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Joëlle Schut

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: wie op vakantie gaat, heeft een verblijfplaats 
nodig. 

De een slaapt voor z’n lol op een matje waar je acute reuma van krijgt, de ander neemt 
genoegen met een caravan. Maar dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die 3 weken lang elke 
dag minstens 2 keer naar het toilet hobbelen met een voordeelverpakking toiletpapier onder 
hun arm niet zo classy vinden: de vakantiehuisjesgangers. 

Voor een béétje meer luxe. Een beetje maar.

Even een paar spotgoedkope huizen op een rijtje gezet, allemaal voor de zon- (of sneeuw-)
liefhebber dus in Frankrijk:

Wat: Gites Les Sources
Waar: Bussang
Hoe: met de skilift –op 5 km afstand van het 
huis- ben je zo bij de piste             
Prijs: 1 week v.a. €4273,-
Inbegrepen bij de prijs: een tafeltennistafel!! 
Wat vinden we daarvan: helemaal top
Voor hoeveel personen: maximaal 30

Wat: Le Grand Etang 
Waar: Saint-Saud-Lacoussière 
(supertof plaatsje, ik weet er alles van enzo)
Hoe: met de auto
Prijs: 1 week v.a. €2085,-, schijntje!
En wat krijg je daarvoor: een heleboel, 
waaronder een DVD-speler, maar er is ook een 
infaroodsauna, weliswaar tegen betaling want er 
is nog niet genoeg geld uitgegeven. 
En omg er is een groot mikadospel en een 
wipkip! Da’s wat we zochten.
Wat vinden we daarvan: een beetje jammer dat er maar 20 personen en 4 baby’s in passen. 
Dat wordt proppen als ik m’n hamster nog mee wil nemen!

Een eigen huis, een plek onder de zon



Wat: Chateau de Chemeray
Waar: Ciron
Hoe: ik denk met de fiets
Prijs: 1 week v.a. €5304,-
Inbegrepen bij de prijs: 
Parterre: (woonkamer(open haard, internettoegang), zitkamer(TV(satelliet), DVD-speler, ste-
reo-installatie, tafelvoetbal), keuken(2x oven, magnetron, afwasmachine, 2x koel-/vriescombi-
natie), slaapkamer(2-pers. bed, bad met douche, wastafel, balkon), toilet(wastafel), bijkeuken(af-
wasmachine, wastafel, wasmachine), 2x kinderstoel)

Op de 1e etage: (slaapkamer(2-pers. bed, bad met douche, wastafel), slaapkamer(2x 1-pers. 
bed), 
slaapkamer(2-pers. bed, bad met douche, wastafel, toilet), slaapkamer(2-pers. bed), doorloop 
slaapkamer
(3x 1-pers. vouwbed), badkamer(bad met douche, wastafel, toilet))

Op de 2e etage: (slaapkamer(2-pers. bed, bad met douche, wastafel, toilet), slaapkamer(2x 
1-pers. bed), 
slaapkamer(1-pers. bed, 2-pers. bed), slaapkamer(1-pers. bed, 2-pers. bed, ligbad, wastafel), 
kinderslaapkamer(3x stapelbed, ligbad, wastafel, toilet), badkamer(ligbad, wastafel, toilet))

Poolhouse: (toilet, douche)

douche(buiten), verwarming(CV), terras, tuin(omheind), tuinmeubilair, BBQ, zwembad(privé, 
verwarmd, 
12 x 5 m.), tennisbaan(tegen betaling), jeu de boules baan, speeltoestellen, tafeltennistafel, 2x 
kinderbed

Wejow.
Wat vinden we daarvan: klinkt wel goed, dit ook: ‘’Opening verwarmt zwembad van mai tot 
september.’’ Zijn taalcursussen voor vakantiehuiseigenaren ook inbegrepen?
Voor hoeveel personen: maximaal 29, dus 14 stelletjes en één persoon die het zonder weder-
helft moet stellen. 



Wat: Le château Neureux avec ses Communs (pardon my French?)
Waar: Lurcy-Lévis
Hoe: met een dubbeldekkerbus want anders kun je de 47 mensen die je van plan was mee te 
nemen nooit vervoeren en dat zou ook een beetje jammer zijn.
Prijs: 1 week v.a. €9848. Ik hoorde iets kraken volgens mij. Ik weet niet of dat het hart van mijn 
bankrekening was of mijn creditcard die er maar een eind aan maakt voordat ik dat doe.
Inbegrepen bij de prijs: 14 badkamers, een zwembad dat je moet delen met andere gasten 
en fietsen tegen betaling.
Wat vindt de bankrekening hiervan: die is niet aanspreekbaar.

Het lijkt me overduidelijk; ik ga wildkamperen in Zweden en krijg er als bonus acute reuma bij, 
joepie!

Bron: www.vakantiehuizen-frankrijk.nl



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     Horoscoop: wat voorspellen de sterren deze zomer?
Margot Mendel

Beste Ram,
Het lijkt alsof je horens afgestompt 
zijn. Je bent totaal passief. Dit kan in je 
voordeel werken, als je met je vrien-
den op stap gaat. Go with the flow, 
maar blijf alert. Mensen kunnen hier 
misbruik van maken. De tweede helft 
van de vakantie krijg je een endorfine 
kick, en wees daar heel blij mee. Dan 
kun je de hele halve vakantie genie-
ten!

Beste Kreeft, 
Je bent soms nogal aangebrand en 
hebt lange scharen. 
Toch zit er onder dat pantser een 
zachte rozige binnenkant. Probeer 
de goedheid in jezelf eens naar 
buiten te laten komen, en wees 
gelukkig. 
Zelfacceptatie is het begin van we-
reldacceptatie!

Beste Leeuw,
De wereld wacht op jouw wijze 
woorden. Veel regeringsleiders 
zouden jouw advies kunnen 
gebruiken (als ze niet zo eigenwijs 
waren). Helaas kruip jij, leeuw, iets 
te vaak onder een steen (wat zeg 
ik, rotsblok!).  Kam je manen, krul 
je staart, laat een snor staan, groei 
een baard, en laat zien dat jij de 
koning(in) bent!

