
Met o.a.:

Hoe sterk is het

schattige valentijns-

beertje dat we allemaal

kennen?

Een snelle blik in de

lerarenkamer

Absurdisme in de

Jumbo, caissière over

jongeren:

"we willen ze niet binnen

hebben!"

En Sieraadstories:

wat schuilt er achter

een sieraad?

Apoforeta:
Valentijnsspecial



Valenti jn!

Nee, inderdaad, commerciehaters: er zit

geen diepte in.

En ja, het is oppervlakkig, en AmerikaansT

Maar geloof me, het is wél een dag waarop

iedereen net een extra beetje

verwachtingsvol om zich heen kijkt, en graag

verrast zou worden. Dus sla je slag en doe

iets l iefs voor die vriendin, je moeder, je

nieuwe lover, je minnaar, je leraar, je vent, of

je hond:

Spread the love!

(Ja Joris: Damned Hippie)

Maak er een mooie dag van!

Laura
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Het zijn net mensen...

Infiltratie in de lerarenkamer

Wanneer je met knikkende knietjes voor de docentenkamer staat, vraag

je je weleens af waar zij eigenl i jk in hun pauzes over spreken. Veel

docenten l i jken van alles op de hoogte, zelfs als het net gebeurd is in het

vorige uur. Roddelen docenten nu echt zo veel, of l i jkt dat maar zo?

Mopperen ze de hele pauze op die vervelende kinderen of leggen ze aan

elkaar uit hoe het zit met de stel l ing van Pythagoras of de categorische

imperatief van Kant?

In een gri js verleden, ver voor mijn ti jd, kenmerkte de docentenkamer

van het USG zich door een grote zware tafel. Er waren vaste plekken en

je mocht niet zomaar ergens gaan zitten. Tijdens de pauze gingen de

gesprekken vaak over fi losofie of andere zware thema's. Over je

privéleven werd nauweli jks gesproken.

Met de jaren is die tafel verdwenen, net als de soms stoffige thema's. In

het oude gebouw was er nog een grote tafel waar de meeste docenten

hun boterhammetjes naar binnenpropten voor de bel weer ging.

Sommigen verscholen zich de hele pauze achter de computers, terwij l

anderen in hun kabinet bleven. De docenten die er zaten, spraken over

van alles en nog wat (van voetbal tot bikini 's en van leerl ingenroddels tot

sterke verhalen over oud-leerl ingen). Natuurl i jk werd er op zijn ti jd ook

gemopperd op de slechte werkhouding of de luidruchtige klassen, maar

in de pauze ben je even niet aan het werk. Vandaar ook dat het eeuwige

geklop op de zware deur niet alti jd even enthousiast werd ontvangen.

In het nieuwe gebouw is het eigenl i jk heel anders. De deur is uit de

docentenkamer verdwenen, maar we zitten toch wel wat verder van jul l ie

af. Gelukkig kunnen jul l ie ons vinden als het nodig is, maar echt dichtbi j

zi jn we niet. We waarderen onze rust dan ook zeer.

Door de vele werkplekken is de hoeveelheid docenten in de

docentenkamer in de pauze enigszins afgenomen. Er wordt hard gewerkt

en dat is vaak ook nog ti jdens pauzes. De ri j voor koffie en thee (ons

noodzakeli jke spraakwater) kent aan het begin en einde van de pauze

een behoorl i jke piek, maar daarna dunt het publiek uit.



Een deel zit aan de tafels, op de bank of in de werkruimte, terwij l de

grootste groep op de "barkrukken" rond de hoge tafels zit.

Ook dan wordt van alles besproken. Soms wordt er bij een mentor

geklaagd of er vindt nog even snel wat overleg plaats binnen een

sectie. Meestal worden het weekend (afgelopen of komend), de

sportuitslagen, vakantieplannen of nieuwsfeiten besproken. Niet al le

docenten zijn elke dag op school, dus we kunnen sommige verhalen

heerl i jk herhalen. Een nieuwe liefde, het kopen van een huis, heerl i jk

uit eten, het bezoeken van een wedstri jd van FC Utrecht, een

fantastische televisieserie, een geweldig boek, een schandalige

gebeurtenis in de wereld of een boswandeling, er is alti jd wel iemand

met wie je hierover kunt kletsen.

Wanneer een vette roddel ook eindeli jk bi j ons is binnengedrongen,

wordt die natuurl i jk wel gedeeld. Het gaat ons dan ook om jul l ie

welzi jn. Wanneer wij van alle roddels op de hoogte zijn, kunnen we

ook beter rekening houden met jul l ie l iefdesverdriet, ruzies of roze

wolken. Maak je overigens geen zorgen, we houden ook alle roddels

over elkaar bij .

Hangt er nu daadwerkeli jk een li jst met stel letjes in de

docentenkamer? Is er elke woensdag in de tweede pauze ti jd voor

een update van die l i jst? Dat bl i jft natuurl i jk de vraag. Gelukkig is

geen onderwerp ons vreemd en voeren gesprekken over jul l ie niet

alti jd de boventoon. Als je zo af en toe luistert naar die gesprekken,

dan verschil len we eigenli jk soms helemaal niet zo van jul l ie.

Zijn we dan toch net mensen?
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Voor dit Valenti jnsnummer van de

Apoforeta ben ik op zoek gegaan

naar andere sieraden met een

verhaal erachter. En die heb ik

gevonden! Ik vond het leuk om al

die mooie verhalen te horen, en

was verbaasd dat zoveel mensen

een speciaal verhaal hebben achter

hun accessoires. Verschil len we

dan toch niet zoveel?

Sieraadstories



Leo van Hofwegen is getrouwd, maar

draagt geen trouwring.

Zijn vrouw droeg nameli jk al veel

ringen toen ze trouwden, en wilde iets

bijzonders. Vandaar deze oorbel, die

ze allebei alti jd dragen.

Sonja viel me op daar

haar “Granaatkleurig

ensemble”: truitje, nagels

en ring in dezelfde kleur.

De ring was van haar

tante maar ging stuk, en bleef toen achter bij

haar oma. Sonja vond hem mooi als klein

meisje, en haar oma heeft hem aan haar

gegeven. Ze heeft hem laten maken, en nu

draagt ze hem veel.

Demi kocht deze

ring van geld dat

ze van haar beste

vriendin kreeg voor

haar verjaardag.

Kitty kocht haar ring in

Yellowstone National Park, de

VS. Ze was toen negen jaar

oud en was met haar

toenmalige vriendje. Ze heeft

hem veel gedragen tot ze

twaalf was. Toen deed ze hem

af, en sindsdien draagt ze hem

alleen als ze verl iefd is.



Ahmed is wel

getrouwd maar

heeft geen ring

meer. Hij is hem

kwijt geraakt in

zee, en in zi jn

cultuur neem je

dan geen nieuwe.

