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MENEN / LAUWE

Aan de junior journalist-wedstrijd
2017-2018 namen de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar
van de Meense scholen VLAM,
Sint-Jansschool, Sint-Joris, Bin-
nenhof, Blijdhove en De Kleine
Prins deel. De kinderen kregen
als opdracht om een opstel over
vriendschap te schrijven. Uit alle
inzendingen selecteerde Davids-
fonds dertig finalisten, zij zagen
hun opstel beloond met een boek
en een cultuurcheque.

BALPENNEN

Maar het allermooiste en origi-
neelste opstel kwam ontegenspre-
kelijk uit de balpen van Nathan
Berton (11), leerling van het zesde
leerjaar van vrije basisschool Bin-

nenhof. Onder het goedkeurend
oog van schrijver Willy Spillebeen
mocht hij een boekenpakket en
een cultuurcheque in ontvangst
nemen. Als winnaar neemt Na-
than ook automatisch deel aan de
provinciale wedstrijd en mag hij
op 22 april naar de proclamatie in
Blankenberge.
“Ik heb een grote pennenzak met
veel balpennen en plots kwam ik
op het idee om daar een verhaal
over te schrijven”, vertelt een blij

verraste Nathan.
‘Over een hand en een balpen’
gaat over een leeggeschreven bal-
pen, die in de prullenmand be-
landt. Hij begint aan een avon-
tuurlijke zoektocht naar inkt en
nieuwe vriendjes. Uiteindelijk
komt de balpen terecht in Na-
thans pennentas bij de kindjes
potlood, mevrouw slijper en opa
tippex. En mag hij opnieuw doen
wat hij het liefste doet: schrijven!

JEUGDVOLLEYBAL

Samen met vijftien klasgenootjes
zit Nathan bij juffrouw Hannelore

in de klas. “Knutselen en verhalen
schrijven zijn de dingen die ik het
liefste doe in de klas”, weet Na-
than. “Maar ik heb niet direct am-
bitie om schrijver of journalist te
worden. Wel droom ik ervan om
leerkracht te worden, want ik vind
het leuk om tijdens een presenta-
tie voor de klas te staan.”
Nathan speelt volleybal bij de
jeugd van Parky Menen. “Eigen-
lijk moet ik nu op het veld staan
voor een wedstrijd. Ik zal een uur-
tje later zijn, maar ik hoop om
toch nog mee te kunnen doen”,
aldus een sportieve Nathan.

VERBETERINGEN

Een trotse juffrouw Hannelore
Defour noemt haar leerling een
voorbeeldig student. Hannelore:
“In zijn opstel schreef hij niet
over een voor de hand liggende
vriendschap tussen mensen, wel
was hij zo creatief en vindingrijk
om een verhaal te verzinnen over
een balpen en een hand.” 
Nathan tenslotte zwaait ook met
lof naar zijn juf. “Zij heeft alles
nagelezen en ik wil haar graag be-
danken voor de verbeteringen”,
besluit de jeugdige schrijver.
(Carlos Berghman)

Nathan Berton schrijft het
best over vriendschap
MENEN In CC De Steiger huldigde het Davidsfonds dertig junior journalisten. Het mooiste opstel over
vriendschap was van de hand van Nathan Berton. Op 22 april mag hij Menen vertegenwoordigen op de prijs-
uitreiking van de provinciale Davidsfondswedstrijd.

Laureaat Nathan Berton (achteraan, met groen jasje) wordt omringd door alle klaslaureaten, bestuursleden van

het Davidsfonds en afvaardiging van het stadsbestuur. (Foto WO)

“Ik schreef een 
verhaal over mijn
balpennen in mijn
grote pennenzak”

TWEED FEAT. GERVIS 

MYLES

De Amerikaanse blues-, soul- en

funkband Tweed, ook bekend als

Tweed Funk, brengt op donderdag

15 maart om 20.15 uur in het cafe-

taria van CC De Steiger een tribute

aan hun vorig jaar overleden front-

man Smokey Holman. De band

vond in blues-en gospelzanger

Gervis Myles een waardige vervan-

ger voor de soulvolle zanger. Sa-

men brengen ze tijdens deze Smo-

key Holman Memorial Tour met

zweet doordrenkte soul, blues en

funk. Kaarten kosten 11 euro.

TONEELGROEP NUNC 

MET ‘ELK ALLEEN’

Voor ‘Elk alleen’ dook Toneelgroep

Nunc in de plooien van de Franse

revolutie om een voorstelling te

maken die op zoek gaat naar de

gelijkenissen tussen toen en nu.

1789 lijkt immers verdacht veel op

2018. Ook nu komen mensen op

straat, zijn er terreuraanslagen en

schreeuwen populisten om aan-

dacht. 

Auteur Benjamin Vantourhout roept

de helden van de Franse revolutie

weer tot leven. Figuren als Marie-

Antoinette, Lodewijk XVI en Robe-

spierre verdedigen elk vanuit hun

eigen standpunt vurig hun gelijk en

gaan op zoek naar medestanders.

Op vrijdag 16 maart om 20.15 uur

zal het aan de kijker zijn om uit dit

koor van stemmen en dromen de

eigen waarheid te vinden. Dat

wordt niet evident, want het eerste

deel van de voorstelling speelt zich

af op vier verschillende plaatsen in

het gebouw, waardoor je maar een

deel van het verhaal meekrijgt.

In “Elk alleen” zijn we getuige van

de heftige strijd tussen waar en

onwaar, tussen verdedigen en

aanvallen, tussen verwijten en

sympathiseren. En zien we dat er

niet zo gek veel verschil is tussen

revoluties toen en nu. Om 19.30

uur is er een inleidende babbel met

Benjamin Vantourhout.

Kaarten kosten 16 euro, 15 euro

met reductie en 13 euro voor -26

jaar. (CB)

IN CC DE STEIGER

LAUWE Johan Henry overhandig-

de, in het bijzijn van de familie,

een omslag met daarin 541,51

euro aan directrice Josephine

Wullepit van GB Ter Molen. Dit

bedrag is de opbrengst van de

drankgelegenheid die zich be-

vond op de binnenkoer van het

kersthuisje tijdens de kerstmarkt.

Het kersthuisje met 43.000 licht-

jes lokte heel wat belangstelling.

(Foto WO)
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