Beste Maagd,
Jij wordt een beetje puisterig deze 
zomer. Het droge weer is niet goed 
voor je al zwakke huid. Let dus goed 
op, en verzorg je goed! Jouw haar 
daarentegen, zal de hele zomer ge-
weldig zitten. Knip het dus niet! Veel 
plezier met je looks deze zomer! 
(Heren: een keertje naar de sport-
school kan ook geen kwaad!)
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Beste Stier, 
Jouw vakantiebestemming is niet 
waar je op gehoopt had, maar blijf 
positief. De sterren zien namelijk een 
mooie vakantieliefde voor jou. Hou 
je ogen open, ga niet met iedereen 
mee, en have fun! Op intellectueel 
gebied liggen meerdere opties voor 
je open: bezoek de bibliotheek in de 
vakantie. Misschien heb jij wel een 
nerdlove… ;)
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Beste Tweelingen,
Jouw veelzijdigheid zal 
mensen choqueren. Een tweeling 
heeft een vrolijke, maar ook een 
donkere kant… Doe je best om 
minimaal een week consistent te 
handelen, je zult er veel vrienden 
mee maken. In het buitenland kun je 
jezelf een week laten gaan, gebruik 
deze tijd om een totale karakterma-
ke-over te bewerkstelligen. Succes!
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Beste Schorpioen,
Dit wordt een mooie zomer voor jou, je 
moet er echter wel zelf invulling aan ge-
ven. Activiteiten plannen zichzelf niet, 
jij plant ze! Ga bijvoorbeeld skydiven, 
of bezoek een postzegelverzamelbeurs. 
Als je echt niets weet ga je langs bij een 
helderziende of ga je scrabbelen met 
dit woord: fantoompijnbestrijdingsme-
dicijndoosstickerfabriek. Succes! (seri-
eus, succes!)

Beste Boogschutter,
Loop door een rood stoplicht! 

Beste Steenbok,
Van een paradijs in de tropen, 
naar een tropisch zwemparadijs… 
Zorg dat je minimaal drie 
zwempakken hebt (ja, ook de 
heren). Deze zomer staat namelijk 
in het teken van water. Je zult de 
wind in de zeilen hebben. Voel je 
als een vis in de zee. Kijk Nemo als 
je nog tijd over hebt! Veel plezier!

Beste Waterman,
Dit is een uitzonderlijk jaar volgens 
de sterren. De poolster lijkt net een 
stralende zon als je hem kan zien. Dus 
reis naar de plek waar je de poolster 
kan zien, en drink veel cola. Cola 
is namelijk geweldig voor jou en je 
moeheidsprobleem. Een alternatief 
is koffie met veel, veel suiker. Kun je 
niet tegen koffie of cola, dan is dat 
jammer.

Beste Vissen,
Je spartelt op het droge, maar dat 
is niet heel handig, want je bent 
geen vis. Voel je dus maar wat 
meer thuis op het land en tussen 
de mensen. Ga een beetje sociali-
zen! Tip: er zijn veel chille mensen 
in Scheveningen. Vergeet je geld 
niet mee te nemen, of zoek 
iemand om je drankje te betalen 
;)! Succes! 
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Beste Weegschaal,

De balans in je leven is ver te zoeken. 
Je zoekt uitdaging, maar blijft constant 
bij hetzelfde saaie alledaagse iets. 
Deze vakantie kan jij opzoek gaan naar 
die uitdaging. 
Doe iets wat je totaal niet durft. Wie 
weet pakt het goed uit!



Australië

Gemma van Gerven



DE PAKLIJST
Iedereen kent het wel: je bent klaar met school en hebt eindelijk vakantie, maarrrr je moet je koffer 
nog inpakken! Vol goede moed begin je met pakken, tot je erachter komt dat het helemaal niet zo 
makkelijk is als je dacht. Hoe weet je nou of je wel alles bij je hebt? Hier wat tips voor het pakken van 
je koffer:
Algemeen:
• Een Nintendo DS om makkelijker vrienden te maken op je vakantiebestemming
• Een flesje water, check wel altijd even of je in het land waar jij naartoe gaat uit de kraan 
             kunt drinken,  niemand wil ziek worden op vakantie!
• Een pyjama
• Een regenjas. Ja, ook op die ontzettend warme plek waar jij naartoe gaat regent het
             weleens      
• Badkleding
• Een handdoek
• Een boek
• iPod, mp3, of waar je ook muziek mee luistert

In je toilettas:
• Tandenborstel
• Tandpasta
• Deodorant
• Medicijnen
• Make-up
• Make-up remover + watjes
• Shampoo
• Douchegel
• Zonnebrand
• Aftersun
• Spiegeltje
• Verbandtrommel 
• Zonnebril 
Belangrijk:
• Bankpas
• Creditcard
• Contant geld
• Paspoort
• Telefoon met oplader

Kleding:
Maak een schema. Daarin zet je alles wat je mogelijk gaat doen, met de kleding die je daarvoor nodig 
hebt. Die kleding neem je mee, maar je houdt je aan één regel -> ga je 7 dagen op vakantie, dan gaan 
er maximaal 8 setjes kleding mee. Het werkt echt!

Als je al deze tips opvolgt moet het wel lukken, denk ik. Het zijn algemene tips, dus als jij bijvoor-
beeld met het vliegtuig gaat neem je bijvoorbeeld ook nog je vliegtickets mee. 

Faye Speijers



3. Maastricht
Maastricht is weer een hele andere stad. Een leuke afwisseling voor iemand die vooral steden 
uit de Randstad gewend is. De vakwerkhuisjes zijn leuk om te zien, en er zijn een paar mooie 
kerken. De winkels zijn helaas wel hetzelfde, maar er zijn grote grasvelden die geweldig 
dienen voor een picknick! 
Ook leuk is de huifkar, waarbij je een tour krijgt door de stad met paard en wagen. 
Inwoners van Maastricht spreken wel voornamelijk Limburgs, dus hieronder een klein taalgidsje 
voor de niet-Limburgers onder ons. 

2. Den Haag
Het prachtige Den Haag, stad van het bestuur, is super leuk om eens te zien. Ook hier zijn de 
shopmogelijkheden groot, maar er zijn ook leuke kunstmusea. Het museum van Escher 
bijvoorbeeld, is een redelijk groot museum met veel bekende werken. 

Daarnaast is het natuurlijk voor iedereen leuk om even het binnenhof te bekijken, naar Mark te 
zwaaien, en vervolgens een drankje te nemen op het grote terras er net achter. 
Ook is het de plaats van de ministeries, dus voor al je klachten hoef je alleen maar even aan te 
bellen! 
Één tip: neem niet te veel de tram. Alles is binnen loopafstand, en de trams zijn meestal 
overvol. Succes!

Hollandse Hitte Zomergids

Het is twee weken voor de vakantie. Je vrienden scheppen op over hun prachtige vakantiebe-
stemmingen. Maar jij, jij blijft helaas in Nederland. HELP!!! NOODSITUATIE!!!!
Maar hier is dé oplossing! Voor alle Hollanders die in eigen land blijven deze zomer is hier de 
Hollandse Hitte Zomergids met tien tips om van deze vakantie een topvakantie te maken (en je 
vrienden een beetje jaloers te maken ;))!

