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Goochelen met Piet, 1 februari 2013

Meer ondersteuning voor personen met 
een handicap, iedereen is het er over 
eens.... Vanuit deze optiek is 2013 een 
jaar waarin heel wat wijzigingen al 
een eerste weerslag kennen  binnen de 
werking van onze dienst. 
Concreet betekent dit voor de thuis-
begeleiding dat we in dezelfde tijd 
meer mensen dienen te begeleiden, dat 
nieuwe aanmeldingen zo snel mogelijk 
opgestart dienen te worden, en dat 
groepsactiviteiten niet meer als een 
volwaardige begeleiding gehonoreerd 
worden. 

Voor ‘t SPOOR beweegt worden de 6 traditionele 
groepsactiviteiten in 2013 teruggebracht naar  4.
Vier keer per jaar werken we aan een leuk, 
ontspannend programma en af en toe blijven we 
natuurlijk ook bewegen.

1 februari zou een ontspannend programma 
worden. Voor de gelegenheid hadden we een 
goochelaar uitgenodigd. 
Een goochelaar, sluit dit wel aan bij de interesses 
van de deelnemers? Klinkt het niet wat oubollig? 
Ja, maar het gezellig samen zijn primeert toch?
In de afgelopen jaren waren we telkens verbaasd  
over het actief deelnemen aan de activiteiten. 
Denken we maar aan de workshop klankschalen.
Verschillende goochelaars werden gecontacteerd, 
op team werden de verschillende kandidaten 
grondig bekritiseerd. Filmpjes op youtube werden 
beoordeeld en de keuze viel uiteindelijk op Piet 
Callemeyn.

Interview met Piet 
Piet kwam van het verre Leuven, maar was eigenlijk 
een Westvlaming. Hij kon ons weldegelijk verrassen 
en toonde aan dat goochelen boeiend blijft en dit 
voor jong en oud.  Samen met de getoonde kunstjes 
, komt altijd de vraag hoe doen ze het toch?
Op deze vraag:’ Hoe doe je het toch’ gaf hij 1 
antwoord. Hij  toonde hoe hij met touwen  het 
publiek bij de neus neemt.
De goochelaar Piet was geen oubollige figuur maar 
een frisse  jonge man. Hoe komt er iemand op 
het idee om te goochelen? Kan hij zijn optredens 
combineren met zijn werk? En wat was zijn eerste 
geslaagde goocheltruc. Dit waren de vragen die ik 
hem voorlegde en zijn antwoorden kan je in deze 
krant nalezen. 

Wat was je eerste geslaagde goocheltruc? 
Voor zover ik me kan herinneren was dit een 
truc met drie touwen van verschillende lengte. 
Abrakadabra, en ik maakte ze alle drie even lang. 
Toen ik 9 jaar oud was kreeg ik van mijn oma een 
goocheldoos. Ik heb er toen heel wat mee geoefend 
en me er enorm mee geamuseerd. In die tijd was 
er op TV elke vrijdagavond een goochelshow met 
Hans Kazan. Als kleine jongen zat ik dan ook altijd 
klaar om de goocheltrucs te volgen. Een van die 
trucs was een truc met drie touwen en dat deed 
me eraan denken dat ik die eigenlijk al de hele tijd 
in mijn goocheldoos had zitten. Ik ben die opnieuw 
beginnen oefenen, en dat is de eerste truc die ik op 
een goede manier heb weten te brengen met een 
verhaaltje en een show er rond zoals dat hoort.

Hoe ben je er toe gekomen om op te treden?
Tijdens de lagere school en het middelbaar heb 
ik me vaak bezig gehouden met goochelen. Dat 
bleef echter beperkt tot optredens voor de familie, 
waarbij ik mijn nieuwe trucs kon uittesten. Als 
student in Leuven heb ik toevallig eens een 
goocheltruc meegenomen op café om wat vrienden 

Piet, overdag werkt hij als onderzoeker aan 
de KUL en in zijn vrije tijd goochelt hij met 
koorden.
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te verbazen. Dat sloeg aan, en ik kreeg de microbe 
eigenlijk snel terug te pakken. Zo is dat stelselmatig 
wat gegroeid. Ik ben me terug beginnen vastbijten 
in het goochelen. Elke avond zat ik na het studeren 
nog een uurtje goocheltrucs te oefenen, en af en 
toe deed ik enkele trucs voor vrienden. Tijdens de 
zomer kreeg ik de kans om op "Parkkaffee", een 
gezellig kleinschalig festivalletje in Mariakerke, 
mijn trucs te tonen aan de voorbijgangers. Daar 
zijn enkele optredens van gekomen via mensen die 
me gezien hadden en zo is de bal aan het rollen 
gegaan.

