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De Gazet van LMA 
Speciale editie gemaakt door de zesdejaars 

  

Nuttige tips voor het 

schoolbal 

DINGONDO DIKONDJA NAOMY  

BARCHICHE LILIA 

Ten eerste, moet je weten of je elegant, sexy, of 

mooi wilt zijn.  

Ten tweede, ga zitten.  

Ten derde, ga op sites om je jurk te vinden  

- Prettylittlething - Asos 

- Houseofcb - Missguided 

- Oohcherry - Jj’shouse 

- Oohpolly - Jlux 

Ten vierde, maak een afspraak met een make-up 

specialiste en een kapper. Aarzel niet om je 

kredietkaart te gebruiken, want mooi zijn kost 

heel wat geld!  

Ten slotte, profiteer van jouw schoolbal. Je jurk 

en je kapsel zijn niet zo belangrijk. Het 

belangrijkste is dat je je amuseert 😉 

De repetities voor het cabaret waren soms lang… 

 

Het werden twee onvergetelijke avonden – Foto: B. Drugmand 

Het cabaret is eindelijk terug 
LAFORGE AMANDINE 

MARDULYN MAYA 

We hebben het gewenst, we hebben erop 

gewacht, we hebben er elke nacht over 

gedroomd. Het cabaret is na 4 jaar terug op 

school. Vorige vrijdag en zaterdag hebben 

veel leerlingen en leerkrachten hun talenten 

getoond aan de wereld. 

Ze hebben meerdere maanden geoefend om 

perfect te zijn. 

Verschillende talenten hebben hun passie met 

ons gedeeld. Tussen zangers, dansers, 

acteurs, pianisten, jongleurs… was er voor 

elk wat wils. 

Veel coaches hebben hen gesteund. De 

gitaristen: Mr. De Meersman, Mr. Hofer,... de 

zangers : Mevr. Jijakli, Mevr. Coppens, Mr. 

Bertrand,... de pianist: Mevr. Gäbele, en nog 

vele anderen. 

 De show begon met een liedje in groep. De sfeer 

in de zaal was super, het publiek lag aan de 

voeten van de artiesten. 

Bovendien werd er een parade georganiseerd 

door de groep “ecologie”. Het hoogtepunt van de 

avond was het optreden van de leerkrachten dat 

een leuke verrassing was. 

 

Heb je een verborgen talent? Vind je het podium 

leuk? Droom je ervan een ster te worden? We 

wachten dan op je binnen 2 jaar. 

En om te eindigen, hier is een mooi en waar 

citaat: “Je moet je dromen nooit opgeven: hoop 

is het begin van alles”. 

 

IN DEZE EDITIE 

Enquête over het leven 

op onze school 

Recensie: “Duelles” 

 Mini-onderneming 

Wedstrijd 

 Doctors Love 

Je sterrenbeeld 
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Jaaroverzicht 

Schooljaar 2018-2019 Herinner je je.... 

 

LAFORGE AMANDINE 

MARDULYN MAYA 

September: “Speak Academy” 

We hadden de gelegenheid om jonge 

Vlamingen te ontmoeten.... 

 

Oktober: “Dream” 

We hebben een “professional” ontmoet 

om zijn beroep te observeren. 

Verschillende beroepen werden ontdekt. 

Het heeft veel mensen geholpen bij de 

keuze voor hun toekomst. 

 

December: Examens 

We hebben geleden… en daarna onze 

vakantie dubbel en dik verdiend. 

 

Januari: Breendonk 

Het was een zeer ontroerend bezoek. Een 

donkere periode van de geschiedenis om 

te onthouden. 

 

Februari: “Rheto Trophy” 

Onze atleten hebben voor de “Rheto 

Trophy” getraind… 

 

Maart: “Cabaret” 

Het cabaret is terug op school. Vele 

talenten hebben hun passie met ons 

gedeeld. 

 

April: “100 dagen” 

Verschillende activiteiten werden 

georganiseerd. We konden kiezen tussen 

paintball, Phantasialand en escape room, 

iedereen was gelukkig en blij. 

 

Mei: Eindejaarsbal 

We zullen samen veel plezier hebben in 

Evere. Vergeet niet goed gekleed te zijn 

en piekfijn voor de dag te komen. 