Mo kreeg deze ring van

zijn vader toen hij

veertien was. Hij is van

plan er ooit een zegel op

te laten zetten. Hij heeft

hem alti jd om, behalve

vorig jaar: toen deed hij

al zi jn sierraden af tot het

zeker was dat hi j

overging.

Tot slot kwamen we deze

jongedame tegen, die we erg

toepasseli jk gekleed vonden

voor ons Valenti jnsnummer. Wie

is deze goedgeklede schone?

Laura Schat



We groeien uit elkaar
Ik zie het

Ik kijk ernaar
En op een dag is het over, klaar, uit

Ik kies noord, en jij kiest zuid
Het is niet omdat je er niet meer leuk uitziet

Maar of je het nou wilt of niet
Je zal het accepteren moeten

We zullen elkaar normaal blijven begroetten
Maar vrienden zullen we niet meer zijn

Dat bezorgt me nog te veel pijn
Want wat jij mij hebt aangedaan

Zal zeker niet snel uit mijn geheugen vergaan

Gedicht



Bakken met Benthe; Vegetarisch Valentijn!
Liefde gaat door de maag (zeker bij het mannelijke geslacht) en de ideale

dag om dit te bewijzen komt er weer aan: Valentijnsdag! De combinatie van

heerlijk eten, een mooi gedekte tafel en een goede sfeermede door het

romantische effect van kaarsen (en bij kaarslicht is iedereen per slot van

rekening mooi!) maakt de dag van liefde en romantiek compleet. Daarom heb

ik voor jullie een heerlijk dinertje voor twee samengesteld. Lekker romantisch

en supereenvoudig, zo zou je dit diner kunnen omschrijven en je doet er zelfs

de dieren een plezier mee. Als voorgerecht van deze grotendeels Italiaanse

maaltijd staan bruchetta’s op de kaart, als hoofdgerecht een zelfgemaakte

hartvormige pizza en als dessert chocolade fondue.

Voorgerecht: Bruchetta’s

Benodigdheden: stokbrood in plakjes, ca. 1 5 ri jpe

cherrytomaatjes, verse basil icum, ol i jfol ie, zout,

peper, wittewijnazijn of kruidenazijn, teentje

knoflook

Bereiding: : Gri l l de sneetjes in een gri l lpan of in

de oven en wrijf ze kort in met een halve teen

knoflook. Was de tomaten, verwijder de pitjes en

snijd ze in grove stukjes. Doe de tomaten in een

kom, snipper er basil icum over, strooi er naar

smaak wat zout en peper over en hussel al les met

een scheut ol i jfol ie en wittewijnazijn doorelkaar.

Doe vervolgens het mengsel op de geroosterde

broodjes.

Hoofdgerecht: zelfgemaakte Pizza
Benodigdheden:(Koopmans) pizza compleet

pakket, groente of kaassoorten die je lekker

vindt op de pizza, 200 ml water, rucola

Bereiding: Verwarm de over voor op 200°C en

volg voor het maken van het deeg de

aanwijzingen achter op het pak. Rol met een

deegrol ler op een bebloemde ondergrond de

deegbal plat en vorm een hartje (je kunt het

deeg gewoon knippen). Beleg dan je pizza en

zet de pizza 20-25 minuten in de oven.

Decoreer uiteindel i jk met een beetje rucola.



Dessert: Chocoladefondue

Benodigdheden: een reep (ca. 240 g) chocolade, beetje

zonnebloemolie, fruit (zoals banaan, mandari jn druiven, etc.),

koekjes en/of marshmallows, chocoladefondue- setje of

pannetje om de chocolade in te doen

Bereiding: Smelt de chocolade - mijn ervaring is dat Tony’s

Chocolonely het lekkerst is - au-bain-marie. Dat wil zeggen dat

je de in stukken gebroken chocolade in een glazen kommetje

doet en dat vervolgens op een pannetje met heet water op het

vuur zet (zie de foto hiernaast). Voeg een scheut

zonnebloemolie toe om het te verdunnen en bli jf goed roeren

terwij l de chocolade smelt, anders verbrandt het! Snijd dan het

fruit om in de gesmolten chocolade te dopen. En smullen maar!

Tip: Om de tafel nog romantischer te dekken, kun je hem

versieren met snoepjes in de vorm van hartjes en

zoenmondjes. (te koop bij Kruidvat)

Benthe de Ridder



• l iefde door de neus gaat? Erg romantisch is het niet maar het zit
zo: In je neus zit een “vomeronasaal orgaan” dat stofjes oppikt die in
zweet zitten (feromonen) en vertel len hoe het immuunsysteem van
die persoon eruit zit. Zodra de feromonen het orgaan bereiken wordt
er bepaald of het immuunsysteem van de ander past bi j die van jou.
De beste match is twee immuunsystemen die niet op elkaar l i jken.
Als het een goede match bli jkt te zi jn worden er stofjes aangemaakt
die ervoor zorgen dat je verl iefd wordt.

• zoenen goed voor de li jn is? Je verbrandt nameli jk 6,4 calorieën
per minuut!

• goede vriendschap vaak over gaat op (l ichte) verl iefdheid?

• uit onderzoek is gebleken dat grote mannen meer geluk hebben
in de liefde? Kenneli jk hebben wij vrouwen een sterke en hoge
schouder nodig om uit te huilen

• zoenen heel gezond is? Het heeft het effect van een
verjongingskuur omdat je hartslag verhoogt, waardoor je sneller gaat
ademhalen en waardoor je meer zuurstof verbruikt. De verdere
biologische uitleg zal ik je besparen. . .

• dat het in de zuidel i jke landen van Europa heel normaal is om
elkaar meerdere keren te kussen op de wang, ook als je elkaar nog
nooit hebt ontmoet? Raak dus niet in de wolken als bijvoorbeeld die
knappe Ital iaan(se) je vier zoenen geeft!

Wist je dat...?



• je aan de hand van acht signalen kunt bepalen of je later
(in de l iefde) gelukkig wordt? Althans dat beweert psycholoog
Huub Buijsen, als het klopt heeft hi j als eerste de geheime
formule voor een gelukkige relatie ontdekt. Volgens hem is
voor een goede relatie levenslust nodig, dat werkt nameli jk
besmettel i jk. Maar ook het huweli jk van je ouders en hun
liefde voor jou en je eventuele broers en zussen heeft invloed
volgens hem op je eigen latere relaties. Daarnaast is voor een
gelukkige relatie essentieel dat de vrouw (graag) opkijkt naar
haar man, waardoor het ego van de man op een hoog peil
bl i jft. En dat de achtergrond, maar ook het karakter ongeveer
hetzelfde zijn. Naast dit al les is speelt de psychische
gezondheid nog een grote rol om te bepalen of je later
gelukkig wordt in de l iefde.