Combinatie met huidig werk, nog haalbaar?
Ondertussen ben ik al 4 jaar overal rond aan het 
optreden op recepties, diners en feestjes. Dit is 
telkens close-up goochelen, dus magie van heel 
dichtbij, voor een volwassen publiek. Je zal me 
dus nooit met konijnen en duiven zien rondlopen, 
de trucs die ik doe gebeuren in de handen van de 
toeschouwers met alledaagse voorwerpen. Per 
maand ben ik gemiddeld een vijftal keer aan het 
optreden en daar ben ik heel tevreden mee. Het is 
een leuke afwisseling met het werk dat ik overdag 

doe. Ik werk als onderzoeker in micro-elektronica 
bij de Katholieke Universiteit Leuven. Het is altijd 
leuk om 's avonds na het werk of in de weekends 
dan eens de knop te kunnen omdraaien en te gaan 
goochelen. Het leukste moment na een optreden is 
om te zien dat de mensen ervan genoten hebben, 
dan vertrek ik met een super goed gevoel terug 
naar huis!

“Magie van dichtbij met alledaagse 
voorwerpen, mij zie je niet met konijnen of 
duiven rondlopen”



Bolletra en een bezoek aan Inagro, 31 mei 2013
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Op vrijdag 31 mei was het terug zover… 
’t Spoor kwam terug in beweging. Er was 
een talrijke opkomst van maar liefst 15 
geïnteresseerden. Om 10u werd iedereen 
verwacht in het dienstencentrum Ten 
Elsberge in  Roeselare om daarna richting 
Beitem te trekken.

Tijd voor een spelletje bolletra. 

Nadat de meesten zich hadden opgewarmd 
met een warme tas koffie, kon het amusement 
beginnen. Eenmaal gestart hadden we de liefde 
voor dit oude volksspel terug te pakken.  Van 
sommigen zou je echt denken dat ze op voorhand 
getraind hadden! Het blauwe team had snel wat 
voorsprong genomen. Men dacht: “goed begonnen 
is half gewonnen”. Els motiveerde haar team dan 
ook als een echte coach. Het rode team bleef niet 
bij de pakken zitten. Onder leiding van Tille werd 
er een nieuwe tactiek besproken.  Het team stelde 
een zeer goede verdediging op, waardoor blauwe 
team van Els heel wat moeite had om deze te 
doorbreken. De stand 5-5 geeft duidelijk aan dat 
beide teams aan elkaar gewaagd waren.

Om 12u namen we met zijn allen plaats rond de 
ronde tafel. Vrijdag,  visdag. Het was sterk gissen 
om welke vissoort het ging. Uiteindelijk wist 
iemand dat het pangasiusfilet was. Dat kent toch 
iedereen?!

Het spelletje bolletra werd met een gezonde 
competitiegeest gespeeld !
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Weetjes over wat er op ons bord komt ..

‘s Namiddags gingen we naar Inagro te Beitem. 
Inagro staat voor onderzoek en advies in de 
land- en tuinbouw. Binnen het labo worden – 
via meetapparatuur -  allerlei testen en analyses 
uitgevoerd op groenten en fruit. De doelstelling is 
tweeledig:
* Ten eerste wil het centrum kwalitatieve goederen 
afleveren aan de REO-veilig.
* Ten tweede willen ze het hele jaar door voldoende 
groenten kweken om aan de consumentenvraag te 
beantwoorden.
Het onderzoekscentrum heeft een gigantische 
oppervlakte. Het beschikt over zo’n 13ha 
proefveldoppervlak voor teeltsystemen en 
daarnaast over 12ha proefveldoppervlak voor 
biologische teelt.

Wist je dat 1 ha gelijkgesteld is aan 2 
voetbalvelden. Dit wil zeggen dat het 
onderzoekscentrum een oppervlakte heeft 
van ongeveer 50 voetbalvelden.
 
Onze kennis  werd meteen op de proef gesteld. Zo 
ontdekten we al snel dat er heel wat verschillende 
tomaten geteeld worden. We denken  aan 
trostomaten, kersttomaten, vleestomaten en zelfs 
rode tomaten. De dag van vandaag zeg je niet 
zomaar tomaat!  Er is een uitgebreid gamma aan 
soorten, kleuren en vormen. 

In Inagro wordt er geteeld op akkers, in serres, 
paddenstoelenteelt en aquacultuur. 

Wist je dat de pangasisusfilet die ’s middags 
op ons bord lag, de dag van vandaag 
gekweekt wordt via aquacultuur?

De aquacultuur is in opmars. Hierdoor is de 
kistenteelt van champignons aan het afnemen. 
In de toekomst zullen champignons geïmporteerd 
worden via het buitenland.
We namen een kijkje  in de gigantische serres. 
Daar worden er onder andere aardbeien, salades 
en bonen gekweekt. 

Wist je dat door de opmars van kook-
programma’s als Dagelijkse Kost en 
SOS Piet de vraag naar de kweek van 
bonen is gestegen? Door de hedendaagse 
keukentrend van  wokgerechten stijgt de 
verkoop van bonen en daalt de kweek en 
verkoop van tomaten.

Er zijn steeds strengere milieunormen en ook  
Inagro zelf draagt uiteraard zijn steentje bij en 
werkt met een kleinschalige biogasinstallatie.

Wist je dat Inagro via de biogasinstallatie  
haar eigen afval omzet naar duurzame 
energie?

Na dit bezoek kon er nog even bijgepraat worden in 
het een plaatselijk cafétje.

‘t Spoor beweegt is mogelijk dankzij de steun van Belgacom