 

Juni: Afstuderen 

We zullen afstuderen en dat moet 

gevierd worden! We wensen je een goed 

vervolg voor volgend jaar... 

  
 

 

Speak Academy was ook samen sporten 

 

 

Het bezoek aan Breendonk 

 

 

We zijn van plan om goed te feesten tijdens het 
eindejaarsbal! 

 

  

Faits divers 

De laatste weetjes 

TSHIMANGA ALLAN 

MUGLA SELIM 

* Na een spel in de les van Engels werden Selim en Allan 

berispt nadat ze in de gangen hadden geroepen. Mevrouw 

De Graef wilde niks van hun uitleg horen! 

 

* Is het echt mogelijk voor de meisjes van de zesdejaars om 

te studeren? Onmogelijk! Het eindejaarsbal blijft in alle 

hoofden spoken en ze weten nog niet wat ze zullen dragen. 

 

* Minder en minder leerlingen demonstreren  

voor het klimaat, is het omdat de afwezigheid 

ongerechtvaardigd is geworden ? 

 

* De leerlingen van de zesdejaars die in de kunst optie zijn 

zullen op 8 mei een toneelstuk presenteren. Het gaat over 

een moord. Het heet “8 femmes” en het zal om 20u 

beginnen. 

 

* Volgens de leerlingen is de laatstejaarsreis een beetje te 

duur. 

 

* De GSM op school is altijd een onderwerp dat ruzie 

veroorzaakt. Samen met mevrouw De Graef hebben de 

leerlingen nieuwe regels voor de GSM gemaakt ! 

 

* De zesdejaars hebben met mevrouw Wijns een 

milieugroep voor de verbetering van ons milieu opgericht. 
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 PICTURE CAPTION: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel laoreet orci. In eget 

auctor mi. 

Astrologie 

Wat zegt je sterrenbeeld over jou? 

CIKU EMIRE 

VAN PUYVELDE DANAË 

Waterman: 21 januari tot 19 februari   

Waterman is een eigenwijze persoon die niet bang is 

om in zijn positie te blijven tijdens een debat, zelfs als 

hij ongelijk heeft. Niettemin heeft hij een groot hart en 

hij schuwt niet om het te delen met degenen van wie 

hij houdt. Hij zal niet bang zijn om je dingen in het 

gezicht te vertellen, zelfs als de waarheid soms bruut 

kan zijn, waardoor hij een grote mond lijkt te hebben.  

 

Vissen: 20 februari tot 20 maart 

De vis is altijd comfortabel met de mensen met wie hij 

in de buurt is. Charmant van aard, iedereen valt in zijn 

armen, wat soms problematisch kan zijn als het gaat 

om partij kiezen in een conflict. Wat de liefde betreft, 

de vis heeft niet veel geluk maar geen paniek, in juli 

zal alles veranderen. 

 

Ram: 21 maart tot 20 april 

De ram heeft een sterk temperament dat soms moeilijk 

te dragen is voor de mensen om hem heen. Hij is heel 

bezitterig met zijn familie en wil het niet graag 

toegeven. Onder deze schil van een harde persoon is 

de ram eigenlijk een tamelijk complexe persoon met 

een zacht hart. In de liefde heeft de ram een persoon in 

gedachten die hem altijd laat glimlachen, maar 

tegelijkertijd doet lijden, nietwaar? 

 

Stier: 21 april tot 20 mei 

De stier is een hardwerkende persoon die nooit 

opgeeft. Dit doorzettingsvermogen gaat gepaard met 

een impulsiviteit die hem veel op het werk helpt, maar 

vertraagt hem in zijn relaties met zijn familie. Dat 

betekent echter niet dat het een slecht persoon is 

omdat de stier een zeer goede achtergrond heeft. 

Bovendien is de stier de perfecte partner voor de 

kreeft omdat de dominante kant goed combineert met 

de meer gereserveerde aard van de kreeft. Ze brengen 

het beste in elkaar naar boven. 

 

  

 

 

Tweelingen: 21 mei tot 21 juin 

Tweelingen is een sociaal en betrouwbaar 

persoon. Een echte sociale vlinder, hij houdt 

van mensen en ontmoetingen. Soms kan men 

de liefde voor deze mensen verkeerd 

begrijpen, maar nooit zal hij slechte 

bedoelingen hebben met zijn 

leeftijdsgenoten. Wat de liefde betreft, heeft 

tweelingen altijd een metgezel nodig om hem 

te vergezellen. Deze eigenschap kan hem 

parten spelen omdat de tweelingen daardoor 

in de war is en niet weet wie hij is als hij 

alleen is. 