• sommige geleerden beweren dat de tongzoen is ontstaan
omdat er vroeger geen mixers waren? De moeders kauwden
nameli jk het eten voor hun baby’s en spuugden dat vervolgens
in hun mond. En deze wat onsmakeli jke maar l iefdevolle
gewoonte zou zijn veranderd in de French kiss.

• oesters, alcohol, selderi j , artisjok, asperges, chocolade,
knoflook, kreeft, tomaten, truffels en honing allemaal één ding
gemeen hebben? Er wordt nameli jk van gezegd dat ze
afrodisiaca (lustopwekkend) zi jn. Dit is natuurl i jk niet
wetenschappeli jk bewezen, maar niet geschoten is alti jd mis!

Benthe de Ridder



werkelijkheidbestaat niet wanneer Zij bestaatzoals een reukloze de geur van geurloosheid ruiktweet ik in mijn onwetendheid niet wat ik niet wetenkan(dat ik niet weten kan)
wanneer de werkelijkheid uit elkaarvalt en ophoudt te bestaanomdat het bestaansrecht slechtsdoor een enkeling verworven kan wordenop een moment eenplaats waar ik onwetend ben



Roos
Valenti jnsdag anno 201 2. De wereld is weer bevangen door een roze

wolk en alle cl ichés worden weer uit de oude doos gehaald. Fi lmpje

pakken, romantisch naar de pizzeria, el lenlange gedichten waarbij je aan

het einde alleen nog maar leest dat rozen verwelken en schepen

vergaan. Maar dat hoeft niet zo. Zolang je de Titanic ontloopt, is er

natuurl i jk ook een oplossing voor de rozen te vinden. Extra veel water

geven, zakjes plantenvoeding, daar denk je misschien aan. Nee nee. De

oplossing l igt in een hele andere hoek. Maak zelf een onsterfel i jke plastic

roos! Alles wat je hiervoor nodig hebt is:

- Een setje plastic lepels

- Kaars/aansteker

- Kleine tang om de steel van de lepel eraf te halen

- Evt. l i jm voor als de blaadjes niet genoeg aan elkaar plakken

Om de bolle kant van de lepels tot rozenblaadjes te vervormen, hou je de

binnenkant vlak boven het vuur. Je begint met de binnenste 2 of 3

blaadjes van de roos, die moeten het sterkst gebogen worden. Let op;

als je de vlam te lang onder een plek houdt, wordt het zwart.

Vervolgens haal je de steel van de lepel eraf. Door de verbinding tussen

de steel en de bolle kant kort te verwarmen, gaat dit makkeli jker. De

blaadjes die je hiermee verkri jgt, zet je op een glazen plaat rechtop tegen

elkaar. Zorg dat ze door de hitte, anders wel de l i jm, aan elkaar vast

komen te zitten.



De rest van de lepels ondergaat ongeveer hetzelfde, maar nu

verwarm je de buitenkant van de bolle kant. Soms is het nodig

om de (onderkant van) de blaadjes nog even te verwarmen

voordat je ze aan de roos plakt. Hou de blaadjes met een tang

vast, zo verbrand je je handen niet. Plak de blaadjes steeds

meer naar buiten voor een mooi effect.

Nu denk je er te zijn, maar met een klein beetje werk wordt het

nog leuker! Bevestig bi jvoorbeeld een speldje op de onderkant,

met een kartonnetje ertussen zodat je het speldje er makkeli jker

op kan li jmen. Bij een variant maak je van een groen rietje een

stengel. De roos kan dan echter niet rechtop staan.

Faye Speijers



Welkom terug, beste lezer! Zoals je ziet heb je vandaag – wegens

Valenti jnsdag – een special-edition Filmrecensie voor je l iggen. Voor dit

kwintaal ben ik op zoek gegaan naar een passende fi lm voor dit evenement,

een romantische fi lm, perfect voor een gezell ig avondje op de bank. En dat is

lastiger dan je zou denkenT Als het aan de meisjes zou liggen, dan zit je de

hele avond vast aan een “romantische” zwijmelfi lm zoals de Titanic of Twil ight.

Maar als je de jongens zou laten kiezen, dan hoef je waarschijnl i jk niet te

hopen op een écht romantisch avondje. Daarom, op aanraden van mijn

mederedacteurs, heb ik voor een middenweg gekozen:

Midnight in Paris



Midnight in Paris vertelt het verhaal van het koppeltje Gil , een succesvol

scriptschri jver en zijn vriendin Inez, die als “verlovingsreis” Inez’ haar ouders

in Pari js ontmoeten. Bij een dinertje komen ze toevall ig een koppel tegen:

Inez’ crush uit haar schoolti jd Paul Bates en zijn vrouw Ina. Uiteraard

besluiten zij dat het leuk zou zijn om een paar daagjes met elkaar op te

trekken. Gil , onze eersteklas romanticus, werkt hard aan de nostalgische

roman die hij al zo lang wil schri jven en zou liever in de jaren 20 hebben

geleefd. Na een dagje stappen, waarin langzamerhand duidel i jk wordt dat

Inez nog steeds niet helemaal over haar gevoelens voor Paul heen is, besluit

Gil vroegti jdig naar huis te gaan en een blokje om telopen. Een ti jdje later is

hi j verdwaald en wordt opgepikt door een oldtimer, die hem tot zi jn grote

verrassing afzet op een feestje inT ja, je raadt het al, de jaren 20 van de

vorige eeuw! Hier ontmoet hi j zi jn grote idolen, waaronder de beroemde

schri jver Ernest Hemingwey en schilder Pablo Picasso, die hem advies

geven voor zowel zi jn roman als voor zijn leven. Ook is Gil erg gecharmeerd

van Adriana, de vriendin van Picasso. Deze aantrekkingskracht l i jkt

wederzijds te zijn, en dat nog wel terwij l Gil op het punt staat te trouwen!

Maar kan een dergeli jke relatie tussen een moderne, 21 ste-eeuwse man als

Gil en een vrouw uit 1 920?

Deze romantische comedy is origineel en leuk bedacht. Het principe waarin

iemand die l iever 90 jaar eerder had geleefd daadwerkeli jk in die ti jd belandt

is grappig, maar het verhaal komt nogal slap en onduidel i jk over. Hoewel de

humor over het algemeen erg gedoseerd is, zi jn de beelden van Pari js zowel

bi j dag als bij nacht betoverend. Als je echter een avondje hard wil lachen

kun je beter Friends with Benefits uit de kast pakken.

Waar ik naar op zoek was, heb ik maar half gevonden.

De fi lm is half grappig, half romantisch en het eigenl i jk

nét niet. Als je een leuk avondje wilt, gezell ig met je

vriend of vriendin op de bank, dan zou deze fi lm

kunnen. Maar als je echt wat goeds zoekt, dan zou ik

je aanraden nog even verder te kijken.

