


Voorwoord 

Lieve USG’ers,

Jullie hebben natuurlijk lang zitten smachten naar de nieuwe 
APO. Het heeft even geduurd, maar hier is ‘ie dan! 

Deze editie staat in het thema van Scandinavië; van Noorse 
gedichten, strips en recepten tot een ode aan Douwe Bob. 

Uiteraard hebben wij ook deze keer weer de leukste quotes en 
roddels voor jullie op een rijtje gezet. Waan jezelf in de Noord-
Europese sferen met oude vertrouwde rubrieken, maar laat je 
ook verrassen door de stukjes van onze nieuwe redactieleden. 

De APO heeft afgelopen kwintaal namelijk een heleboel jonge 
en getalenteerde schrijvers, dichters en opmakers aan haar 
team toegevoegd. Wij hopen er met deze nieuwe redactie 

voorlopig weer fris tegenaan te kunnen gaan.

Veel leesplezier!

Liefs,
De redactie
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OPROEP!!! 
Lieve USG'ers, 

Het is helaas een feit dat de o zo bekende achterwerkrubriek van de VPRO gids zal verdwijnen. 
Dat de rubriek geschrapt wordt, wil niet zeggen dat ook de problemen van alle trouwe lezers als 

sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Gelukkig biedt de APO nu een oplossing voor alle vragen die 
overblijven! Op achterkant van de volgende APO zal de USG-versie van de achterwerkrubriek 

verschijnen. Daarvoor hebben we wel brieven nodig! 
Dus, hebben jullie ook wel eens last van foute vriendjes, grote ruzies in de klas, angst voor de 

gymles, onzekerheid, kattige vriendinnen, ingewikkelde liefdes, eenzaamheid of iets heel anders? 
Schrijf dan geheel anoniem een brief over jouw vraag/verhaal en stop deze brief in de mooie, roze 

APObox bij de conciërges. Mailen mag natuurlijk ook, naar apoforetausg@gmail.com 
Liefs, 

de redactie 

mailto:apoforetausg@gmail.com




Alternative titels: Kraft idioten, Th e Prize Idiot

Regisseur Hans Peter Moland
Jaar 2014
Duur 116 minuten
Genre Actie, Komedie, Misdaad, Th riller
0Trailer https://www.youtube.com/watch?v=97j_b3tHMWM

Jules Gooren



den høye nord 

ennå mer en Nederland  

men så mange vakre steder 

jeg føler meg nesten relatert 

landene der vikingene pleide å bo 

områder utrolig vakker  

hyggelige mennesker som gir deg alt 

et bedre bilde verdig enn en kald samling 

så mange naturfenomener 

som nordlyset  

en dekorasjon av mor Natur  

Virkelig en Mirakuløst utsikt  

Scandinavia,  

en av verdens fineste steder 

og også av stor verdi 

het hoge Noorden 

nog verder dan Nederland 

maar zoveel mooie oorden 

ik voel me haast verwant 

de landen waar de Vikingen vroeger leefden 

gebieden overweldigend mooi 

aardige mensen die je van alles geven 

een beter beeld waardig dan een koude zooi 

zoveel natuurlijke verschijnselen 

zoals het noorderlicht 

een van moeder Natuur ’s  versierselen 

echt een wonderbaarlijk uitzicht 

Scandinavië,  

een van de mooiste plekken op aarde 

en ook nog van grote waarde 

Scandinavia

Younes el Hachmioui













Het is zwart en het ligt in de 
sneeuw. 

Een gecamoufleerde Fin. 

Zoek%je%ruzie%met%een%Scandinaviër?%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Gebruik%dan%zeker%deze%7%Scandinavische%moppen!%

7
Waarom loopt een Noorse autodief 
op de vluchtstrook als hij is ontsnapt? 

Het is de vluchtstrook. 

Hoe vangt een 
Deen een vogel? 

Hij gooit zijn kat in 
de lucht. 

Wat is het verschil tussen het gebit van een 
Nederlander en van een Zweed? 

Het gebit van een Zweed heeft geen 
verstandskies! 

x

Er zitten twee Noren 
op een tandem. 

Zegt de achterste 
tegen de voorste: 

 ‘Tring tring,  

ik ga je inhalen’. 

Waarom neemt een Deen hooi mee naar bed? 

Hij wil zijn nachtmerry voeren. 

Hoe maak je een Zweed gek? 

Zet hem in een ronde kamer en zeg dat er in 
de hoek gehaktballetjes liggen. 