Margot Mendel

                                                                             1. Amsterdam
Amsterdam is natuurlijk een geweldige stad. Veel musea, zoals het scheepvaart museum, het 
Anne Frank Huis, het Rijksmuseum en Nemo. 
Je kunt er heerlijk wandelen langs de vele grachten, of lekker gaan shoppen bij een van de vele 
winkels. 
Het is groot en makkelijk bereikbaar met de trein. Ook als je wil genieten van de zon op een 
terrasje is daar genoeg mogelijkheid voor. En net voor je naar huis gaan, neem je natuurlijk nog 
even een kijkje in het paleis op de dam. Heel goedkoop als je je museumjaarkaart meeneemt!



7. Efteling
Een zomervakantie is natuurlijk niet compleet zonder een pretpark erbij. En wat kan er nou 
toppen aan de efteling? Mooie voorstellingen, mooi decor, genoeg attracties, en voor de 
minder snellen onder ons is er natuurlijk het sprookjesbos. 
Een leuke plek om oude herinnering op te halen, en nieuwe te maken. 
Ook zijn er leuke plekjes om te dineren, geheel in thema. 
Neem wel je eigen lunch mee, want dat scheelt je een vermogen, en doe goede schoenen 
aan!

8. Zwemmen
Nederland is natuurlijk het waterland. Dus waarom zou je daar niet wat mee doen? 
Zwemmen is een heerlijke, goedkope, gezonde activiteit. Je kunt het overal doen; in het 
zwembad, in een meer, in de zee. 
Een ijsje erbij, beetje bruinen, en je kan er weer een week tegenaan! Doen dus!

6. Vaals
Vaals, de meest geweldige plek, of eigenlijk vierkante meter, van Nederland! Deze awesome 
plek heeft iets heel speciaals: het is het drielandenpunt! Duitsland, België en Nederland bij el-
kaar! Je kan dus gezellig in drie landen staan op hetzelfde moment, is dat niet geweldig? 
Er is wel één restaurant, en er zijn drie routes het bos, met bomen die je zelfs naast de snelweg 
ziet! Ook kun je er heerlijk socializen met 65-plussers. Zeker een aanrader dus! 

5.Zeeland
Zeeland, zee, land… Zeeland is een heerlijk authentieke provincie, met zon, zee en strand. Er is 
veel mooie cultuur, en het is niet heel duur. Zeeland is dé plek voor alle binnenlandse toeristen, 
en ze hebben er leuke souvenirtjes. Er valt niet veel meer over te zeggen, dan dat je er gewoon 
heen moet gaan!

Nederlands                      Limburgs
Dat is verboden                          Det is verboaje/ dat maag niet!
Ik ben een Hollander               Ich bun unu Hollènjer
Ik begrijp het niet                          Ich begriep 't neet
Spreekt u langzaam                          Sjprèk estebleef langsaam
Hoe gaat het?                          Wie geit 't?
Goed, dank u                          Good, danke
Mag ik een kopje koffie?                  Maag ich ein tas koffie?
Waar is de wc?                          Woo is ut sjiethoes?
Ik ga naar huis                          Ich goan heivisj.

4. Groningen
Maar we zijn nu niet uitgestadt! 
Groningen is niet heel speciaal als stad zijnde, maar een positief ding: het stripmuseum! 
Het stripmuseum is voor alle mensen die klaar zijn met culturele kerken en schilderijen van vijf 
eeuwen geleden.  Ze hebben leuke dingen om te zien, de collectie is interactief en ze hebben 
geweldige souvenirtjes. 

Tip: neem een camera mee, je kunt de meest geweldige foto’s maken daar!



10. Roermond
En hier zeker nog een aanrader voor alle meiden die van kleren shoppen houden: Roermond! 
Roermond heeft een enorme outlet (bijna een dorpje), waar ze van bijna iedere winkel wel een 
shop hebben. En als je de outlet gezien hebt, wat je in ieder geval een halve dag kost, kan je 
ook even een blik werpen in Roermond zelf. 
Historische gebouwen, leuke winkels , en rondom Roermond ligt een mooi natuurgebied voor 
de sportievelingen onder ons!

9. Circuit van Zandvoort
En voor alle guys op school is er natuurlijk het circuit van Zandvoort. Lekker dicht bij het strand 
ligt een racebaan, waar met verschillende auto’s gereden wordt. Van Lambhorgini’s  tot Ferrari’s 
tot oude Fiats. Allemaal scheuren ze door de bochten, en daar kun je er getuigen van zijn! 
De prijzen zijn tussen de tien en de twintig euro. 
Ben je uitgeracet, geniet dan even van een van de heerlijke terrasjes in het dorp of op het 
strand. 
Een heerlijke dag gegarandeerd!



JChong Studio
Dit is een hele leuke site om eens een kijkje op te nemen :)
http://blog.jchongstudio.com/ 

JENNIFER CHONG   lifestyle blog 

 

Ensemble magazine 
Een overzichtelijk, vrolijk vormgegeven rommeltje waar je van alles en nog wat kan vinden.  
Zie de onderwerpen... Voor ieder wat wils ^^
http://www.nsmbl.nl/  



The man repeller 
Oeh, dit is ook een hele leuke. Heel veel mode ♥ 
Sorry voor de mannelijke lezers… maar deze moest er gewoon even bij! 
http://www.manrepeller.com/ 
 

Robin Zorge



Raar  ?   maar  Waar !
Door: Geert de Vries

Ja, ja, de zomervakantie komt er weer aan. Dit keer allerlei maffe dingen over de zomer en 
bijbehorende zaken. Verbaas je over dingen zoals de temperatuur op de Noordpool in de 
zomer. Fijne vakantie!
Wist je dat…?
• … in Amerika het meeste ijs wordt verkocht in Juli?

• … in één jaar, men in Amerika maar liefst 20 liter per persoon aan ijs eet?

• … de Romeinen en Grieken de ster Sirius de schuld gaven van de ellende die de
        zomer toen veroorzaakte?

• … op Zwarte Zaterdag, de dag waarop in Europa de zomervakantie begint, stond in
        2009 zo’n 870 kilometer file op de Franse snelwegen.

• … op 13 september 1922 de temperatuur in Libië 58°C was? Dit was de hoogste 
         temperatuur ooit gemeten en heet genoeg om een eitje te bakken op een rots.

• … de gemiddelde temperatuur op Antarctica in de zomer ( voor ons dus in de
        winter)-20°C is?

• … het daar volledig donker is wanneer het hier in Nederland zomer is? Dat komt
        doordat die kant van de aarde dan van de zon is gekeerd.

• … de hoogste temperatuur in de zomer op de Noordpool gemeten, 5°C is? 

• …  je nagels sneller groeien in de zon?