+ punten: - punten:

• Prachtige beelden. • Goed verhaal maar slecht uitgewerkt.

• Origineel verhaal. • Weinig en humor en de humor die er

was, was flauw

Niels Weggeman



Ferdinand Crijns a.k.aPeultje
De leerl ingen maatschappijwetenschappen onder ons zul len

hem wel kennen: meneer Crijns, de stagiair van meneer

Peulen. (Om begri jpel i jke redenen ook wel ‘Peultje’ genoemd).

Een eerste indruk:

Meneer Crijns stelde zich bij ons voor met een

vooroordelenspel. Hoe schatten wij hem in? Wat dachten wij

van een aantal stel l ingen die hij over zichzelf bedacht had:

waar of niet?

Origineel! (Al hadden we al een zwak onderbuikgevoel dat hi j

niet tot de tien beste snowboarders van Nederland

behoordeT)

Verder maakt Peultje mooie PowerPoints (met minder

slordigheidsfoutjes dan meneer Peulen) en stuurt die ons na de

les ook nog eens toe! Ook geeft hi j leuke en duidel i jke

voorbeelden, valt er goed met hem te overleggen, en hij heeft

ook nog eens goede humor.

Voorlopig is hi j absoluut geslaagd!

Puntjes van kritiek? Voor een jonge leraar, die zi jn gezag niet

hoeft te zoeken in aanspreektitels, zou ik ‘u’ en ‘meneer’ wat

conservatief vinden.

Ga dus vooral zo door, Fernand!

(Om even vooruitstrevend te doen)

Peultje meneer

Peulen

Laura Schat



Als je nog maar een paar straten te gaan

hebt tot het huis van je l ief, begint het te

regenen. We zijn het er al lemaal over

eens dat de beer wel tegen een beetje

water kan. Maar door de drastische

klimaatveranderingen komt er gloeiend

hete regen uit de lucht val len. . . De beer

bl i jkt gelukkig niet te krimpen of iets

dergeli jks, maar van schrik door de

plotsel inge opwarming van de aarde,

gooi je de beer de lucht in!

Juffrouw Test:Is beer klaar voor buitenwereld?
Het is weer zo ver. . . Valenti jnsdag! Na weken

twijfelen heb je dan toch die schattige beer

gekocht voor je geliefde, hopend dat de

desbetreffende persoon je niet in je gezicht zal

uitlachen omdat hi j of zi j het een kinderachtig

idee vindt.

Afi jn, je loopt met de Valenti jnsbeer onder je

arm naar je bestemming. Fluitend, uiteraard,

want verl iefde mensen schijnen alti jd te fluiten.

Maar wat als je al le pech van de wereld bl i jkt te

hebben en er opeens allemaal onverwachte

dingen gebeuren? Hoe veel kan zo’n beer

eigenl i jk aan?

Hij landt midden op straat, waar een

nietsvermoedende chauffeur komt aanri jden. Je ziet

al wat er gaat gebeuren en maakt je klaar om jezelf

voor de auto te gooien zodat de beer ongedeerd bli jft.

Maar helaas, het is al te laat en het arme knuffeldier

komt onder de banden terecht.



Juffrouw Test:Is beer klaar voor buitenwereld?

Alsof dat nog niet erg genoeg is, komt er een stel

hangjongeren aan dat besluit met de eens zo witte

beer te gaan voetballen. Na meerdere malen heen en

weer getrapt te zijn, komt de beer in een waterplas

terecht en wordt daar niet bepaald schoner van. . .

Je probeert het beruchte “het kan toch

niet erger” NIET te denken, want je

ervaring uit fi lms leert je dat dat vragen

om problemen is. Maar dan denk je het

toch en inderdaad, daar komt de

volgende verschrikking al aan. . . Een

hond die de vieze maar nog steeds

vrol i jk ki jkende beer aanziet voor een

vreemdsoortige medehond – en dus een

bedreiging. Hij zet zi jn tanden erin en

nadat je de beer uit zi jn bek hebt

getrokken is er niet veel meer van over.

Hoe het afl iep met de beer: onze

knuffeldiervriendeli jke tekenares Merle

heeft hem mee naar huis genomen en

hem daar al le zorg en liefde gegeven.

De bestuurder heeft het

niet eens door en ri jdt

vrol i jk verder, terwij l j i j hem

wanhopig nakijkt



De Beer:

Dan toch maar rozen?



Muusse: “Denk terug aan de ti jd dat je niet kon rekenen en dat

wiskunde niet bestond.”

Ll: “Mooie ti jd, mooie ti jd. . . ”

Tielens: “Ll, ik geef je zo een draai om je oren en dan gooi ik je trap

af, regelrecht in het kantoor van Kamerbeek!”

Reinink (tegen leerling met mobiel onder tafel): “Hou op met je

elektronische zelfbevrediging!”

Zijp: “Romantisch, dus met kaarsjes en rozen en knielen voor het

raam van je –”

Ll: “En seks!”

Zijp: “Seks is toch niet romantisch!”

Ll: “Dan doet u iets niet goed mevrouw.. . ”

Gabreëls: “Ik vind staken een

verschrikkeli jke bezigheid; je kri jgt

een fluitje in je hoofd geduwd, moet

een petje op in een vreseli jke kleur

en je moet ‘actie, actie! ’ roepen.”

Reinink: “Goh jongen, je legt voor jezelf een heel aantal drol len neer

waar je ontzettend intrapt!”



Sinds de Reformatie

worden brave Nederlanders

overal geacht zich aan de

zedige regels te houden.

Uitzondering hierop: het i js.

Zouden hier anno 201 2 al

heimeli jke l iefdes zijn

opgebloeid?

Mocht je het je afvragen: ja,

meneer Gabreëls is inderdaad

nog stralender dan normaal.

En dat gunnen we hem van

harte! : )

Dido (5e) droeg laatst

een prachtige en uiterst

sexy panty. Zou er een

verborgen maneater in

dit mooie meisje

verscholen gaan?

Het schijnt dat Emma (4e)

graag rondloopt in de kleding

van haar grote l iefde Gil les

(4e). Zou het

omgekeerd ook

voorkomen?

Maartje en Melvin

(beide 5e) ontkennen

beide dat er meer dan

vriendschap speelt.

Moeten we ze geloven

of niet?

Het leek er bij Alter

Amor wel erg op dat

Bastiaan (4e) op

oudere vrouwen

valt!

Roddels



Meneer Fernand Crijns wordt binnenkort vader!
Cham en

Djuanti (beide

5e): langdurige

relatie of korte

fl ing?

Robin (2e) l i jkt een

sti l le jongen, maar

stiekem bli jkt hi j

een womanizer te

zijn!