Recept:'Kaneelbroodjes''

Wat'heb'je'nodig?'

Een van de bekendste lekkernijen in Zweden zijn de kanelbullar, die in 
Nederland beter bekend staan als kaneelbroodjes. Ze zijn heerlijk voor bij het 

ontbijt of de lunch en ook nog eens heel makkelijk om zelf te maken. Het 
traditionele recept is met gist, maar in dit recept laat ik een sneller alternatief 

zien: zelfrijzend bakmeel.

Deeg' ' ' ' ' ' ' ' Vulling'

250$gram$zelfrijzend$bakmeel$ $ $ $ $ 60$gram$roomboter$

snu8e$zout$ $ $ $ $ $ $ 2$eetlepels$lichtbruine$basterdsuiker$

90$gram$roomboter$in$blokjes$gesneden$$ $ $ 1$theelepel$kaneel$

165$ml$melk$ $ $ $ $ $ $ evt.$rozijnen$

bloem$om$het$werkblad$te$bestuiven$

Wat'moet'je'doen?'

Deeg' ' ' ' ' '

1.$ Verwarm$de$oven$voor$op$200$C.$

2.$ Zeef$de$meel$en$het$zout$in$een$

kom.$Doe$de$blokjes$boter$erbij.$

3.$ Meng$de$blokjes$boter$met$het$

bakmeel.$

4.$ Maak$een$kuiltje$in$het$midden$

van$het$meelHbotermengsel$en$

voeg$de$melk$toe.$

5.$ Meng$alles$tot$een$zacht$en$glad$

deeg.$

6.$ Strooi$wat$bloem$op$het$werkblad$

en$rol$het$deeg$uit$tot$een$lap$van$

ongeveer$25$bij$40$cm.$

Vulling''

1.$ Meng$de$zachte$boter,$

basterdsuiker,$kaneel$en$

eventueel$rozijnen$met$een$vork$

tot$een$luchKge$crème.$

2.$ Verdeel$het$mengsel$met$een$

spatel$of$een$lepel$gelijkmaKg$

over$de$lap$deeg.$

3.$ Rol$de$deeglap$vanaf$de$langste$

kant$op.$Snijd$de$deegrol$in$

schij8es$van$ongeveer$3$cm.$

4.$ Leg$de$rolletjes$op$een$met$

bakpapier$beklede$bakplaat.$

Houd$ongeveer$3$tot$4$cm$afstand$

tussen$de$schij8es.$De$schij8es$

zullen$Kjdens$het$bakken$flink$

rijzen.$

5.$ Bak$de$kaneelbroodjes$in$20H25$

minuten$goudbruin$op$200$C.$

Eventueel(kan(je(nog(wat(glazuur(maken(met(poedersuiker(
en(water(en(dit(streperig(over(de(kaneelbroodjes(

aanbrengen,(dit(is(lekker(en(ziet(er(ook(nog(eens(superleuk(
uit.(Even(laten(a9oelen(en(eten(maar!((



DE DRIESTUIVERSOPERA
 van Lampomène

Zoals elk jaar heeft onze geweldige toneelvereniging Lampomène weer een super leuk toneelstuk ge-
maakt. Op woensdag 23 maart hebben ze dit spannende stuk opgevoerd en dit jaar ging het over de 
Driestuiversopera…

Wat is de Driestuiversopera?

De Driestuiversopera is oorspronkelijk een opera, maar is door een Duitse man, 
Bertolt Brecht omgezet in een toneelstuk vol met bedrog, dubbele agenda’s en 
verraad.  Het gaat over een bedelaarskoning, meneer Peachum, die erachter 
komt dat zijn dochter, Polly, getrouwd is met de grootste schurk van Londen: 
Mackie Messer, ook wel bekend als Mac the Knife/Macheath. De Peachums zijn 
hier natuurlijk helemaal niet blij mee en ze willen dat de politie Mackie Messer 
laten oppakken en ophangen, maar wat ze niet weten is dat Mackie bevriend is 
met de politiechef Tiger-Brown. Ondertussen waarschuwd Polly Mackie ook om 
onder te duiken. Maar de Peachums schakelen nog meer hulp in, onder andere 
van de hoeren en ze kopen de hoeren om om Mackie te verraden. Wanneer 
de kroningsoptocht, hét bedelfestijn van het jaar, ook nog steeds dichterbij komt, 
dreigt alles uit de hand te lopen. 

Wist je dat…..?

