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Horizontaal
A Eerstehulpverlening – 

alkali
B Houding – bezittelijk voor-

naamwoord – rivier in 
Rusland

C Telwoord - edelen
D Grtz! – ticket
E Mannelijk dier – watervo-

gel
F Rivier in Nederland – café-

meubel
G Sporter – muzieknoot
H Uiting van berusting – acci-

dent
I Rode Muppet – heilige 

beker 
J Persoonlijk voornaam-

woord – gedachte – 
groente

K Muziekstuk – 
schrijfvloeistof

Verticaal
1 Kreeftachtige – op die 

manier
2 Inwoonster van Europa – 

voertuig 
3 Dus (lat.) – keer 
4 Rangtelwoord – fout
5 Veelkleurige – metaal
6 Negatief prefix – van jezelf 

– zuivelproduct 
7 Muzikaal stemgebruik – 

grondbewerking
8 Slaapplaats – wondvocht 
9 Spaanse rivier – niet los
10 Alleen – mondeling
11 Waterstand – cosmetica
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Prijsvraag
De oplossing van de vorige prijsvraag 
was ‘Geef je stem aan het ACV’. B.G. 
uit Wilsele werd door loting uit de 
juiste antwoorden getrokken en wint 
een boekenbon van 25 euro. Proficiat!

Stuur je antwoord voor het 
nieuwe kruiswoordraadsel naar 
puzzelpulsmagazine@acv-csc.be, 
ten laatste op 8 JANUARI 2021. Of 
stuur een briefje met de oplossing, 
naam, adres en lidnummer naar Puls 
Magazine, Sudermanstraat 5, 2000 
Antwerpen. De winnaar ontvangt 

een boekenbon van Standaard 
Boekhandel ter waarde van 25 euro.

We konden ook gratis exemplaren 
wegschenken van de Gutmensch 
Scheurkalender. De onschuldige 
hand maakte deze lezers / lezeres-
sen blij met een exemplaar: M.W. uit 
Mortsel, J.S. uit Sint-Ulriks-Kapelle, 
C.S. uit Lebbeke, P.B. uit Gent, R.T. uit 
Oedelem, L.V. uit Aarschot, L.C. uit 
Sint-Niklaas,  C.B. uit Vlamertinge, E.J. 
uit Vosselaar en C.S. uit Gelrode. 
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HOUSE OF HUMMINGBIRD
 Karin Seberechts

“Vandaag is het je eerste dag op weg naar de dood”. Ga daar maar even 
aanstaan. Dit ‘opbeurende’ advies is maar één van de levenswijsheden 
die Eunhee en haar klasgenoten meekrijgen in House of Hummingbird, 

het uitmuntende regiedebuut van de Zuid-Koreaanse Bora Kim. 

Eunhee is niet bepaald een domoor, 
maar ze houdt vooral van dagdro
men en striptekenen. Haar broer 
wordt gedrild voor de gerenom
meerde universiteit van Seoel, en 
werkt zijn frustraties geregeld fysiek 
uit op haar. Eunhee en haar spijbe
lende zus Daehoon krijgen thuis en 
op school constant ingepeperd dat 
alleen de primussen zich een toe
komst mogen dromen. De anderen 
lopen gegarandeerd in hun onge
luk. Haar ouders baten een winkel 
in rijstcakejes uit, en bieden weinig 
steun of soelaas. Ze hebben het al 
lastig genoeg met zichzelf, laat staan 
met hun drie kinderen. Ondertussen 
borrelen bij Eunhee honderden
een emoties op, over vriendschap, 
verliefdheid en andere verlangens. 
De meeste volwassenen rondom 
haar hebben daar geen oren naar. 
Alleen een arts die (ironisch genoeg) 
de gevolgen van haar vele oorve
gen behandelt, toont bekommernis. 
En Yongji, de nieuwe lerares in de 
Chinese bijwerkklas, die een baken 
wordt in Eunhees bestaan.
Het is twee uur heerlijk toeven en 
meemijmeren in de leefwereld van 

dit weifelende meisje, dat het leven 
op zich ziet afstormen, en zich niet 
meteen raad weet met alle uitda
gingen en verwachtingen die erbij 
horen. Bora Kim situeert haar deli
cate kroniek in 1994: het jaar waarin 
zij zelf 13 was, waarin de Noord
Koreaanse leider Kim Ilsung er het 
bijltje bij neerlegde en waarin de 
Seongsubrug instortte. Ze rijmt zo 
de veranderende Koreaanse realiteit 
met de woelige ziel van haar fragiele 
protagonist. Samen met Eunhee 
drentelt zij een sneller en vluchtiger 
tijdperk in, met woekerende pres
tatiedruk. Kim doet dat met verve: 
fijngevoelig, trefzeker en eigenwijs 
geduldig. Het is heel even wennen 
aan het trage tempo, dat uiteinde
lijk verademing en ruimte biedt. De 
sfeervolle soundtrack en ‘kolibrie’ 
Park Jihoo, die een grote indruk 
nalaat, maken het mooie plaatje 
compleet. House of Hummingbird is 
een gedroomde eersteling, een warm 
dekentje in sombere coronatijd. 

 House of Hummingbird is beschikbaar 
op video on demand (o.a. via Telenet, 
Proximus, iTunes, Google Play, Pathé)

Vinylpraat
Kunnen vinylplaten levens redden? 
Wellicht niet, maar rock-’n-roll 
bezorgde Wouter Bulckaert in de 
jaren zeventig wel een ontsnap-
pingsroute uit het Vlaamse platte-
land. 
In Vinylpraat maakt hij aan de 
hand van 22 grensverleggende 
langspeelplaten uit zijn eerste 
22 levensjaren het testament op 
van zijn jeugd. Hij vertelt verha-
len rond die albums, gaat op zoek 
naar waarom die elpees zijn smaak 
hebben bepaald en laat je met 
frisse oren luisteren naar klassie-
kers als Abbey Road, What’s Going 
On of Sign o’ the Times. 
Vinylpraat is tegelijk een warme 
invitatie om ook zelf die intense 
luisterervaring aan 33⅓ toeren 
per minuut te (her)ontdekken. Dat 
ritueel waarbij je de plaat op de 
pickup legt, de naald voorzich-
tig laat zakken op kant A, en de 
muziek met je ogen dicht savou-
reert. Waarna je de plaat omdraait, 
kant B opzet, en nog eens bidt dat 
de naald niet overspringt.
Vinylpraat is een uitgave van uit-
geverij Epo.

 Interesse in dit boek? Stuur dan je 
naam en adres naar topboek@acv-
csc.be en laat ons voor 8 januari 
2021 weten dat je graag kans maakt 
op één van de drie exemplaren die 
we gratis kunnen weggeven. 

Delicate en minzame kroniek over een zoekende tiener (Park Ji-hoo)

Wouter 
Bulckaert
Vinylpraat
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Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je 
akkoord met het wedstrijdreglement. Dit reglement 
vind je hier online: www.pulsmagazine.be/wp-content/
uploads/2019/09/Wedstrijdreglement-Ons-Recht.pdf