 

Kreeft: 22 juni tot 22 juli 

Kreeft zijn mensen die zich voor anderen 

moeten openstellen om niet te veel in hun 

hart te hebben. Ze zijn gevoelig, soms te veel, 

maar dat maakt hen zo charmant. Van tijd tot 

tijd sluiten ze zich zonder waarschuwing af 

en blokkeren ze de wereld om hen heen om te 

pauzeren.  

  

Leeuw: 23 juli tot 23 augustus 

De leeuw is waarschijnlijk het meest loyale 

teken. Als een geliefde in conflict is, zal hij 

er zijn om te helpen, zelfs als hij weet dat hij 

ongelijk heeft. Solidaire, geboren en nederige 

leider, hij is de koning van de savanne. Hij 

heeft ook de wreedheid van het dier waaraan 

hij de naam arrogantie en trots ontleent. 

Hoewel de leeuw er sterk uitziet, heeft hij 

ook dit verborgen facet dat hij niet graag laat 

zien waar hij stilletjes zinkt, wat zijn 

verlangen verklaart om zijn wederhelft te 

vinden. 

 

Maagd: 24 augustus tot 23 september 

De maagd trekt zich niets aan van andere 

mensen, althans dat probeert ze in het 

dagelijks leven te laten zien. Het is een 

persoon die graag haar entourage behaagt, 

maar vaak vergeet ze in het kielzog dat de 

persoon voor wie iedereen het meest moet 

zorgen, zichzelf is. Dit altruïsme kan soms 

veranderen wat haar partner kan irriteren. 

  

 

 

 

Weegschaal: 24 september tot 23 oktober 

De weegschaal is een van de meest “vrije” tekens. Ze zijn zich 

ervan bewust dat er in het leven niets wordt verworven en het 

evenwicht snel kan worden verstoord. Dit besef leidt ertoe dat ze 

de dingen soms een beetje te licht nemen, maar ook dat ze hun 

leven leiden in hun waarheid, waardoor ze geen spijt krijgen. 

 

Schorpioen: 24 oktober tot 22 november 

De schorpioenen zouden alles doen om hun doelen te bereiken. 

Ze zijn hardwerkend, laten paradoxaal genoeg niet los, houden 

rekening met de gevoelens van anderen, zelfs als ze dat niet 

noodzakelijk laten zien. Ze zijn erg familie en vrienden gericht en 

laten mensen niet los, ook al hebben die hen pijn gedaan. We zien 

dat, hoewel professioneel alles goed is door hard te werken, hun 

emoties in het puin liggen. 

  

Boogschutter: 23 november tot 21 december 

Dit teken is gekend als irritant, onvermoeibaar, altijd in een goed 

humeur, zeer streng met collega's, veeleisend, wil alleen het beste 

voor zijn geliefden en is steeds erg gemotiveerd, grappig, vol 

energie, schattig, vastberaden, zorgt voor anderen, vooral familie 

en geliefden, maar is niet georganiseerd. 

  

Steenbok: 22 december tot 20 januari 

Heeft veel zelfvertrouwen, werkt hard, raakt snel van slag, maar 

laat het niet zien aan geliefden, is de hele tijd te laat, maar 

georganiseerd op zijn eigen manier. Vertrouwt niet op zijn 

familie, zelfs als er liefde is, komt bezitterig over, let op het 

welzijn van zijn partner maar alleen als hij verliefd is, ziet er 

pretentieus, competitief uit maar blijft gelukkig wanneer anderen 

gelukkig zijn. 
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Tips voor een goede TFE 

 

DINGONDO DIKONDJA NAOMY  

BARCHICHE LILIA 

Ten eerste, informeer je over jouw onderwerp 

Ten tweede, onderzoek jouw onderwerp 

Ten derde, maak een plan  

Ten vierde, maak een inhoudstabel 

Ten vijfde, schrijf jouw TFE  

Ten zesde, als je je TFE hebt gedaan, kan je aan een leraar 

van de universiteit vragen om het te verbeteren. Maar je zal 

20 euro moeten geven. Je kunt een leraar van de universiteit 

op het internet vinden. 

