
Het Belang
van 4STWa 6 juni 2016

BURGERVADERS

Op bezoek bij 
Jo Brouns in Kinrooi en bij

Steven Matheï in Peer

MIET BREUKERS

"Ik was een groot fuifbeest"

ZOMERMODE

Stijlen van deze zomer?
Kleedjes, kleedjes en nog

meer kleedjes!

NIEUWE TREND

Oculus Rift is een virtual
reality-bril voor gamers

FILM

Wij zochten onze topfilms
voor U uit!

"Duivels halen halve finale"

Duivels vieren winnend doelpunt Ciman tegen Noorwegen

De resultaten van onze EK-enquête:

-70,8% zegt dat België minstens de halve finale
bereikt

-Niemand gelooft in een vroege uitschakeling 

-Indien dit toch gebeurt dan moet Wilmots
opstappen

-Duitsland is onze favoriet voor de eindzege 

-Thomas Müller moet daarbij een grote rol spelen
want hij wordt getipt als topscorer

Jarne Gielen, Bjorn Verlinden, Kenny Vandebeek

"Te zenuwachtig voor een bandje
maar muziekschool is reuzeleuk"

Via een enquête bevroegen wij de
leerlingen en leerkrachten van het
Sint-Augustinusinstituut in Bree
over de kansen van België op het
EK. 
En wat blijkt uit de resultaten? Er is
een gezonde dosis vertrouwen in de
Rode Duivels maar het EK 2016
winnen zit er niet in!
Hoe ver zal België het schoppen?
Dat is de vraag overal in het land.
Tijd voor een enquête dacht Het
Belang van 4STWa.

De resultaten zijn duidelijk: Het
overgrote deel van de respondenten
denkt dat België de halve finale zal
halen.  Maar liefst 70,8%  is deze
mening toegedaan. Niemand van
de respondenten denkt dat België
uit het EK gaat voor de kwartfinale.
En 10,3% ziet de Duivels al met de
cup.
Duitsland (40%) komt als topfavoriet
uit de enquête. Ook Frankrijk (18%)
wordt vaak getipt. In België en
Engeland geloven nog meer dan

10% van de ondervraagden. 
Volgens de leerlingen en
leerkrachten van het Sint-
Augustinusinstituut maakt de
Duitser Müller het meeste kans om
topschutter van het EK te worden.
Ook in de top 3: De Bruyne en
Ronaldo op een gedeelde tweede
plaats en Vardy en Lukaku op een
gedeelde derde plaats.
Jan Vertonghen krijgt dan weer de
voorkeur als kapitein van de Red
Devils, zo blijkt uit de enquête.

Geanimeerd bezoek 4STWa
aan Het Belang van Limburg
Hoe maak je een krant? Dat was de
hamvraag bij het project media.

De leerlingen van 4STW van het
Sint-Augustinusinstituut uit Bree
kregen het antwoord op de redactie
van Het Belang van Limburg in
Hasselt. 

Na korte gesprekjes met
journalisten konden onze leerlingen
enkele van de beste foto's van het
afgelopen jaar bekijken en
beoordelen en in het uitgebreide
archief grasduinen. Ten slotte was
er nog tijd voor een fotoshoot.

In de klas gingen de leerlingen van
4STW aan de slag met deze
informatie om zo een eigen
klaskrant te maken over de
onderwerpen die hun bezighouden.

Even poseren in de nieuwe
fotostudio van Het Belang van
Limburg dachten modellen van
dienst Sara, Maude, Lune en
Amber.

door Geert Stienissen

Niet iedereen ziet er het nut van in.
Sommige personen laten zich zelfs
kritisch uit over muziekscholen.
Hoog tijd om een ander geluid te
laten horen! De 15-jarige Naomi uit
Kinrooi zou niet zonder haar muziek
kunnen. 

door Goele Bancken, Lune Blank en
Roy Bemong

"Ik was 6 jaar en liep altijd al zingend
door het huis en wou heel graag
gitaar leren spelen", vertelde Naomi,
een 15-jarige meisje dat de richting
handel-talen volgt. "Mijn ouders
hebben mij dan ook naar de
muziekschool in Maaseik gestuurd,
waar ik mijn talenten kan laten zien."

"Op 6-jarige leeftijd was je toen
eigenlijk nog te jong. De
minimumleeftijd om al les te volgen
was 8 jaar dus volgde ik  eerst nog
een tweetal jaar voorbereidende
lessen op de muziekschool. Na die
voorbereiding van twee jaar mocht ik
eindelijk de echte lessen volgen."

"Een jaarje later, in de het 2de jaar
van de muziekschool mag je een
instrument kiezen, koos ik voor
gitaarlessen. Ondanks het feit dat ik
op de muziekschool zit, houd ik ook
van popmuziek! De vooroordelen die
mensen hierbij hebben is dat ik
alleen maar van klassieke muziek
kan houden maar zo saai ben ik nu
ook weer niet."

"Ik zit nu in mijn laatste jaar van de
muziekschool en heb hier al veel
opdrachten voor moeten doen,
zoals liedjes componeren. Dit vind
ik leuk, maar dit doe ik wel enkel als
het aan mij gevraagd wordt. Dus
niet in mijn vrije tijd. Wat ik wel in
deze tijd naast muziek doe is
dansen. Hier kan ik me ook goed in
uitleven en dit ontspant me."

Op de vraag of ze een muzikale
familie had moest Naomi niet lang
over denken. "Neen, totaal niet. In
mijn familie is er niemand die een
instrument bespeelt of ooit
bespeeld heeft. Ik speel wel niet in
een bandje omdat ik hiervoor veel
te zenuwachtig ben. Maar ik doe
wel aan optredens waar ik dan
alleen op een groot podium sta. Dat
klinkt gek hé. Nu, ik ben erg
zenuwachtig voor het optreden
begint. Eens op het podium smelten
die zenuwen als sneeuw voor de
zon. Gelukkig maar", besluit onze
muziekale duizendpoot.

Project media

Virtueel snufje! Jo Brouns en Steven Matheï

4STW van SAB deed een
eerste keer een project
media. Meer info op links
augustinus-bree.be 
sw.augustinus-bree.be

Wil jij helemaal mee zijn
met de laatste snufjes op
technologisch vlak? Dan is
dit misschien iets voor jou!
De Oculus Rift.
Dit is een VR-bril met een
breed stereoscopisch
gezichtsveld ontwikkeld
voor gamers. Het toestel
meet de bewegingen van
het hoofd van de speler
zodat deze bewegingen
gebruikt kunnen worden
als besturing in het spel.
Dit nieuwe speelgoed voor
gamers is onze tip.

door Ward Cober en Laura
Nijssen

Burgemeester zijn, het is een tijdrovend maar zeer
gevarieerd beroep. Dat weten Steven Mathei en Jo Brouns
als geen ander. De combinatie gezin-politiek is ook niet
altijd evident. Toch spreken we erg gelukkige burgervaders
over de inhoud van hun job. Ze staan aan het roer van
Kinrooi (Brouns) en Peer (Matheï). Erg diverse gemeenten
maar de doelen van de  burgervaders zijn gelijkaardig. Ze
willen allebei het beste voor de mensen in hun gemeente.
Lees meer op de volgende pagina.
door Inge Loos en Rune Van Esser

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.