• … de Eiffeltoren 17 centimeter langer  is in de zomer dan in de winter? Dat komt
        door de uitzetting van al het metaal door warmte.

• … je elk jaar nieuwe zonnebrandcrème moet kopen? De werking van een product van
        het jaar daarvoor is sterk verminderd.

• … de zomertijd is ingevoerd in 1977 om energie te besparen? Toen was er een 
        oliecrisis en men kon door de klok een uurtje vooruit te zetten langer gebruik maken
        van het zonlicht.



Filmrecensie: 
Iron Man3 
Door Alessia de Wit

Bommen, vliegende robots en vooral veel actie. Het zit nog allemaal in de film 
Iron Man 3. En natuurlijk ook een vijand die hem graag zou willen uitdagen 
voor een potje vechten. In het verleden heeft Tony Stark (Robert Downey Jr.) 
iets veroorzaakt waardoor hij en zijn compagnons de wereld en zichzelf moet 
redden. Maar er is niks meer terug te vinden van het moraal van Iron Man 1 
waar verkoop van wapens aan slechte Afrikaanse generaals gebruikt werd voor 
het onderdrukken van mensen . Wel veel actie en spanning.                
Onvoorspelbare aanslagen                                                                      
Er zijn een aantal niet-voorspelde terroristische aanslagen gepleegd met bom-
men. De schurk die hier achter zit is The Mandarin (Ben Kingsley). Het is een 
gestoorde man die de president en Amerika angst aan jaagt.  Tony daagt hem uit. Dit zorgt voor en extreme 
aanval op zijn huis en het huis stort in elkaar. De schurken gingen weg toen ze dachten Tony dood was. Dit 
vond ik een beetje slap en te kort voor het opbouwen van spanning. Maar is The Mandarin wel de vijand die 
Tony zoekt? De echte dader was toch de bioloog Aldrich Killian (Guy Pearce). In het begin zag hij er echt 
lelijk uit maar later leek hij een normale zakenman. Hij maakte een soort, niet echt geloofwaardige mutanten 
die heter kunnen worden dan 3000 graden en ontploffen. 

Liefde? 
Buiten zijn vijanden stond de relatie met zijn vrouw Pepper (Gwyneth 
Paltrow) ook op het spel. Tony slaapt al dagen niet meer (hoewel hij er nog 
heel fit uitziet) en houdt zich alleen maar bezig met dat pak waar hij niet 
zonder kan. Er zat echt niks van de liefde in deze film. 

Actie en drama                                                                                                            
Met zijn compagnon kolonel James Rhodes - ook wel The War Machine 
(Don Sheadle)-  gaat Tony in zijn pak heel veel gevechten tegemoet. Het 
spannendste was toch wel het eindgevecht. Tony Stark zit ook nog eens 
opgescheept met een trauma en paniekaanvallen over een erge gebeurtenis 
in New York. Het lijkt wel of hij heeft gedronken als hij zo’n aanval krijgt.

Het wordt pas echt spannend wanneer de president wordt ontvoerd uit zijn Privé vliegtuig. Zijn collega’s 
vallen namelijk uit het vliegtuig en staan op het punt om dood neer te vallen. The War Machine moet ze als 
een ketting bij elkaar brengen om ze te redden. Dit is heel spannend en heel mooi gedaan. 

Eindgevecht                                                                                  
Wanneer Tony ontdekt dat de president is ontvoerd en boven een brand is opgehangen, gaat hij erachteraan 
met The War Machine. Maar als hij ziet dat het spel twee tegen alle mutanten is, zoals altijd, roept hij al zijn 
andere pakken op. Ik vond het heel briljant gedaan hoe Tony de pakken vanzelf kon oproepen.
De grappigste stukjes die ik van de film vond waren de ontmoetingen met The Mandarin, want The Mandarin 
was maar een acteur die de weg kwijt was en doet alsof er niets aan de hand is. Maar als je het hebt over de 
technische uitvoering zijn de gevechten toch het meest knap gedaan maar iets te droog. Hoewel Tony Stark in 
deze film niet altijd vrolijk blijkt te zijn vind ik dat de humor in de film niet genoeg was. 

Ik geef Iron Man 3: 
+  heel spannend en veel actie                                                                                                                  
- De humor mag meer vermengd worden met de gevechten die iets te droog waren.                                                                                                                                  
- Er mag een beter moraal bij zitten en niet alleen maar vechten tegen slechteriken.

 



 

 
 

Welleweerd: ‘’Je bent te filosofisch bezig...’’
 
Van Lier: ‘’Ik hield er een naar gevoel aan over...’’
Leerling: ‘’Wilt u er over praten?’’

Landman: ‘’Boze vrouwen. Heerlijk!’’

Righolt (met stuiterballetje in zijn hand): ‘’Ik wordt er een beetje baldadig van........’’

Righolt: ‘’Als ik naar leerlingen gooi met stuiterballen is dat een stuk kindvriendelijker....’’

Werkhoven: ‘’Why do people always have to explode in the stories boys make up?’’
Leerling: ‘’Well.. This person was very fat, so..’’
Werkhoven: ‘’So he explodes...’’ -.-

Baron: ‘’Als je het nu nog niet begrijpt, jij mist echt een paar logica... ofzo...’’

Gabreëls: ‘’Ik ga een weinig exotische vakantie tegemoet, helaas... Dus dat wordt vooral veel schoolwerk 
en deze vuist op deze vuist, maar dan onder de tafel.’’

Welleweerd: ‘’Je moet niets aan mij vragen. Enge man, woeehh..’’

Clark: ‘’...And then we go lalalalala.’’

Van Lier: ‘’Ik heb sinds kort interactieve tv. Jaa, ik ben hipper dan je denkt!’’

Righolt: ‘’Hebben jullie voor de les aan de paddenstoelen gezeten ofzo?’’ 

Leerling: ‘’Meneer, ik snap 4a niet. Ik snap de vraagstelling niet en..’’
Welleweerd: ‘’Of je snapt gewoon de hele wereld niet.’’

Baron: ‘’Jullie zijn een stelletje loserssss!’’

Leerling: ‘’Het is bewezen dat in de eerste vier levensjaren het geloof wordt bepaald!’’
Righolt: ‘’Oh, dus jullie zitten nu nog allemaal met een Sinterklaas-trauma?’’

Landman: ‘’Ik vind jouw moeder heel leuk.’’

Leerling: ‘’Nee meneer, daar kan geen extra tafel, daar staat mijn ego.’’

Kleine: ‘’We hebben de geest van de vlam gevangen jongens!’’

 

extra veel  
QUOTES 



 
Righolt: ‘’Kijk, daar heb je de tutjes uit 2A!’’

Leerling 1: ‘’Het zoontje van Clark is zóó schattig!’’
Leerling 2: ‘’Heeft ie ook een sikje?’’ 
 