Daan Meurs (4e):

onschuldig uiterl i jk,

stoere rocker.

Isabel kan een

roos verwachten

van Teun! (beide

5e)
Simon (4e) kan het

zonlicht niet verdragen.

Daarom staat hi j alti jd direct achter

zi jn beschermheer Joris (5e).

Maartje en Melvin

(beide 5e)

ontkennen beide

dat er meer dan

vriendschap speelt.

Moeten we ze

geloven of niet?
Why don’t you

come on over,

Emma? (5e) Je

zong prachtig!

(Goeie combi met

Sam Bakker ook!)

Victor l i jkt een oogje te

hebben op Laetitia!

(beide 2e)

Jurn (2e) l i jkt ons

wel in crimineel

mastermind in spe,

met zi jn stiekeme

blik!

Hoe

zouden

Elise en

I jsbrand

(beide 5e) het

lengteverschil

overbruggen?



We lopen nu al een paar jaartjes door deze school, en beseffen

dat naast al le andere leerl ingenverenigingen we toch iets

missen: Een kunstvereniging! Een vereniging die er voor zorgt

dat de school een beetje opgefleurd wordt en dat al le leden ook

zelf kunst kunnen maken. Zelfs uitjes staan op de planning!

Natuurl i jk wil len we zo veel mogeli jk leden, dus als je interesse

hebt kun je mailen naar: hel ikonkunst@hotmail .com . We komen

natuurl i jk ook langs de klassen en je kunt zelfs om te kijken het

7e, 8e en evt. 9e uur naar het kunstlokaal komen! Dus heb ji j

interesse in kunst en wil je de school opvrol i jken? Meld je dan

aan! Op woensdag het 8e is er een bijeenkomst, en als dat voor

veel mensen niet handig uit komt wordt er nog een datum bij

geprikt. En natuurl i jk kri jg je ook nog een aantal uur MaS!

Hopeli jk tot snel!

Het Helikonbestuur

Helikon



Zielsverwanten of
buurman en buurman?
Valentijnsdag natuurlijk niet alleen om passievolle romances,

maar ook om de sterke band die beste vrienden met elkaar

kunnen hebben.

Maar welk van de twee paren zou elkaar eigenlijk beter kennen?

Is het waar dat geliefden geen geheimen voor elkaar hebben, en

beste vrienden ‘gewoon’ vrienden zijn en niets meer? Tijd om uit

te zoeken ofgeliefden Femke en Matthijs meer van elkaar weten

dan beste vriendinnen Saskia en Veerle.

D E G E L I E F D E N

Femke over Matthi js

1 . Wat is zijn volledige naam?

Femke: Matthi js. . . en dan iets met een J?

Matthi js: Nee, fout!

2. Wat is de naam van zijn vader?

Femke: Floor.

Matthi js: Floor.

3. Wat is zijn schoenmaat?

Femke: 46.

Matthi js: 46, soms 45.

4. Wat is zijn sterrenbeeld?

Femke: Euh. . . Kreeft.

Matthi js: Kreeft.

5. Wat is zijn favoriete voetbalclub?

Femke: Die heeft hi j niet echt, geloof ik.

Matthi js: Heb ik niet, ik hou niet van voetbal.



Matthi js over Femke

1 . Welk merk tandpasta gebruikt ze?

Matthi js: Paradontax. .?

Femke: Dat wisselt heel erg.

2. Hoeveel grootouders heeft ze?

Matthi js: Al le vier.

Femke: Eén opa, twee oma’s.

3. Wat is haar lievelingsgerecht?

Matthi js: Geen idee!

Femke: Surinaams.

4. Wie is haar lievelingsdocent?

Matthi js: Heeft ze niet.

Femke: Heb ik niet echt. . .

5. Heeft ze sieraden die ze elke dag draagt?

Matthi js: Nee.

Femke: Ik heb geen vaste sieraden.

D E V R I E N D I N N E N

Veerle over Saskia

1 . Wat is de naam van haar vader?

Veerle: Euh. . . Kees? Nee ik weet het niet.

Saskia: Dirk.

2. Heeft ze sieraden die ze elke dag draagt?

Veerle: Nee.

Saskia: Nee.



3. Voor welk programma blijft ze thuis?

Veerle: Ze kijkt geen series, misschien the Voice soms.

Saskia: Nee ik volg niet echt programma’s.

4. Wat is haar volledige naam?

Veerle: Saskia. . . Veronique Pfeiffer.

Saskia: Saskia Veronique Pfeiffer.

5. Welk merk tandpasta gebruikt ze?

Veerle: Dat met die kruiden. . . paradontax.

Saskia: Aquafresh.

Saskia over Veerle

1 . Wat is haar sterrenbeeld?

Saskia: Ram.

Veerle: Ram.

2. Wat is haar schoenmaat?

Saskia: Euh. . . 38, geloof ik.

Veerle: 38.

3. Wie is haar lievelingsdocent?

Saskia: De leraar van haar l ievel ingsvak: Meneer

van Rooijen.

Veerle: Meneer Gabreëls!

4. Hoeveel grootouders heeft ze?

Saskia: Drie. .?

Veerle: Twee oma’s.

5. Wat is haar lievelingsgerecht?

Saskia: Pasta met tonijn.

Veerle: Spaghetti met tonijn. Of nou ja, pasta met tonijn.

Suzanne Schuurman



Veerle en Saskia: Femke en Matthi js:

Suzanne Schuurman



Berk (Engels) and Clark (Engels)

They’re both from England

but different in their own way

Though one thing combines them

It’s cal led love, as we’d say

Derks (Nat) en Kleijne (Nat)

Ze kennen de wetten der

zwaartekracht

maar dit breekt al les:

het doet ze zweven

het brengt ze van de grond.

De aantrekkingskracht is te groot:

l iefde wint het van massa.

Kers (Duits) en

Wolfänger (Duits)

Ich l iebe dich

ik hou van jou.

Wat is verschil? Holten (Wis) en Welleweerd

(Wis)

Het antwoord is alti jd simpeler

zelfs voor hen

Toch zien ze het antwoord niet

op deze mooie som

T

1 + 1 = 2

Gabreëls (Ned) en Zijp

(Ned)

De taal is hen niet vreemd

Waarom het versieren dan

wel?

Gabreëls, doe wat en

snel!

Speel met wat woorden

En pingel op je gitaar

Een serenade onder aan

het balkon

Gedichtje, en klaar!

Righolt (Ges)

en Van

Veggel (Ges)

Geschiedenis

is verleden ti jd

Het is

vergaan,

opgeschreven

Wat bli jft is het

heden

en samen de

toekomst

gouwe ouwe:
Nieuwenhuyse (klassieke
talen) en Werkhoven (Engels)
Als Eoos is opgestaan
en Dickens met Shakespeare
breakfast
Zien zij elkaar staan
Lokaal 1 3 is niet heil ig meer
Oedipus kan de pot op
future prefect continious
vervaagt
Orwell niet interessant
Alleen elkaar
Het curly hair en de eeuwige
colbert
Eeuwig in elkaar verstrengeld.

