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Als de maan verdwijnt,En de zon haar gezicht laat zien.Word ik verdrietig,Omdat ik de hele tijd heb moeten afzien.
Ik heb veel geprobeerd,Maar steeds mislukt het jou voor mij te winnen.Maar proberen en snel opgevenZijn niet bepaald mijn dingen

Dus blijf ik het proberen.Keer op keer,tot jij me toelaat in je hart,Of afwijst, alweer.
Maar ik denk,Dat jij je tegen iets verzet.En ik ga mij klaarmakenVoor een lange nacht in mijn bed

Ik kan niet slapen,Niet terwijl ik denk aan jou.Ik kan niet stoppen,Stoppen met denken aan jou.























GGeessppoott:: LLiieeffddee











Ben Verweij:
Lekker fietsen in Duitsland, maar waar is de grenscontrole?





Paula Mostert: Er gaat niets boven Terschelling!



Aad van Diemen: Eerst inspanning, en danontspanning!



Beatrijs Wind: 10 drogeminuutjes op het Ijsselmeer.Omdat het kan!

Angelike vanErp:
Ditjaarbenik in
IJslandopvakantie
geweest.
Omdater(bijna)geen
bomengroeieninIJsland,
wordendehuizengebouwd
vanbeton, golfplaatenglas.
Enja, waardeedmedat
aandenken?

Pauline Voogt:
Zon, zee, strandEen cocktail bij de handPlus de beste dj’s van het land.



Krijn Kieviet:
Op de foto sta
ik met mijn
dochter te
kijken naar
de giraffen in
het Gaiapark
in Kerkrade.

F loortje de
Jonge:
Eccomi qua!!!!!! Ja ja, je moest er eerst een bootje voor

nemen en daarna een heel steil geitenpaadje omhoog,

maar dan heb je ook wat! Jullie zien niet wat ik zie vanuit

deze luie stoel: de schitterende zee met uitzicht over

Genua vanaf Punta Chiappa. En o ja, Italianen kunnen

haast in een vingerknip feestjes geven met heerlijke

maaltijden en dans en gastvrijheid, daar kunnen wij nog

wel een puntje aan zuigen ....



Pascal Baron:Ik kom uit Bretagne inFrankrijk. Naast de Fransecultuur heb ik ook keltische bloed.Tijdens de vakantie, bij mijnouders, maken wij elke zaterdagzo genoemde 'galettes' en 'crêpes'op zo'n enorme koekenpan. Graagwil ik galettes en crepes hier ophet USG met een paar leerlingenin de keuken van de kantinemaken.
Astrid vanCoevorden:Dit is een fotogemaakt tijdenseen wandeling doorde rijstvelden vanSulawesi.Een vrouw is hierbezig om de pasgeoogste rijst tespreiden op eenmat zodat de zonhet sneller droogt.Mijn man vond hetleuk als ik voor defoto haar evenhielp!

Alwine Reinink:Hartekreten op demuur van het LiceoClassico in Cortona.



Jesper Tjoa, Vreemdel i ngenpol i ti e
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Arthur (6e) enJoris (5e)moeten noguitvechten wie deechte maestro is.

Zarah en Christer (5e):
Match made in heaven!

De Koffietafel van Tante Truus





Nieuws uit de Mediatheek





Stach (1e) gaat zondertwijfel een echteCasanova worden!
Zou deRometrui vandit jaar beterworden dan deTriertui vantoen?

Ayoub en Felicia
(5e): Zijn jullie nou
op elkaar of niet?

En zo ja, hoe moet
dat dan met
Felicia's liefde voor
profvoetballers?

Ook Saskia (2e)
lijkt het goed te
doen bij de heren!

Christiaan (5e) gaat
voor de koptelefoon-
look, zou dit te maken
hebben met zijn jacht

op de dames?



The Game Review