Leerling (jongen): ‘’Aah ik heb echt een bad hair day, en ik ben ook nog eens mijn make up vergeten!’’
Van den Nieuwenhuijzen: ‘’Ooh, moet je wat van mij lenen?’’

Werkhoven: ‘’Girl, what’s wrong with you!’’

Righolt, haalt dartpijltje uit zijn tas: ‘’Wie heeft er een appel bij zich?’’

Baron, tijdens het 5e uur: ‘’Jongens, het is vrijdag het 7e uur. Ik ben ook moe!’’

Temesgen, tijdens practicum: ‘’.........................Dit is echt saai.’’

Van Rooien: ‘’Het wordt nu wel erg lelijk ... Tja, sorry, heb ik je nu gekwetst?’’

Leerling: ‘’Ik wil een boek lezen waarvan ze op de universiteit zeggen ‘’wauw’’’’
Evers: ‘’Lees de bijbel. Of het telefoonboek.’’

Righolt: ‘’Sterke vrouwen? Ha! Die ken ik en 1 lijkt me meer dan genoeg.’’

Baron: ‘’Waarom mag ik niet op jouw tafel zitten? Ik ga geen poepje laten hoor!’’

Van der Meulen: ‘’En ik huil vaak!’’

Leerling: ‘’Meneer? Van welke landen zijn er heel veel?’’
Righolt: ‘’Ga jij nou eerst maar eens je inburgeringscursus afmaken...’’

Reinink: ‘’Zijn er nog meer domme vragen?’’
Leerling: ‘’Tussenuurtje, vraagteken?’’

Baron: ‘’Niet met leerling 1 praten, zij is gevaarlijk.’’

Righolt: ‘’En we kregen in 1973 te maken met……een stift die op was.’’

Leerling: ‘’Waarom moet ik nou weer voorlezen?’’
Van Lier: ‘’Ik hou van je stem.’’

Baron: ‘’Jij gaat migreren naar het centrum’’

Van den Nieuwenhuijzen: ‘’De politie kan je staande houden als je iets verkeerds doet, zoals fietsen zonder 
je stoplicht aan.’’

*leerling komt te laat binnen*; Landman: ‘’Verslapen? Koop een wekker!’’ 

Leerling: ‘’Meneer, heeft u de so’s al nagekeken?’’
Kers: ‘’Nee, ik moest naar de ortho en m’n hamster was jarig!’’ 

Zijp: ‘’En leerling, wat staat er in jouw blanco schrift?’’ 



 
Van Coeverden: ‘’Dat stands on the bord.’’ 

Ahmed: ‘’Bon giorno!’’
Zijp: ‘’Como estay?’’
Ahmed: *steekt duim op*
Zijp: ‘’Maar dat was vast niet wat je wilde zeggen!’’
Ahmed: ‘’Jawel, ik wilde alleen maar bon giorno zeggen.’’ (loopt hierna de klas uit)
(komt weer terug) 
Ahmed: ‘’Nee, is er iets kapot? De beamer ofzo? En anders maak je maar iets stuk en zeg je dat er iets kapot    
                 is.’’

Leerling: ‘’Meneer, moet die 'de' geen 'het' zijn...?’’
Gabreëls: ‘’Nee, en ben ik even blij dat je dat vraagt, want nu kan ik even laten zien hoe geweldig slim ik 
mezelf vind!’’

Gabreëls: ‘’Stel, ik vind dat kolibries... nee wacht, koolmeesjes ons land moeten regeren...’’
Leerling: ‘’Waarom wilt u dan geen kolibries?’’
Gabreëls: ‘’Uit puur racisme.’’

Reinink (in C1.12): ‘’Als je zegt dat het van πινω komt, dan stort ik mezelf hier door het glas naar bened-
en.’’

Zijp: ‘’Ze strooide haar vruchtbaarheid overal rond. O, dat klonk een beetje vaag.’’

Reinink: ‘’Schrijf even allemaal je e-mail adres op. Dan ga ik namelijk allemaal shitzooi doorsturen.’’ 

Werkhoven: ‘’What's wrong with you? You're hugging your table...’’

van Lier: ‘’Doe je mobiel eens weg.’’
ll: ‘’Sorry, maar ik moest nog een heel belangrijke whatsapp versturen.’’

van Lier: ‘’…een representatieve samenvatting.’’
ll: ‘’Ik heb ergens een lijst met moeilijke woorden.’’

Reinink: ‘’...en hij had spijt van alles wat hij in haar had gestoken.’’

Ll1 tegen Ll2: ‘’Zeg, schrijf je hoofdletter met een d of met een t?’’

Reinink: ‘’Nee, ik ben niet persoonlijk boos, ik ben methodisch boos!’’

Kers: ‘’Als ik 50.000 vrienden heb op de sociale media ga ik een Project X feest geven in de straat van een 
willekeurige leerling.’’ 

Van Coeverden: ‘’The ene les gaan we besteden on practice listening and the ander on reading.’’

Van den Nieuwenhuijzen: ‘’Ik zou me het liefst kleden als professor Sneep, want ik vind dat hij er gaaf uit 
ziet, maar ik denk niet dat ik dan nog serieus genomen word.’’



Gabreëls: ‘’Als je hem uit je broek haalt, dan is hij van mij.  
                    Je mobiel, dan.’’

Reinink tegen leerling die boeken is vergeten: ‘’Jouw brein zwabbert gewoon in het universum.’’

Rutten tijdens absentiecontrole: ‘’Leerling 1 heb ik ook gezien... en geroken.’’

Vd Noort: ‘’We hadden eerst een springstof fabriek in Nederland.. maar die sprong elke 10 jaar. Nu halen 
we springstof uit China. Die springt weliswaar vaker, maar we hebben dan ook meer Chinezen, die schijnen 
goedkoper te zijn.’’

Leerling (tijdens les over hypotheekrenteaftrek): ‘’Dat aftrekken klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk.’’

Leerling: ‘’.. En ze zag er verschrikkelijk uit! Grijs haar en...’’
Kers: ‘’Ho ho, niet iedereen met grijs haar ziet er verschrikkelijk uit!?’’
(Kers: ‘’Zit ik hier met m'n 50 tinten grijs...’’) 
 
Gabreëls: ‘’Dit is zo’n boek waarin mensen elkaar aanstoten en aftrekken. Eh, afstoten en aantrekken.’’

Reinink: ‘’Lullen en werken gaat niet tegelijk.’’
Leerling: ‘’Dat doen leraren toch ook?’’

Landman: ‘’Je vibrator gaat af.’’ 