SanderMulder



Absurdisme in de Jumbo

Laatst had ik een tussenuur voor we redactievergadering zouden hebben,

en omdat we jubileumviering hadden (we maken de Apoforeta al een jaar!),

ging ik wat lekkers kopen bij de Jumbo.

Normaal gesproken probeer ik te infi ltreren door te doen alsof ik een

student ben van de Kunstacademie, zodat ik het wachten, het groene

mandjessysteem, en de bijbehorende humil iatie kan ontwijken, maar

vandaag was ik in een goede bui. Ik pakte een groen, voor jongeren

bestemd mandje, want het was niet druk en er stonden er genoeg.

Ik vulde het met een fles cassis, koekjes, en een zakje snoep (dat later

overigens nog ontvreemd is door Melvin) en l iep naar de kassa.

‘Mevrouw, u hoort eigenl i jk een geel mandje te nemen’.

Wat?! Verrast als ik was, (mijzelf, noch de inhoud van mijn mandje zou ik

immers beschouwen als erg volwassen) besloot ik in mijn rol te bl i jven.

‘Ohja?’, zei ik ‘Ik vond dit zo’n leuk kleurtje! ’

‘Ja’, legde de caissière uit ‘maar die zi jn eigenl i jk bedoeld voor jongeren.

We hebben er maar een paar, dat ze niet al lemaal tegeli jk naar binnen

gaan. Ze zijn ook niet zo stevig, ziet u, maar die jongeren doen er ook van

alles mee. En u zult zien, straks staan ze weer ri jendik buiten de deur te

wachten’.

‘Buiten de deur?’, zei ik, de onschuld zelve, ‘Daar is het wel een beetje

koud voor! ’

‘Ach, ze kiezen er zelf voor, en ze zijn soms ook heel vervelend dus we

wil len ze niet binnen hebben’.

‘Nee, dat begri jp ik mevrouw, jongeren kunnen inderdaad heel vervelend

zijn’.

‘Zeker. En druk! Maar dat wordt dan negen euro vijfendertig, wilt u pinnen?’

‘Heel graag, fi jne dag nog! ’

‘Hetzelfde mevrouw, fi jne dag’.

erger

Laura Schat



Gabreëls: “42, dat is de zin van het leven.”

Gabreëls: “Ik heb contact met al iens,

zoals jul l ie weten.”

Kieviet: “Je bent een boefje!”

LI: "Mevrouw, hi j zit aan me!"

Orbán: "Dat vind j i j toch wel lekker?"

Gabreëls (als de bel gaat): "Wat een belgeweld! Wat een gebeld!"

Tielens: "Zeg niet neehéhéhé, maar zeg jahahaha"

Kleijne: "en als je hem aansluit zeggen de mannetjes: Joegei! ! "

Righolt: "Als j i j ooit een zakje snoep kri jgt, moet je hem delen omdat je

uit Rusland komt! Met je communisme. . . "

LI: "Hij slaat me!"

Zijp: "Ja dat begri jp ik met zo’n kop!"

Kieviet (tegen leerling die met

zijn hoofd op tafel ligt): “Hou op met die tafel te zoenen!”

Gabreëls: “. . . en dat Napoleon ook gewoon een oorlogzuchtige heerser

was. Nu doe ik hem misschien wat tekort, hahaha!”

Ll: “En de veerconstante is een half

keer U. . . ”
Kleijne: “Zeg maar je, hoor!”

Quote van de maand: Reinink: “Tsja, je hebt mensen en fietsbellen.”



Liefdesverlkaring
voor
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x C.

Kan het dat we elkaar al bi jna 4 jaar kennen

en Nadine ik moet je iets bekennen:

Nadine, voor jouw schri jf ik dit gedicht

Vooral in de hoop dat je voor me zwicht.

J i j bent leuk, aardig en l ief,

Nadine, j i j bent mijn hartendief.
Joris T (4de)



Kan het dat we elkaar al bi jna 4 jaar kennen

en Nadine ik moet je iets bekennen:

Nadine, voor jouw schri jf ik dit gedicht

Vooral in de hoop dat je voor me zwicht.

J i j bent leuk, aardig en l ief,

Nadine, j i j bent mijn hartendief.
Joris T (4de)

Nieuws uit de Mediatheek
Bart Moeyaert

Verzamel de liefde

Amsterdam/Antwerpen:

Querido 2008

Bart Moeyaert (Brugge, 1964) debuteerde op negentienjarige leeftijd

met het autobiografische Duet met valse noten (1983). Hij publiceerde

tientallen kinderboeken. Later ging hij ook voor volwassenen schrijven,

waaronder twee dichtbundels: Verzamel de liefde (2003) en Gedichten

voor gelukkige mensen (2008).

In ‘Verzamel de l iefde’ praat Bart Moeyaert niet al leen over de liefde en

wat de liefde met mensen doet, maar ook over verlaten en verlaten

worden. In heldere, toegankeli jke taal weet hi j op een voor iedereen

herkenbare en invoelbare manier de verschil lende emoties te

verwoorden. Het zi jn gedichten die voor iedereen herkenbaar zijn en die

tegeli jkerti jd een beeld geven van de kleine maar al lerbelangri jkste

dingen uit de binnenwereld van de schri jver.

De gedichten hebben hier en daar gewoon eindri jm, ze zijn sober van

taal maar hebben een diepgang aan emoties.



Voor Valenti jnsdag kun je deze bundel met gerust hart aan je

vriend of vriendin geven.

Siberië

Geef me je jas

van bont van teddyberen.

Leg je arm om me heen

en al je winterkleren.

Zoen me

tot ik warm word.

Zoen me

tot ik spin.

Trek je eigen huid dan uit,

stop mij eronder in.

Sus me met je hartslag:

wij ons wij ons wij ons.

Maak van dit veel te grote bed

een heel klein fort van dons.

Uit: Verzamel de l iefde/ Bart Moeyaert

http: //www.bartmoeyaert.com

Ida Verveen



In-depth interview: Karin & Rody
De gangen van het A-blok verlichtend met haar eeuwige glimlach

leidde het zonnetje van de bètasectie mij en onze fotografe naar het lokaal waar

het interview zou plaatsvinden. Want wat is een Valentijnseditie van de

schoolkrant zonder in-depth interview met een verliefde leraar? Want verliefd is

mevrouw Karin Derks, en hoe! Zij en haarmystery-man Rody hebben het al lang

gezellig samen. Tot vorig jaar tijdens de uitwisseling was hij ongezien gebleven,

maar ik herinner me de heuglijke dag nog dat wij als ex-mentor klas van

mevrouw Derks he, Rody, vakkundig goedkeurden als zijnde haar vriendje. Maar

de rest van de school was nog steeds in ongewisse gelaten betreffende Rody –

tot vandaag= Here we go!