 

(Je kan natuurlijk ook altijd raad vragen aan je promotor…) 
 

ECOLOGIE 

Wacht niet langer, maar reageer nu! 
BADRI ELISA 

LAIR JULIETTE 

11 jaar… 

 

11 jaar om het klimaat te veranderen. 

 

Vandaag is het tijd om de planeet te redden. Het 

duurt al jaren lang maar de meerderheid van de 

bevolking doet niks! 

 

Wees niet meer kijker maar acteur van de 

verandering. En daarom nemen we deel aan de 

betoging tijdens de schoolstakingen. 

 

Elke donderdag zijn jongeren ter plaatse om van 

zich te laten horen. We waren met 35000 op 24 

januari en met ongeveer 80000 op zondag 27 

januari.  

 

 Een paar leerlingen hebben een 

ecologische leerlingenraad gevormd, 

aangezien ze concrete acties willen 

voeren op school. 

Ze krijgen steun van hun leerkrachten en 

hun directie.  

 

Op school is het mogelijk om er deel aan 

te nemen. Je kan met de fiets naar school 

komen. Er zijn fietsenstallingen die 

ervoor gemaakt zijn. Als je dorst hebt, is 

het beter om een drinkbus mee te nemen 

naar school in plaats van een plastieken 

fles. Je kan je afval sorteren. Er zijn 3 

verschillende vuilniszakken, een blauwe, 

een gele en een zwarte. Iedereen kan iets 

doen voor het klimaat. Een kleine actie 

voor het klimaat, maar een groot effect op 

onze toekomst. Als je vragen hebt, kan je 

ons contacteren via smartschool. 

 

De zesdejaars gaan mee betogen voor het klimaat – Foto: C. 
Halin 

PARRAINAGE 

De laatstejaars helpen eerste- en tweedejaars 

GOUDSMIDT CHLOE 

 

Zit je in het eerste of het tweede middelbaar en heb je het moeilijk met 

een hoofdvak? 

  
De leerlingen van het 6de jaar helpen u graag met: wiskunde, Frans, 

Nederlands en wetenschappen! Stel je vragen zonder schaamte! 

 

❖ Wanneer?  

Elke middag van maandag tot vrijdag behalve op woensdag 

Van 13u10 tot 13u40                                                     

 

 ❖ Waar?  

In het lokaal dat voor de “parrainage” voorzien is 

 

❖ Hoe? 

Schrijf je in bij Mevrouw De Jongh die een zesdejaarsstudent zal 

contacteren 

 

Wees niet bang! De leerlingen van het zesde bijten niet en zullen je 

nooit beoordelen. 

Schrijf je nu in!!! 
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Onze producten 
 

 
 

 
 
Hungreen op radio NRJ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verkoopsessie bij de « Ferme nos Pilifs » 
 

 
 
Hungreen in Docks 

 

MINI-ONDERNEMING 

Hungreen 

 

BADRI ELISA 

LAIR JULIETTE 

 

Hallo, we zijn 2 studenten van het zesde leerjaar en we nemen deel aan 

een project van onderneming. We maken deel uit van een groepje van 

9 gemotiveerde studenten. 

Maar wat is een mini-onderneming? 

Het is de oprichting van een bedrijf door studenten in een paar 

maanden. We hebben de kans om onze eigen producten te kunnen 

creëren.  

Hoe werd de groep gevormd? 

We zijn ons heel bewust van het broeikaseffect, de opwarming van de 

aarde, de klimaatverandering… en daardoor hebben we twee 

ecologische producten gecreëerd.  

- Een brooddoos die vervaardigd is uit polystyreen en bamboe 

met een vork en een mes met een elastiek errond. We vonden 

dat het heel belangrijk is om een brooddoos te produceren, 

omdat we hebben kunnen vaststellen dat er nog te veel mensen 

zijn die aluminium of plasticfolie gebruiken. 

- Ons tweede product is een “Beewrap’s”. Het is een weefsel dat 

bekleed is met bijenwas. Dat is ook een alternatief voor 

aluminium en plasticfolie. 

Wat zijn de voordelen van het project?  

Het kan jouw teamgeest ontwikkelen. Je kan leuke momenten met 

jouw vrienden doorbrengen. De algemene vergadering, het congres 

zijn onze beste herinneringen. We hebben een heel weekend 

doorgebracht met onze vrienden, gelachen en aan wedstrijden 

deelgenomen.  