Van Lier tegen leerling die er steeds doorheen praat:
‘’Ga daar maar zitten.. o nee dat is niet handig. Anders uhm... in dat hoekje ..uhh...’’
Leerling: ‘’Krijg ik een slecht cijfer als ik er gewoon even uit ga?’’

Korpel: ‘’Laten we even lekker gaan stoeien met hoogtelijnen!’’

Gabreëls: ‘’En jullie weten hoe mierenneukerig ik ben...’’

Leerling: ‘’Waarom zet u HAAR naast mij neer?’’
Kleine: ‘’Ik wil jullie koppelen.’’ 

Lerares bij de kapper: ‘’Doe maar wat korter van onderen, alstublieft!’’
Kapper: ‘’Sorry mevrouw, daar heb ik geen stoel voor...’’

Leerling: ‘’Hij pest me.’’
Landman: ‘’Als hij je pest moet je hem gewoon slaan.’’



Heb je ooit gedacht dat je meer van je leven 
wilt dan wat je tot nu heb gehad?  
Vind je het interessant om een nieuwe cul-
tuur en nieuwe mensen te leren kennen? 
Zou je jezelf willen verrijken met een 
levenservaring die je altijd in je hart zal 
houden? 

Neem dan contact op met AFS! (www.afs.
American Field Service is een non-profit vrijwilligersorganisatie die aan het begin van de vorige 
eeuw ontstaan is in de VS om de vrede tussen landen te behouden: het principe dat erachter staat is 
dat als je de cultuur van een ander land komt leren kennen en begrijpen, zal je het niet zoals vijandig 
kunnen beschouwen en zal je dus geen oorloog ermee beginnen.
Tegenwoordig is AFS een heel brede en internationale organisatie geworden die 
uitwisselingsprogramma’s organiseert in meer dan 60 landen in de wereld!
Het geeft je de kans om drie à tien maanden in een buitenland te leven, waarin je bij een gastfamilie 
zal wonen en naar een lokale school zal gaan. Een pittige maar geweldige uitdaging om je uitzichten 
te verbreden!
En voor wie om welke reden niet aan dit programma mee kan doen maar toch een interculturele 
ervaring zou willen hebben, is er de mogelijkheid om een leeftijdsgenoot uit een ander land in huis te 
ontvangen! Elk jaar zijn er bijna honderd meisjes en jongens die met AFS naar Nederland komen en 
een gastfamilie nodig hebben. 
Een jaar in het buitenland is een perfecte manier om zelfstandiger en volwassener te worden, om 
een nieuwe taal te leren, om een nieuw inzicht te krijgen over jezelf en over de wereld; een kans om 
een andere cultuur te leren kennen, maar ook om bewuster van jezelf te worden; een jaar dat al jouw 
zekerheden zal laten wankelen om nieuwe mogelijkheden te laten ontstaan.
Dit is mijn tiende maand hier in Nederland, en ik kan jullie bevestigen dat het echt zo is.
Toen ik hier in augustus aankwam, kon ik bijna geen Nederlands spreken en kende ik niemand op 
school noch in mijn gastfamilie. 
Ik herinner me nog dat de eerste weken heel chaotisch, intens en vol met emoties waren! Ik moest 
eraan wennen dat ik elke dag een uurtje moest fietsen, dat ik geen warme lunch kreeg, dat ik elke dag 
heel veel nieuwe gezichten zag en nieuwe onuitspreekbare namen hoorde, die ik niet zonder moeite 
probeerde om te onthouden! En ik moet nog lachen als ik eraan denk dat veel mensen heel verbaasd 
en sceptisch eruit zagen toen zij hoorden dat ik uit Italie kwam om tien maanden in Nederland te 
wonen. Als ik nu terugkijk naar die eerste periode, vind ik het gek dat ik dat verlegen en eenzaam 
meisje was dat echt haar beste probeerde te doen om hier in te burgeren. 
Nu voel ik me thuis in Houten, waar ik met mijn lieve gasthouders woon, en heb ik aardige 
vriendinnen en vrienden op school gevonden. Ik heb mijn achtiende verjaardag hier gevierd en ik 
heb geprobeerd om jullie gewoonten, jullie traditionele feesten, jullie grapjes, jullie spreekwoorden 
zo veel mogelijk te leren kennen, zodat ik me nu niet meer als een echte buitenlander voel...
Ik zal altijd met enthousiasme terugdenken aan deze ervaring en ik zal dit jaar herrinneren als 
een jaar waarin ik ontzettend veel leuke mensen heb leren kennen en waarin ik heel veel dingen 
meegemaakt heb, die altijd in mijn hart zullen blijven en die zeker vrij veel invloed op mijn leven 
zullen hebben.
Ik ben ontzettend blij dat ik de kans heb gehad om dit te ervaren. Ik ben iedereen dankbaar die dat 
mogelijk heeft gemaakt. Dank jullie wel.

Erica Billia



Het is zomaar zomer 
en we gaan......

debatteren met:
Simon Toussaint 

&
Özgü Varan



Apus 
W il je iemand overtuigen? Raak je verstrikt in een verhitte discussie? Simon Tous-

saint en Özgü Varan weten hoe ze ermee om moeten gaan. Deze vijfdeklassers 
zitten beiden in ons succesvolle debatingteam én in de voor-voorselectie voor het 

debatingteam dat Nederland op het WK 2014 zal representeren. Tijd om deze praatjesmakers 
eens beter te leren kennen!

5x kiezen...

Blokken of plannen
Özgü: Het is een beetje een mengeling, maar ik zou dan uiteindelijk 

toch voor blokken moeten kiezen. Dat komt omdat ik het wel van  
tevoren in plan en ik het idee heb om iets te doen, maar het komt er 
bijna 9 van de 10 keer op neer dat ik toch de dag van tevoren pas begin 
en er echt actief mee bezig ben.

  Improviseren of voorbereiden
 Simon: Voorbereiden. Improviseren  

kan ik wel, dat is een van de dingen die 
je leert bij debatteren. Maar ik vind voorbereiden toch fijner, omdat 
je dan van tevoren al een beetje kunt nadenken en zeker weet dat je 
geen domme dingen zegt.

Denken of doen
Özgü: Denken, voordat ik iets groots doe of bepaalde acties ondern-
eem, denk ik er eerst 300 keer over na. Ook ga ik bij al mijn vrienden 
pijlen of ik wel een goede keuze maak en of het wel logisch en handig is wat ik doe. 

Samenwerking of individueel
Simon: Individueel, denk ik. Samenwerken is fijn als je echt goede 
mensen hebt die ook allemaal echt wat kunnen en gelukkig is dat in 
het debatingteam zeker het geval. Maar over het algemeen, zeker bij 
schoolprestaties, heb ik dat gevoel vaak toch een stukje minder. En 
dan wil ik het liever zelf doen, zodat ik zeker weet dat het goed ge-
beurt. 

