarna een
paar jaar kleding en op het
ogenblik dat dit vak geruisloos
uit alle scholen verdween, heb ik
me omgeschoold voor de
Vlaamse commissie"

Welk van die vakken vond u het
fijnst om te doen?
"TO gaf ik het liefst. Kleding
vond ik helemaal niet leuk om te
geven. Op den duur moest ik
allemaal dingen los maken,
omdat leerlingen de
kledingstukken niet goed
maakten. Dat deed ik niet graag.
Nu geef ik eigenlijk alleen nog
maar voeding. Ik heb ook een
tijdje sociale wetenschappen
gegeven. Dat vond ik ook fijn,

nu moet ik enkel koken: 's
morgens koken op school, 's
namiddag koken op school en 's
avonds koken voor mijn gezin
...Dus het is wel erg veel koken
nu." (zucht en lacht)

Wat deed u vroeger in uw vrije
tijd?
"Heel heel heel veel op stap
gaan. Ik was altijd weg: bij
vriendinnen slapen, met jongens
afspreken, ... . Dat hoort er
allemaal bij hé. Ik was heel
weinig thuis en ik was een echt
fuifnummer (schatert). Dat ben ik
een lange tijd gebleven. Op mijn
dertigste was ik in verwachting
van Sander en geloof het of niet
maar ik ging elk weekend nog
steeds drie keer op stap. Tot op
het einde van de zwangerschap
zei ik tegen iedereen dat Sander
het ene weekend maar bij mijn
mama en het andere weekend
bij mijn zus moest blijven. Toen
het eenmaal zover was en ik dat
kleintje in mijn handen had,
dacht ik zelfs niet meer aan
fuiven. Ik werd meteen een
supersaaie huismoeder."

"Verloor wilde
haren pas na
geboorte zoon"

Stijlen van deze zomer
Isle of Ilse is een leuke kledingwinkel
in de stad Bree voor vrouwen van
alle leeftijden! Jong en oud vinden er
hun 'ding'. Wij, drie tieners, gingen er
op zoek naar de modetrends van
deze zomer. 

door Amber Huypkens, Anke Kesters
en Maude Saenen

Kleedjes, kleedjes en nog meer
kleedjes! Een kleedje moet je zeker
in je kast hebben deze zomer. En
niet zomaar een kleedje! Wil je
helemaal mee zijn? Best verkies je
dan nog een los kleedje in mooie
taupe kleur. 

Wil je misschien eerder een leuke
broek? Een kuitbroek of een broek
met scheuren is ook wel altijd leuk.
Het geeft je een stoere look en je kan
het makkelijk combineren met een
mooie blouse -opnieuw in taupe
kleur- of ook met een topje met
glitters voor een speelsere look.

Je outfit kan je helemaal afmaken
door deze te combineren met
verschillende accessoires: een
juweeltje zoals een een ketting,
armband of oorbelletjes, een riempje
en de perfecte schoen. Deze kleine
details laten je meteen al wat meer
stralen. Voor de schoenen zijn de
sneakers en espadrilles helemaal
iets voor deze zomer. En voor een
fancy party kan je niets verkeerd
doen met pumps.

Maar bovenal: verkies gewoon je
eigen stijl en wees geen kopie.
Hopelijk kunnen jullie aan de slag
met deze tips en gaan jullie stralend
de zomer in.

Onze moderedactrices doen de test.

Op welke leeftijd leerde u uw man
kennen?
"Dat was in '89 , ik zat op het vijfde
middelbaar. Mijn man en ik waren
echte festivalgangers. Wij kozen
bijvoorbeeld niet tussen Pukkelpop
of Werchter. Neen, wij gingen naar
alle festivals! In onze tijd had je zo
'New Wavers' , 'Hard Rockers'.
Eigenlijk was mijn man een New
Waver en ik een Hard Rockster. Zo
van die lange haren, daar hield ik
wel van. Je hebt zo van die
'cyclussen' in het leven.
Ondertussen zijn we bijna 28 jaar
samen. Ik was 24 jaar toen ik met
hem trouwde."

Miet Breukers zonder en met wilde haren.
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