
•Niemanddiehetbpostooithadnagegeven,
maar het postbedrijf zorgde voor een on-
verwachte muzikale noot, toen het in
mei een eerste MUZIKALE POSTZEGEL
uitbracht. De zegel even scannen met de
smartphone en het Vlaams Radio Koor
weerklinkt.

•Indezelfdecategorie:deGPS-SCHOENEN
diesindsseptembertekoopzijninonsland.Geefdebestemming
inmetdeappen je schoenen trillen jeopelkkruispuntde juiste
weg in.Metgratiswifi zelfs, alshetvandegroepWirelessBelgië
afhangt.Dieverkreeg in juli aldat iedereengratiskansurfen in
Sint-Katelijne-Waver.Almaarmeergemeentenvolgdensinds-
diendatvoorbeeld.Het leven is al duurgenoeg, toch?

• Dikke pluim ook voor de Britse luchtvaartmaatschappij
ThomsonAirways die in oktober besliste omVLIEGTUIGEN
HERUIT TE VINDEN. Gedaan met de netjes achter mekaar
vastgevezenzeteltjes.Denieuwetoestellenkrijgenvoort-
aan gezinstafels, zodat passagiers mekaar in de ogen
kunnenkijken. En,wieweet, eenkaartje leggen.

Eentweetmagdanmaar140tekens
tellen,vaakstaatervéélmeertussende
regels te lezen.Zoalshetberichtjehier-

naastvanMarcCoucke,die indeaanhef
vandetweetdeverkoopvanOmega
Pharmaontkent,omdan

meteentezeggendaterwel
eenpisteonderzochtwordt.

Eenmaandlaterwas
dedeal rond.EnCoucke

1,6miljardeurorijker.

JezalalsVlaamse
toeristeopIbizamaar
WillSmithtegenhet lijf
lopen. ‘Selfie,Will?’

‘Sure!’Omdanteont-
dekkendat jeeencruciaal

kledingstukvergeten
bentendefotozo’n
1,5miljoenkeer
gedeeldwordt...

Eentopzomerhebben
wenietgekregen,
omhetzachtuit te

drukken,maarhetwas
járengeledendater

nogzoweinigkinderen
verdwaaldenaande
Belgischekust: liefst
éénderdeminderdan in2013.Met
dankaaneendoodeenvoudigmaarsuperdoeltreffend

hulpstuk:hetpolsbandje.WickiedeVikingvoorde
jongens,MayadeBijvoordemeisjes.Even latenbellen

naarpapaofmama,enhetgezinnetje isherenigd.

Tijdenshetkokenkreegrolstoel-
atleteMariekeVervoorteenpot
kokendespaghettioverzichheen:
vanhaarenkels tothaarborst
brandwonden indetweedeen

derdegraad.Maarplotswasdaar
deuitnodigingvandekoning,
omnaarhetpaleis tekomen.

‘Wielemie’ lagnoginhetbrand-
wondencentrum,maardiékans
lietzenietschieten.«Dekoning
heeftmemoedingepompt»,

zeizenadeontvangst.«Zoveel
zelfs,dat ikvolgend jaarwéér
eenwereldrecordgabreken.»

Wathebbenwe
gelachenopdeweg,dit
jaar. ‘TITI’, ‘G-SPOT’,
‘ZORRO’, ‘BATMAN’,

‘ZOTVANA’, ‘RAMBO’,
‘HIHIHI’en ‘HAHAHA’:
aldezenummerplaten

zagenwevoorbij
snorren.Onzeper-
soonlijkefavorieten
zijntoch ‘SELDER’
en ‘RODEBIET’.
Groente-enfruit-
handelaarsTomenGuy
Claessensvondenhetsupergrappigenzijzijn
zekernietdeenigen.Hunvolgende ‘plaque’

isalonderweg: ‘KIWI’.

•DeprijsvoorMEESTBEHULPZAMESTRAATgingbegindit
jaar naar de Van der Vorstlaan in Loonbeek (Huldenberg),

waar alle 26 bewoners al vier jaar lang dag en nacht klaar-
staanomvoorMartinVanKerrebroeck tezorgen,diedooreen
mislukte operatie in een rolstoel belandde. «Burenliefde zoals
ik ze ken, die vind je nergens meer.» Volgend project is een
clubhuis voordehelebuurt.