Negens of zesjes
Özgü: Van de negens. Ik leer best wel hard voor school en probeer 
hoge cijfers te halen. Dat lukt niet altijd, maar ik ben niet het type dat 
denkt: ‘Ik zie wel wat er van komt’.



En verder....

Hoe bereid jij je voor op een debat?
Özgü: Dat ligt er aan of je moet improviseren of niet. Bij scholierentoernooien weet je de stellingen 
van te voren en ben je de weken voorafgaand aan het debat bezig om deze uitwerken. Dan ga je er 
echt met je team voor zitten en vraag je je af: wat is het probleem, wat is het plan en hoe gaan we dit 
aanpakken? 
Bij een geïmproviseerde stelling krijg je een kwartier van tevoren de stelling te horen. Dan moet je 
gewoon je best doen om te kijken wat je er van bakt. Toch leer je hiervoor ook tactieken aan, zodat je 
niet zomaar in het diepe wordt gegooid. Al is het mij ook overkomen dat ik me moest  voorbereiden 
en dacht: ‘Whaaaa, wat moet ik nou doen?!’ 

Wat heb je nodig om een goede debater te zijn?
Simon: Om een goede debater te zijn heb je toewijding nodig. Ieder-
een kan leren debatteren als je er maar hard genoeg voor werkt en 
je bereid bent jezelf constant te verbeteren. Een goed debater is niet 
bang om zijn eigen tekortkomingen onder ogen te zien. Dat is heel 
moeilijk en daar kun je heel erg over struikelen. Maar als je in staat 
bent om jezelf af te vragen: “wat doe ik verkeerd en hoe kan ik dat 
veranderen?” kan je een hele goede debater worden. 

Ben jij zelf een goede debater? 
Simon: Of ik zelf een goede debater ben? Nog niet. Ik denk wel dat ik 
een van de betere debaters van scholieren-land ben op dit moment, maar ik ben zeker nog niet goed. 
Ik beschouw mezelf nog lang niet als ‘klaar’ en dat ga ik ook nooit doen. Ik denk dat dat ik nog een 
heleboel te leren heb voordat ik mezelf het labeltje “goed” kan opplakken.

Wat is jouw meest opmerkelijke of memorabele ervaring in het debatteren?
Özgü: Toen een vriendin en ik nog niet zo lang bij het dabatingteam zaten kwam er een toernooi aan 
genaamd: het intergym. Normaal gesproken zijn het altijd de ouderejaars die meedoen aan 
toernooien omdat zij nou eenmaal wat meer ervaring hebben. Maar omdat de bovenbouwers niet 
konden werden wij als team naar intergym gestuurd. Dat vonden we natuurlijk heel leuk, maar we  
hadden van tevoren geen hele hoge verwachtingen van onszelf. We waren immers nog onervaren 
jonge vierdeklassers.
Er ging ook echt van alles mis, we waren ontzettend klunzig! Overal waar we kwamen gooiden we 
minimaal een iets om. Onze naambordjes belandden standaard op de grond, evenals onze blaadjes. 
Ook konden we het lokaal niet vinden en kwamen we te laat bij een debat. Toch deden we het 
uiteindelijk heel goed op dat toernooi en kwamen we zelfs in de finale terecht! 

 Is debatteren elitair?
 Simon: Steeds minder, maar dat is het wel geweest. Vroeger was het  
zo dat er echt maar een paar scholen waren die domineerden, en  
dat waren dan wel de gymnasia. Die gymnasia die wonnen alles en  
stonden altijd in de finales. 
Maar tegenwoordig zie je dat er veel meer nieuwe scholen in opkomst 
zijn en dat het debat zich steeds verder verspreidt, zodat nieuwe 
mensen op nieuwe scholen er mee in aanraking kunnen komen. 

Pien de Ruiter



JUFFROUW TEST
 

Dingen die wij deze zomer NIET gaan kopen...  

Tja, soms heb je dat. Je komt langs een winkel vol met zomerse producten en dan kom je iets tegen waarvan 
je denkt: why the f*ck does this shit exist?
Juffrouw Test heeft dus even een klein lijstje gemaakt van onzindingen die ze met alle liefde in de winkel 
laat liggen.

1.
Ach jee, wat zijn we toch allemaal lui in de zomer. En wat is dan idealer dan een robotstofzuiger?! 

‘’De robot rijdt zichzelf terug naar de oplader. Daar wacht hij tot zijn volgende zuigcyclus begint. Het slimme 
apparaat weet vuil te vinden en obstakels te vermijden. Zelfs een trapgat ontwijkt de robotstofzuiger zonder 
ook maar een stofje over te slaan.’’

Geweldig toch?! 

 
Nee.

Het is misschien leuk om je huisdieren mee te irriteren, maar verder ziet mevrouw Test het nut niet in van dit 
gekke apparaat. 

2. 
Kijk! Deze leuke bekerhouders zijn ook heel nuttig.

  Misschien de tafel?



Aaah, en er zit ook een controller bij :’D

3.
Als het toch een dagje regent, of als de zon te fel schijnt, dan is het natuurlijk veel te vermoeiend om een 
paraplu of parasol te dragen. Daarom deze prachtige uitvindingen:

  
Stylish én praktisch!

Robin Zorge



     INGREDIËNTEN 

- 150 gram meel
- 400 gram boter
- 250 gram lichte basterdsuiker
- 2 zakjes vanillesuiker
- 8 theelepels kaneel
- 4 theelepels anijs
- 3 theelepels kruidnagel
- 2 theelepels nootmuskaat
- 2 theelepels kardamon
- 12 eieren
- Mespuntje zout

VOORBEREIDING:
 
- Haal de boter uit de koelkast en laat hem goed zacht worden (dus niet laten smelten    
      in een pannetje of via de magnetron)
- Scheid de eierdooiers van het eiwit en bewaar zowel het eigeel als het eiwit in aparte    
      schaaltjes.
- Klop het eiwit op met een garde of mixer totdat het goed stevig is. Zorg dat het 
      keukengereedschap dat je gebruikt vetvrij is, ander wordt het eiwit niet stijf.

Spekkoek komt oorspronkelijk uit 
Nederlands-Indië. Door de tijdrovende 
bereiding werd het vooral voor speciale 
gelegenheden gemaakt, ik ben er zelf 
meer dan 3 uur mee bezig  
geweest. Groene spekkoek is  
gemaakt met het kruid Pandan, 
waarvan de bladeren gebruikt  
    worden.

De naam heeft het gerecht te 
danken aan, jawel hoor, spek! 
De laagjes van spekkoek deden 
denken aan de laagjes vet en  
vlees bij spek.