Een makkelijk begin: hoe lang zijn jij en Rody nu al

samen?

Wij zi jn nu twee en een half jaar samen, sinds de zomer

van 2009.

En hoe hebben jullie elkaar dan ontmoet?

Wij kennen elkaar al heel erg lang via gezamenli jke

vrienden, en ik weet nog dat ik toen ik hem de eerste keer

zag meteen dacht: “wauw, wat een ontzettend leuke man

is dat!” Maar toen had hij nog een andere relatie, dus was

het voor mij nog verboden terreinT

Een onmogelijke liefde?

Inderdaad! En toen ik die zomer terugkwam uit Austral ië kreeg ik plots een

sms’je van Rody, dat vond ik heel raar, en toen ging ik daar met mijn beste

vriendin over praten (die dan weer een relatie met een vriend van hem heeft).

Dus ik zei: “wat raar dat ik een sms’je van hem krijg!” en toen zei zi j “maar weet

je dan niet dat die relatie al over is?” Daarop volgden afspraakjes, en toen

werden we verl iefd op elkaar. Achteraf bl i jkt dat hi j mij ook alti jd al erg

interessant heeft gevonden, maar ja, dat KON natuurl i jk toen eerst niet met die

andere relatieT

En waar kwam hij ook al weer vandaan? Indonesië?

Nou, hi j is in Nederland geboren, maar zijn vader is Moluks. We noemen hem

alti jd een boerenkoolmolukker, omdat ie eruit ziet als een Indo, maar hij eet alti jd

het l iefst aardappelen met een gehaktbal en boontjes, echt Hollands dus.



En is dat gerecht dan een gezamenlijke interesse van jullie?

Nee hoor, want ik hou dan weer meer vanT ja, Indisch eten! Maar ik hou ook

wel van Hollands eten hoor.

En wat doen jullie dan wel graag samen, de aardappelen buiten sprake?

We houden erg van livemuziek, en we gaan graag naar bandjes. En vooral

rockmuziek. Heftige rockmuziek, daar houden we allebei wel van ja. En we kijken

graag fi lms, gaan lekker bij vrienden eten en we houden allebei erg van het

strand. Nou wonen wij in Den Haag, dus vlakbij het strand.

Hebben jullie nog een spectaculaire geschiedenis van Valentijnsdagen? En

zo nee, gaat dat dit jaar nog veranderen?

Nee, eigenl i jk niet, daar heb ik nooit wat aan gedaanT wel met mijn jeugdl iefde,

die had toen een keer bij de bus van mijn ouders een bloem met een kaartje

voor me neergelegd. Dat was wel heel l ief, en dan zonder naam op het kaartjeT

maar ja, ik wist natuurl i jk wel dat het van mijn vriendje kwam. Met Rody eigenl i jk

niet nee, en ik denk niet dat dat dit jaar gaat veranderen.

Zijn er nog memorabele momenten die je met de Apo zou willen delen?

Leuke vakantiestories bijvoorbeeld?

Nou, afgelopen vakantie wel. Rody heeft nameli jk een dochtertje, Kira, en toen

gingen we met z’n drieën kamperen in Zeeland, die ene week waarin al le

regenrecords verbroken werden! En toen was de grap natuurl i jk wel dat hi j daar

als Indo een beetje misplaatst leek, op zo’n zompige camping, en hij zou het ook

nooit meer doen. Wij houden nogal van lekker rustige vakantiesT lekker relaxen,

vooral niet te veel doen. We zijn ook nog een keer naar Glasgow geweest, waar

we toen in het Hilton hebben gelogeerd, dat was wel heel gaaf, maar verder is

Glasgow een hele lel i jke stadT daar hebben we wel veel lol gehad, ki jkend naar

datT ja, ordinaire volk dat daar rondliep! Ook zijn we nog eens naar Griekenland

geweest, maar daar hebben we echt NIKS gedaanT Rody leest wel heel veel,

en toen ie na een poosje door zijn boeken heen was moest ie mijn boeken gaan

lezen, maar ik lees nou weer niet zo heleT spannende boeken of denderende

literatuur, zeg maar. Met pijn en moeite heeft hi j zich er uiteindel i jk wel doorheen

kunnen worstelen! Ik lees dan meer van die boeken over waargebeurde verhalen

of wetenschappeli jke boeken, maar daar is Rody niet zo in geïnteresseerd.



Wat doet hij dan voor de kost?

Hij is ‘accountmanager pensioenen’ bi j nationale Nederlanden, dus écht het

tegenovergestelde van wat ik doeT en ik snap er niks van wat hij doet, en hij

snapt er helemaal niks van van wat ik doe, en we proberen het elkaar wel eens uit

te leggen, maar dan snappen we het eigenl i jk nog steeds niet. Best wel grappig

eigenl i jk.

Ok, dan nu naar het in-depth gedeelte: wat trekt jou het meeste in hem aan?

Nou, ehhmT hij is echt een man, hi j heeft ontzettend veel humor, hi j is ambitieus,

en ook een enorm goede vader, en dat geeft mij de mogeli jk om te zien hoe hij zou

zijn als vader, want ja, hi j is vader (uit z’n eerdere relatie). Ik vind hem ook heel

knap, en hij is vooral heel spontaan en heel sociaal en gezell ig.

En wat zijn zijn grote ambities dan?

Groeien in z’n baan, maar ook wil hi j heel graag een huis met mij kopen, waar we

mee bezig zi jn, trouwen, enT kindjes kri jgen!

Ahaaa, en wanneer mogen we die verwachten?

Nou, over een poosje nog wel hoor. In 201 2 of 1 3 nog niet hoor, zeker niet, maar

daarna gaan we daar maar eens over nadenken ja. Zou toch leuk zijn? Een paar

kleine extra Karinnetjes en Rodytjes op de wereld, daar wordt de wereld echt heel

bl i j van hoor! Hoewel, ik ben wel wat luchtiger dan Rody. Hij is echt zo’n denker,

zo’n fi losoof. Hij fi losofeert over het leven enzoT maar dat doe ik niet hoor, ik ben

een stuk luchtiger.

Is er nog iets anders wat wel het vertellen waard is over Rody?

Nou nou, over Rody kan ik echt UREN praten hoor! In ieder geval vond ik hem al

op het eerste gezicht interessant, niet direct verl iefd, maar wel leuk. Van de rest

van de vriendengroep dacht ik een beetje ‘poeh, wat een mafketels’, niet echt mijn

types, maar toen kwam Rody binnenwandelen. En ik weet nog dat ik meteen

dacht: “wow, j i j bent leuk!” (vergeli jk dit met haar antwoord op de eerste vraag:

Karin valt in de herhaling! Die is wel echt tot over d’r oren verl iefd ja!).