• Even warm is het hart van Marcel en Hild De Bakker uit Zoersel.
Het echtpaar stal dit jaar de show in de tv-reeks ‘Buitengewoon’,
toen ze de cameraploeg een kijkje in hun ‘gewone’ leven gunden.
Marcel en Hild hadden liefst 14 KINDERENGEADOPTEERD, van wie
12met eenbeperking.Hild reageerde laconiekopal die aandacht: «Er
is plaats genoeg in ons huis en liefde genoeg in ons hart. Maar noem
ons geen helden:wij hebben de kinderen niet geadopteerd, zij hebben
onsgevonden.»

• De allermoedigste is ongetwijfeld de 24-jarige VERPLEEGSTER
JOLIEN COLPAERT uit Reningelst (Poperinge), die in volle ebola-

crisisvertroknaardeenigeplekterwereldwaarniemandwildezijn:
SierraLeona.Waarom?«Omdatzemijnhulpdaarkunnengebruiken»,
antwoordde Jolienverbaasd, alsof ze ietsdoodnormaalsdeed.

• PAUS FRANCISCUS kwam dit jaar twee keer uit de kast. In het Italiaanse
blad Il Messaggero noemde hij vrouwen afgelopen juni «het mooiste wat
God ooit geschapen heeft». En even later reikte hij homo’s uitdrukkelijk
de hand: «Als mannen verliefd worden opmannen, wie zijn wij dan om
dat te veroordelen?» Het tekende de nieuwe wind die door het stoffige
Vaticaanwaait. Profvolleyballer RamónMartinezGion (PrefaxisMenen)
wachtte niet langer en outte zich als eerste topsporter voor heel België:
«Als een ploegmaatme vraagt of ik homoben, zeg ik ‘ja’.Waaromzou ik
nog langer liegen?»
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LACHEN OP
DE BAAN

STRAFSTE
DEAL

SUGGESTIEVE
BORDJES

OEPS! IETS
VERGETEN...

SCHOUDERKLOPJE
VAN

DE KONING

Watwerder eenellendeover onzehoofdenuitgestort, de voorbije

twaalfmaanden: IS-video’s, rampvluchten,besparingen,ontslagen

en een veel te lange lijst in memoriams. Gelukkig had 2014 ook

een keerzijde die wél glinsterde. Van duivelse fandagen tot

goedkopere benzinestations, van zelfrijdende elektrowagentjes

WONDERBANDJES

Geruchtoveromegais
voorbarig/eenzijdig:
businessdraaitsuper,
omgevingverandert
razendsnel,dan
moet jepistes
onder-
zoeken

DekortemaarkrachtigeWK-time
vandeRodeDuivelsvertaaldezich

op7september ineenkleine
volksverhuizing.Zo’n30.000
supporterstrokkennaarde
fandag inOostende,omer
urentezwaaien.Wiewou
opvallen,hadmaaréén
manier:bordjestonen.
Meestgesolliciteerde
Duivelswarendiedag

Mertens,WitselenOrigi.
Detail:Witselhádopdat
momentalgescoord.Op
3oktobermaaktehij

bekenddatzijnvriendin
Rafaellazwangerwas.

EenWK-baby,
alshetware.

OVERLIJDENS, RAMPEN, BESPARINGEN

SLIM GEVONDEN

WARM,
WARMER,
WARMST

Eenextragrotewiegendetekst
‘Sometimesmiraclescomeinpairs’:
meerhaddenTomBoonenen
Lorenietnodigomtezeggendat
ereentweelingopkomstwas.
Eindelijkgoednieuws,naeen
miskraaminmaart.Lore isuit-
gerekendvoorvolgendemaand.

Selfies inallevormenenmaten,
dit jaar.Eénervanbelanddezelfs
bijderechtbank.Dezefoto,doorde
aapzelfgemaakt,gingdewereld
rond.Deeigenaarvanhetfoto-
toestelclaimdehetcopyright,
maardatwaszonderderechter
gerekend.Aangezienhetdeaap
wasdieophetknopjedrukte,mag
hetbeeldgratisgebruiktworden,
oordeeldedie.Deaaptekende
geenberoepaan.

Dathij lefhad,zeidenz’n
vrienden,endatzeeensgoed
gingen lachen.MaarhetkonDirk
CaesuitKessel-Loweinigschelen,
wantopdeMissXL-verkiezing
beginoktobereindigdehij... tweede,
nogvóórtwaalfvrouwen. Inhet
reglementstondnergensdatdedeel-
nemersvrouwenmoestenzijnende jury
volgdehem.Eengelukdathetbad-
pakkendefiléditkeergeschraptwas.