Spekkoek

Kan je kardamon niet vinden in 
de normale supermarkt? Probeer 
het dan bij een Chinese toko of een 
Turkse winkel.

Het is handig om de kruiden al gemalen te 
kopen, scheelt een hoop tijd en werk om niet 
te hoeven vijzelen.

      OVERIGE BENODIGDHEDEN: 

- Rond bakblik (rond de 20 cm doorsnee)
- Mixer
- Spatel
- Pollepel
- 2 grote kommen, die ongeveer even    
      groot zijn
- Oven met grilstand

Geen bakpoeder? Nee, 
geen bakpoeder! An-
ders gaan de laagjes 
(vooral in het midden) 
rijzen en zijn ze niet 
meer mooi recht.

Je kan de eieren voor de zeker-
heid eerst boven een kopje split-
sen, voordat je ze in de juiste 
kom doet. Als er wat dooier  
bij het eiwit zit, wordt het niet 
meer goed stijf.



BEREIDING: 

Doe de zacht geworden boter in de grote kom en maak er een romige 
massa van met de mixer. 

Voeg de basterdsuiker, een mespuntje zout en de zakjes vanillesuiker 
toe aan de boter en meng alles goed door elkaar.
 
Haal de mixer uit het mengsel en voeg het eigeel toe. Meng alles goed 
door elkaar met de pollepel. Je kan beginnen met de over voor te 
verwarmen op grilstand 110-140 graden.
 
Voeg het geklopte eiwit in stappen eraan toe en meng het voorzichtig 
met de spatel.
 
Voeg het meel toe en roer alles goed door elkaar.
Als je een min of meer glad beslag hebt gekregen deel je het beslag op 
in twee kommen.
 
Aan één van de twee kommen met beslag voeg je de kruiden toe en 
meng je alles goed door elkaar. Je hebt nu dus een kommetje met 
bruin beslag en een kommetje met wit/geel beslag.
 
Vet het bakblik in en schep/giet een heel dun laagje van het witte 
beslag in de bakvorm en plaats het 4 minuten in de oven. Hou de oven 
bij dit eerste laagje goed in de gaten. Het laagje moet na 4 minuten 
goed gaar zijn, maar mag niet aanbranden. Pas eventueel voor de 
volgende laagjes de temperatuur, of baktijd iets aan.
 
Haal de bakvorm uit de oven en schep een dun laagje van het bruine 
beslag op het eerste laagje. Plaats de bakvorm weer 4 minuutjes in  
de oven en ga zo door met afwisselend een wit laagje en dan weer  
een bruin laagje enzovoort, totdat de bakvorm vol is, of het beslag op 
is. Na het laatste laagje kun je de volledige spekkoek nog even kort  
op laten garen op 100 graden Celsius met de stand voor hete lucht.
 
Haal het bakblik uit de oven en laat het 5 minuten afkoelen.
Verwijder dan de springvorm en laat de spekkoek verder afkoelen 
zonder bakvorm.

Probeer zo weinig 
mogelijk van het 
geklopte eiwit kapot 
te maken wanneer je 
het door het beslag 
mengt, anders krijg je 
onder je beslag een 
laag eiwit. Check 
even of dat zo is 
voordat je het beslag 
verdeelt, anders heb 
je bij een kleur meer 
eiwit.

Bij de grilstand leg 
je de taartvorm op     

de bovenste  
    plaat.

    Met een vork of satéprik  
    ker kan je testen of het 
deeg vanbinnen al gaar  is, 
als er geen deeg meer blijft    
    hangen kan je met het   
         volgende laagje  
               beginnen. 

Femke Bergenhenegouwen



Joëlle Schut

Z    maar herfst
Zomeeee… herfst. De regenmeter van mijn opa is inmiddels ontploft, de tuinkabouter is weg-
gespoeld en de goudvis juicht van blijdschap omdat er inmiddels niet heel veel verschil meer 
is tussen z’n aquarium en de straten van Nicaragua tijdens het regenseizoen. 
De zon heeft er duidelijk geen zin in. Alweer niet. Baalbaalbaal. 

Ach, het klimaat is gewoon een beetje in de war. Geeft niks. Komt allemaal goed. (Wat? Broei-
kaseffect? Kun je dat eten?) Het is immers volstrekt normaal dat er eind mei geskied kan 
worden in Frankrijk en het 30°C is in Lapland. Zeg nog maar eens dat het koud is in Scandi-
navië. 

MAAR WAAROM GEEN ZOMER? Het blijft een goede vraag. Waarom er momenteel 
zonnebrand verkocht wordt ook. En zwembaden. En ijsjes!

Ja weet je, als iedereen nou gewoon de zomer gaat boycotten gaan we gewoon ijsjes eten en in 
de sneeuw liggen, omdat het kan. Beetje jammer dat de goudvis dan weer terug moet in z’n 
aquarium maar dat zal ‘ie wel overleven. De straten zullen immers wel niet heel erg schoon 
zijn daar in Nicaragua, dan ben ik toch voor pompsystemen om je goudvis een zo lang mo-
gelijk leven te gunnen. 

Stiekem heb ik nog wel hoop op de zon ook al zit ik in m’n trui terwijl ik dit schrijf. Zolang er 
weersvoorspellingen zijn is er hoop, en een beetje kans op een soort-van-voor-zover-het-kan 
bruine huid. Laten we het daar maar op houden en anders op dit gezegde: regen is goed voor 
de plantjes!

Geniet allemaal van de zomer en ga vooral naar Lapland als je wilt zonnen tussen de elanden!



Colofon

Hoofdredactie
Benthe de Ridder

Eindredactie
Benthe de Ridder
Joëlle Schut

Schrijvers
    Alessia de Wit
       Benthe de Ridder
          Britt Coopmans
             Erica Billia (gastschrijfster)
                Faye Speijers
                   Femke Bergenhenegouwen
                     Geert de Vries
                        Joëlle Schut
                           Margot Mendel
                              Pien de Ruiter
                                 Robin Zorge

Vormgevers
Geert de Vries
Joëlle Schut
Robin Zorge

Vacature: wij zoeken nog een enthousiaste sollicitant en vormgever-to-be die 
graag een exclusieve opleiding tot APO-vormgever wil volgen!
Zien jouw werkstukken er altijd helemaal verzorgd uit en kun je enigzins dealen 
met computerprogramma’s? Dan ben jij degene die wij zoeken! 
Stuur een mailtje naar apoforeta@hotmail.com met daarin je naam en je klas. 
Als je graag wil laten zien wat je in huis hebt mag dat natuurlijk! Wees creatief 
en laat ons verrassen met je vormgeefkunsten. Hopelijk tot ziens bij ons team!

Fotografen
Co Stokx
Gemma van Gerven

Tekenaars
Alessia de Wit
Koen Leenaers