En hoe gaat het tussen jou en zijn dochtertje Kira?

Dat gaat heel goed. Ik ben nu natuurl i jk wel in een keer de helft van de week

moeder, maar het is heel gezell ig samen, volgens mij heb ik echt mazzel

daarmee. En zij mag mij ook. Ze li jkt ook echt op haar vader: dikke lippen,

een dopneusje en van die amandelvormige ogenT echt een schatje is ze, ik

noem haar alti jd ‘m’n smurfje’. Ze noemt me nog geen mama Karin, want ze

heeft heel mooi bedacht dat ik nu haar extra mama ben. Maar verder noemt

ze me gewoon Karin.

Nou, ik heb wel genoeg stof voor een pittig interview denk ik. Bedankt!

Na afloop kregen we van Karin nog de volgende foto toegeschoven:

Dit is ‘m dus. Oordeel zelf maar, zou ik zeggen. Karin, veel voorspoed

gewenst met Rody, en moge we ooit, over een paar jaar, getuige zijn

van de geboorte van een stel extra Karinnetjes en Rodytjes!

Jesper Tjoa



Liefdeshoroscoop
Waterman (20 januari - 1 8 februari)
Het koude winterweer heeft dan wel een negatief effect op je humeur,

maar zeker niet op je l iefdesleven! Deze maand wordt er een van

kaarsl icht en rozen. . . Check je brievenbus!

Liefdespercentage: 92 %

Match: Tweeling, weegschaal

Mismatch: Stier, schorpioen

Vissen (1 9 februari - 1 9 maart)
Wat Landman en Kers je ook proberen bij te brengen, j i j zit met je hoofd

heel ergens anders. . . Zou je geliefde nog van zich laten horen? Zou je

geheime aanbidders hebben? Zou er op 1 4 februari een roos op je

deurmat l iggen? Relax! Juist deze maand is de ti jd van afwachten voor

jou.

Liefdespercentage: 79 %

Match: Schorpioen, kreeft

Mismatch: Tweeling, boogschutter

Ram (20 maart - 1 8 april)
Wordt wakker! Je ware liefde komt niet zo maar op je af; het heeft dan

ook geen zin om passief te bl i jven. As je niets onderneemt zou het best

kunnen dat je deze Valenti jnsdag als enig gezelschap een doos

zelfgekochte bonbons hebt.

Liefdespercentage: 42 %

Match: Boogschutter, leeuw

Mismatch: kreeft, steenbok

Stier (1 9 april - 20 mei)
Ji j mag je dan de rest van het jaar zelfverzekerd voordoen, rond Valenti jn

ben je een echte marshmallow. Bli jf zo doorgaan, door deze kant van

jezelf te laten zien trek je mensen aan. Misschien ook wel die ene. . .

Liefdespercentage: 62 %

Match: Maagd, steenbok

Mismatch: Leeuw, waterman



Tweelingen (21 mei - 20 juni)
Normaal kunnen vrienden alti jd op je wijze advies rekenen, maar deze

maand ben ji j niet echt aanspreekbaar. Je bent immers veel te druk

bezig met je eigen l iefdesleven. . . Dit is natuurl i jk prima, maar let er wel

op dat je je vrienden niet te veel van je vervreemd.

Liefdespercentage: 36 %

Match: Weegschaal, waterman

Mismatch: Maagd, vissen

Kreeft (21 juni - 22 juli)
Ji j vindt Valenti jnsdag maar commercieel gedoe, maar bedenk eens hoe

bli j je iemand kan maken door te laten zien hoeveel je om hem/haar

geeft. Al gaat het maar om een goede vriend, een kaartje zal zeer

gewaardeerd worden.

Liefdespercentage: 51 %

Match: Vissen, schorpioen

Mismatch: Ram, weegschaal

Leeuw (23 juli - 22 augustus)
Je hebt je ogen heel erg op één iemand gevestigd, maar wees erop

voorbereid dat l iefde uit een onverwachte hoek kan komen. Ga er vooral

veel op uit deze maand, wie weet wie je tegenkomt. . .

Liefdespercentage: 70 %

Match: Ram, boogschutter

Mismatch: Stier, schorpioen

Maagd (23 augustus - 22 september)
Al was Valenti jnsdag de vorige jaren een groot feest, dit jaar kan dat

best wel eens wat minder zi jn. Niet getreurd als de aandacht voor jou op

Valenti jnsdag tegenvalt, aan het eind van de maand kunnen er

wonderen gebeuren!

Liefdespercentage: 29 %

Match: Steenbok, stier

Mismatch: Tweeling, boogschutter



Weegschaal (23 september - 22 oktober)
Jouw afstotende gedrag op liefdesgebied heeft ertoe geleid dat

Valenti jnsdag voor jou dit jaar niet zo mooi zal worden als je had

gehoopt. Doe je best om wat opener te zijn, dan kun je het misschien

nog goedmaken voor 1 4 februari 201 3. . . .

Liefdespercentage: 7 %

Match: Waterman, tweeling

Mismatch:Kreeft, steenbok

Schorpioen (23 oktober - 21 november)
Je hebt in je leven waarschijnl i jk al meerdere malen gehoord dat je niet

kan kiezen. Dit is helaas op liefdesgebied niet anders. Je hebt het voor

het uitkiezen deze Valenti jnsdag, maar j i j bent een onverbeterl i jke

twijfelaar. Neem de ti jd, je wil immers niet overhaaste beslissingen

nemen waarmee je mensen kwetst.

Liefdespercentage: 84 %

Match: Vissen, kreeft

Mismatch: Leeuw, waterman

Boogschutter (22 november - 21 december)
Voor een lange relatie ben ji j nog niet klaar, maar een leuke fl irt is alti jd

welkom. Voornameli jk ti jdens Valenti jn is het fi jn om niet al leen te zijn.

Mocht dit toch overslaan tot een echte, passievolle l iefde, vlucht dan niet

en geef je eraan over.

Liefdespercentage: 73 %

Match: Ram, leeuw

Mismatch: Maagd, vissen

Steenbok (22 december - 1 9 januari)
Valenti jnsdag is in jouw ogen de grote kans om er met je geheime liefde

vandoor te gaan. Bedenk echter eens dat Valenti jnsdag voor al le soorten

l iefde is, en dus ook voor je famil ie en vrienden. Vooral je famil ie verdient

veel aandacht deze maand.

Liefdespercentage: 44 %

Match: Stier, maagd

Mismatch: Ram, weegschaal



Hopeli jk hebben we je met deze Apoforeta bli j gemaakt

in deze koude, natte ti jden.

Hij was in elk geval erg leuk om te maken!
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