Bijnavergeten,maardezomer2014
eindigdenétnietmeteendagrecord:
op17septemberklomhetkwiknaar
25,8graden. IJsventers, terras-
uitbatersenpretparkendeden

goudenzaken.
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KOUD MAAR KRACHTIG

WIE HET LAATST
LACHT...

Volgende maand
PAPA &
MAMA

tot een inzamelrecord bij Music For Life, en van superpopulaire

panda’s tot zingendepostzegels.Misschien, heelmisschien,was

2014 dan toch niet zo’n slecht jaar... • PETER VERBRUGGEN •

• De ZWARTEZWAAN van Brugge schopte het eind augustus tot inter-
nationaal nieuws, toen het stadsbestuur besloot om de ‘indringer’ te
vangen.MaardatwaszonderdeBruggelingengerekend,diehetopnamen
voor de verschoppeling en onder meer via Facebook alle vang-acties
boycotten. De zwaan zelf had er na een paar weken genoeg van en vloog
uiteindelijk zelfweerweg.

• Nog straffer was de hulp die de Australische dierenvrienden Lyn Orton en
Pip Joyce boden aan hun tien jaar oude GOUDVISGEORGE. In plaats van het
beestje richting kleinste kamertje te brengen,werdhij opde operatietafel van
dokter Rich gelegd, die tijdens een ingreep van 45 minuten een hersentumor
verwijderde.George sparteltnog steeds levendenwel rond inzijnbokaal.

• 2014 was ook het jaar van de zwangere olifanten. Bij Planckendael ver-
wachten ze er zelfs twee tegen februari, bij Pairi Daiza één in juni. Geheid
dat er opnieuwbezoekersrecords zullen sneuvelen. Pairi Daiza heeft sinds
23 februari immers ook twee publiekslievelingen in huis, de panda’s
XINGHUI ENHAOHAO. Als ook dáár nog een babypanda komt, wordt het
park tekleinomallebezoekers tekunnenontvangen.

DéhypevanafgelopenzomerwasdeIceBucketChallenge.
Laateenemmer ijskoudwaterover jeuitkieperenenstort
geld—zoiets.Maarhetgoedenieuws:deALSLigakreeg in
2014vijftienkeerméérgiftenbinnendanin2013.Metdank
aanVincentKompanyenvele,veleanderen.

• Geldmaakt gelukkig. Vraag datmaar
aan de 14 MULTIMILJONAIRS die ons
land dit jaar extra telde dankzij Lotto
of Euro Millions. De hoofdvogel werd
in december afgeschoten door een
anonieme speler die 25 miljoen euro
binnenrijfde. Dikke kans dat het een
Vlaming is, want uit cijfers die de

NationaleLoterij inaugustus
vrijgaf,blijktdatdejackpot
dubbel zovaakbijonsvalt
als inWallonië.

• Sinds april staat het
DUURSTE HUIS OOIT
in België te koop, in
Brasschaat. Vraagprijs:
18 miljoen. Daarvoor
krijg jewel een complex
met acht suites, twintig
kamers en een stuk of
wat zwembaden.

•Specialevermel-
ding voor Milan
Vanacker(12)uit
Knokke, die in

de eerste schoolweek een
OMSLAG MET 755 EURO
tussen een bibliotheekboek
vond. Zelf houden? Geen
sprake van, dacht Milan. In
de envelop zat immers ook
een loonbriefje met naam.
De eigenaar was zo blij met
de vondst dat hij de jongen
prompt een beloning van
100eurogaf.

•Debeste investeringvanhet
jaar bleek de verkoop van
een MATCHBOX-AUTOOTJE
dat in1961vijf frank(12cent)
kostte en in september ge-
veildwerdvoor12.191euro—
meer dan honderdduizend
keerhet aankoopbedrag.

• En tot slot: dikke proficiat aan het
team van MUSIC FOR LIFE, dat in
december2,7miljoeneuroindeschuif
kreeg: 200.000 meer dan vorig jaar.
Héérlijke radio was het, en wat een
knappeprestatie!

BIJNA WAS

MISS XL
EEN MAN

N, ONTSLAGEN... MAAR OOK DÍT WAS 2014

NÉT GEEN RECORD

GOED VERDIEND

VROLIJKE, VROLIJKE DIEREN
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