Het is ook een goed punt op ons CV is omdat we leren om 

verantwoordelijk te worden, aangezien we geld moeten beheren en niet 

failliet zijn aan het eind van het jaar.  

Voor sommigen kan het hen misschien helpen om een idee voor hun 

toekomstige studies te hebben. Het kan hen inspireren om economie te 

studeren of juist niet. 

Waar hebben we onze producten al verkocht?  

We hebben onze producten al verkocht tijdens verschillende 

verkoopsessies. Bijvoorbeeld in docks, “Tour en Taxi”, bij de Pilifs, op 

school, op de market van Wemmel, ...  

Waarom het projet onderneming doen?  

We hebben echt veel geleerd over onze vrienden en over de wereld van 

de economie. Hoe werkt een bedrijf, de boekhouding, de teambuildings 

enzovoort.  

Onze persoonlijke ervaring?  

Juliette Lair: Ik was in de sectie human resources. Ik heb geleerd om 

een team te motiveren en dat zelfs met onze beste vrienden, het niet 

altijd gemakkelijk is om te kunnen samen werken. Er waren soms 

ruzies, maar ik heb zoveel goede ervaringen. Je kan een overzicht 

hebben van de bedrijfswereld. Ik raad jullie aan om aan dit verrijkend 

project deel te nemen. 

Elisa Badri: Ik ben de marketingmanager en ik hou me bezig met de 

verkopen. Ik probeer een nieuwe verkoopplaats te vinden en de stand 

te creëren.  

Ik heb deze baan gekozen omdat ik deze zomer op een markt heb 

gewerkt. Ik hou van het contact met de klanten en de verkoop van 

producten. Ik denk dat het heel interessant kan zijn voor mijn studies. 

Om ons te contacteren:  

• Instagram: _Hungreen_ 

• Facebook: Hungreen  

• E-mail: hungreen.minientreprise@gmail.com  

• Website: hungreen.wixsite.com/hungreen  

 

 

 

 

mailto:hungreen.minientreprise@gmail.com
mailto:hungreen.minientreprise@gmail.com
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 Faits divers 

Allerlei 

 

JACQUET LAURENT  

VERBAANDERD GREGORY 

Wil je een jonge “kunstenaar” steunen?  

Zoek “Laurent Jacquet Illusion” op Youtube.  

Die vent maakt filmpjes. Er is momenteel nog maar één video  

op zijn Youtube-kanaal maar andere zullen komen. 

Als jullie zijn werk gaan bekijken, aarzel dan niet om zijn filmpje te 

delen.  

Het zou heel fijn zijn. 

 
 

 

We nodigen jullie uit voor het BARPIconcert bij de ’77 uniteit’ in 

Beauval. Op 27 april 2019 treden verschillende groepen van 

verschillende stijlen op. 

Onder de groepen is er een groep van onze school “The Stranger” 

waarin Gregory en Guillaume van het zesde spelen maar er zullen ook 

andere leerlingen zijn zoals Benjamin, Leah, Emilie en ook 

professionele groepen: “King of Petrol”. 

Wij beloven u een feestelijke sfeer met veel muziek en plezier.  

Tot ziens!  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Doctors Love 

Help! Wat moet ik doen? 

 

DINGONDO DIKONDJA NAOMY  

BARCHICHE LILIA 

 

Gebroken hart verhaal 
 

Hallo doctors love, 

 

Ik heb advies nodig. In het derde jaar had ik contact met een meisje. 

We konden het goed vinden en er hing een goede sfeer tussen ons. De 

dingen begonnen serieus te worden. Maar ik was bang. Toen we een 

relatie moesten beginnen, werd ik zenuwachtig en heb ik haar laten 

vallen. Maar ik keek naar haar nog niet zo lang geleden en ik denk dat 

ik echt verliefd op haar ben. Twee jaar later, ontmoetten we elkaar 

opnieuw. Maar nu is het heel vreemd omdat ik het gevoel heb dat ze 

wraak wil. Maar ik hou meer en meer van haar. Wat moet ik doen?                                                                     

Anoniem 

 

Beste patiënt, 

De enige remedie voor uw probleem is geld en vrienden. We 

denken dat, als ze wraak wil nemen, het is omdat zij ook van jou 

houdt. Om haar terug te winnen moet je rijk worden, omdat het 

geld haar zal aantrekken en je gebroken hart zal herstellen. Werk 

goed op school en word rijk. Je zult mooi worden en je zult je 

vrienden hebben. Omring jezelf met goede vrienden om het best 

mogelijke leven te hebben.  

Veel geluk voor jou! 

Doctors Love 

 

Vrienden problemen 
Beste Doctors love, 

Vorige keer waren mijn vriend en ik in een club. We hadden plezier, 

het was echt goed. We lachten zoals altijd. Maar op een gegeven 

moment zag mijn vriend een meisje dansen. De hele nacht probeerde 

hij met haar te flirten. Hij liet mij achter omdat ze naar huis wilde en 

hij met haar meeging. We maakten ruzie en nu ben ik mijn vriend kwijt. 

Vertel me hoe we terug vrienden kunnen worden?  

Anoniem 

 

Beste patiënt, 

Je geeft je vrienden nooit op voor een meisje. Dus we zijn het 

volledig met je eens. Neem wraak! Probeer zelf dat meisje ook te 

verleiden. Voeg haar op de netwerken toe en blokkeer je vriend. 

Jullie hebben niet dezelfde prioriteiten.  

Doctors Love 
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Onderzoek over het zesde jaar  

 

LOPES DA COSTA MELANIE 

NIEWIAMDOMSKI SEBASTIAN 

BERGEN LAURY 

 

Het zesde jaar is het laatste jaar, dus willen we er de best mogelijke herinneringen aan hebben. Daarom hebben we ongeveer 40 personen geïnterviewd om 

hun mening te hebben over verschillende aspecten van het schoolleven zoals de activiteiten, de organisatie, …  

Hieronder vinden jullie de resultaten die het zesde jaar in de toekomst misschien nog beter zullen maken!  

 

Wat denken jullie van het nieuwe uurrooster?  

Zijn jullie voor?  

 

Willen jullie dat we allemaal hetzelfde uniform hebben 

zoals bijvoorbeeld in Engeland? 

 

Wat denken jullie van de nieuwe regels voor het gebruik 
van mobiele telefoons in de school? Zijn ze te streng? 

 

Willen jullie meer uitstapjes en trips in het zesde jaar 

hebben? (theater, museum, tentoonstelling,… )  

 

 

Denken jullie dat de uniform regels te streng zijn? 

 
Hebben jullie een hekel aan het leidingwater op school? 

 

Denken jullie dat zwemlessen nodig zijn in het zesde 

jaar? 

 

 

 

 

Dank aan alle personen  

die deelgenomen hebben  

aan de enquête! 
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SALUMU GENEROSE 

 

 

Goeiedag iedereen! 

 

Dit jaar willen we een wedstrijd organiseren en dat zal je zeker leuk vinden als je graag foto’s neemt. 

 

Wat is de bedoeling ervan? Tijdens het bal van het zesde jaar moeten jullie een boeiende foto nemen 

van iets, van jezelf of van een groep. 

 

Hoe kan je meedoen? Heel simpel. Je foto sturen naar het Smartschooladres van mevrouw Loyen tot 

10 mei 2019 om 00u en een jury zal de beste uitkiezen. 

 

De winnaar(s) zal (zullen) een prijs krijgen en hun foto zal in de gang van onze school worden 

tentoongesteld! 

 

Dus, aan jullie toestellen! 

Veel succes  
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CULTUUR 

 

Filmrecensie: “Duelles”, een psychologische thriller 

 

DE GRÈVE YASMINE 

 
 

Hallo! Voor de eerste editie van onze schoolkrant stel ik een Belgische film voor die in mei 2019 uitkomt: “Duelles” 

Het is een filmaanpassing van de roman “Derrière la haine” van Barbara Abel. Deze film is aangepast door Olivier Masser-Depasse. De film is een 

psychologische thriller rond twee families die anders reageren op de dood. Het verhaal speelt zich af in de jaren ‘60 en doet denken aan de psychologische 

thrillers van Hitchcock en gaat eigenlijk terug naar de essentie van het genre. 

Het vertelt het verhaal van twee bevriende families die gelukkig zijn, maar hun leven zal plotseling veranderen na de zelfmoord van de zoon van een van 

de families. Het verhaal focust op twee sterke vrouwen: Alice, de moeder die haar kind heeft verloren en Céline die ook een moeder is en niet weet hoe ze 

moet reageren. 

De film stelt dan de vraag: hoe kunnen we een bepaalde stabiliteit en vriendschap tussen vrienden behouden wanneer de andere niet meer heeft wat we wel 

hebben? 

De trailer toont een stressvolle en gespannen sfeer die tot een drama zou kunnen leiden... 

Ben je een fan van de psychologische thrillers van Hitchcock? Dan zal je heel waarschijnlijk ook van “Duelles” houden! Deze nieuwe film belooft een 

groot succes te worden, dus ga die zien en wees trots op onze Belgische cinema! 
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SPORT & SHOWBIZZ 

 

Artistieke en sportieve beloftes van LMA 

 

CONSTANCIO SAO PEDRO MARTIN 

FERNANDEZ IGLESIAS DAMIAN 

 

Damian Fernandez 

 

Zijn passie voor sport leidde hem op 12-jarige leeftijd naar de 

tenniswereld. Door jarenlang te trainen is hij nu ingedeeld in B-4. Met 8 

uur training per week en 4 uur fysieke training doet hij er alles aan om de 

doelen die hij zichzelf heeft gesteld te bereiken. Na zijn vele toernooien in 

België en Europa heeft hij al de kans gehad om te spelen met spelers als 

Steve Darcis en Arthur de Greef. 

 

 
Maya Sparklight 

Geregistreerd op 11-jarige leeftijd voor een zangstage door haar ouders, 

ontdekte ze een echte passie voor muziek. Aan het einde van de 

workshop vond een show plaats en haar ervaring op het podium was 

onvergetelijk. Een paar jaar later trad ze weer op tijdens de jaarlijkse 

show van haar school, waar ze zich voor een publiek bevond dat onder 

de indruk was van haar betoverende stem. Daarna nam ze zangles en 

begon ze haar engelachtige stem serieus te oefenen. Onlangs 

publiceerde ze haar optredens op verschillende sociale netwerken waar 

ze gevolgd wordt door honderden mensen die fan zijn van haar 

optredens. 

 

 

Amandine Laforge 

Amandine is met hockey begonnen toen ze 11 jaar oud was bij de 

Primerose Club. Vijf jaar geleden is ze voor een betere club veranderd en 

zit nu in de Daring Club in Molenbeek. Momenteel speelt ze in het 

midden van het terrein. Haar trainer is een van de beste spelers van het 

nationale Oostenrijkse team. De jonge Belgische hoop speelt overal in 

België (van Aarlen tot Oostende) een heeft vorig jaar een toernooi 

gewonnen. Elk jaar is er een artikel over haar ploeg in de krant.  

  

Martin Sao Pedro 

 
Gepassioneerd door elektronische muziek sinds vroeger jeugd, besloot 

hij zijn dromen achterna te gaan en begon hij op 10-jarige leeftijd met 

Deejaying. Zes jaar later, kreeg de jonge Belgische DJ de kans om op te 

treden in evenementen in heel België maar ook in Frankrijk en Spanje. 

Hij had de kans om te spelen op het officiële Afterparty van Miss België 

2019 maar ook in de Lotto Arena en op vele andere bekende plaatsen in 

Belgïe. Martin Sao Pedro, onlangs geïnterviewd en live op Fun radio, 

staat deze zomer op het Line-up van Festival met DJ’s als DJ daddy K, 

Mlle Luna, Mark With A K, Coone en nog veel meer. 

 

 

 
 

Victor Gerard 
 

Victor beoefent de rugbysport al sinds zijn vroege jeugd (4-jarige leeftijd) 
dankzij zijn ouders die beiden rugbyspelers zijn en hij heeft ook zijn 
grootvader die de oprichter is van een grote rugbyclub. 
Hij traint drie keer per week en elke zaterdag heeft hij een match. 
Hij had de kans om deel te nemen aan een internationaal toernooi in 

Dubai en een ander in Zuid-Afrika. 
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Ontspanning 

Kruiswoordpuzzels 

CLAESSENS CORENTIN 

MOREAU ESTELLE – SAIDI AMINA DIAMANT 

 

 
 

Kan je onderstaande woorden terugvinden in het rooster? Eén van de woorden staat er niet in. Welk woord is dat? ………………….. 

 

 