- de Driestuiversopera door 19 spelers is uitgevoerd?
- het decor en de costums werden gemaakt door de kunstvereniging Helikon?
- er een speciale band was die voor de muziek zorgden? 
- de spelers al vanaf oktober aan dit stuk werken?
- na de zoenscene met Job en Valentina de getekende snor van Job had afgeven rond Valentina’s 

mond? Valentina had na die scene dus ook een snor!
- de spelers bij de eerste opvoering in Rasa Theater Utrecht voor het eerst op het podium speelde? 

Daarvoor hadden ze nog alleen maar in het Auditorium van onze school geoefend.
- er ook veel leraren naar de voorstelling zijn gaan kijken?
- er tussen de scenes door sommige mensen nog geschminkt/opgemaakt moesten worden?
- de actrice van politiechef Tiger-Brown eigenlijk een meisje was?

De Driestuiversopera is echt een super leuk stuk geworden. Bijzonder was vooral de verbinding tussen 
spel en muziek, want er waren veel spelers die zongen en de zanger van de band was ook verteller en 
verder was het heel goed gespeeld met veel humor en spanning. Het is in ieder geval zeker een aanra-
der om naar het volgende stuk van Lampomène te gaan!

Cast en crew

Ensemble

Regie

Regie-Assistent

Kostuums & Decor 

Muziek 

Grime 

Mack the Knife

Mr. Peachum 

Mrs. Peachum 

Polly 

Renee Fleuren

Sofie Boiten

Zita Jansen + Helikon

Floris Kools + Band

Coosje Heijmerink

Job de Ridder

Maarten Trietsch

Anna Kersten

Valentina van Drooge

Politieagent Brown 

Jenny 

Lucy 

Munten-Matthias

Haakvinger Jacob 

Robert de Zaag 

Treurwilg-Walter

Verteller 

Gijs Stuart

Anahita Randjgari

Eva Kamer

Anna Konijnendijk 

Anil van den Bergh

Veerle Schyns

Kaat Lageman

Pim Haveman

Ole Brink

Simon Stroeken

Tobias van Toledo

Cato van Ojen

Brechtje Inklaar

Tessa Heemskerk

Sauanna Via

Puck Pacilly





Had$Anne$(6e)$wederom$
te$diep$in$het$glaasje$
gekeken$8jdens$het$LSD$
feest?$

Roderick$en$Jasmine$(2e)$appen$nog$
steeds,$hoewel$het$al$enige$8jd$uit$is…$

Voorspelt$dit$een$hereniging?$

Wat$probeerde$Eva$(4e)$met$oudKleerling$Thomas?$

Valt$Friso$(6e)$alleen$maar$op$
roodharigen?$

Loopt$de$ruzie$tussen$Willem$(1e)$en$exK
leerling$Bernard$uit$de$hand?$$

Waarom$stuurt$Sebas8aan$(4e)$
halfnaakte$foto’s$van$zichzelf$rond?$

Meneer$van$Mil$schuifelde$
8jdens$de$disco$op$Terschelling$
zowel$met$mevrouw$Korpel$als$

met$mevrouw$Mostert.$Was$dit$te$
danken$aan$zijn$$aantrekkelijkheid$

of$zijn$schuifeltalent?$

Is$het$sjippen$met$opera8eboot$toch$nog$
gelukt$voor$Tip$(5e)$?$

Veroorzaakte$Elisha$een$
grote$valpar8j$in$de$rij$voor$
LSD$of$wilde$ze$echt$zo$graag$
naar$haar$al$even$dronken$
vriendin$Janneke$toe?$(4e)$$

Met$wie$bevindt$Milena$
(5e)$zich$in$een$ingewikkelde$

driehoeksverhouding?$$

Waarom$nam$Hakima$(4e)$
geen$genoegen$met$Maurits$

(5e),$maar$bleef$ze$het$
proberen$bij$de$bezeXe$

Robert$(5e)?$

Welke$pillen$heeY$Sjors$(5e)$nog$niet$geprobeerd?$

Welk$meisje$uit$klas$5$is$haar$
gezond$verstand$aan$het$

opdrinken?$$

Was$Tessa$meer$bezig$met$Jeroen$dan$met$
de$zorg$voor$haar$vriendin?$

Was$de$toneelkus$van$Polly$en$Mac$de$
sluitende$schakel$van$de$driehoek?$$

Was$Job$slechts$een$afleidingsmanoeuvre$van$
Carolina,$die$al$vanaf$het$begin$uit$is$op$Floris?$(5e)$

Leek$Anna$(4e)$zo$jong$dat$ze$de$leeYijd$
op$haar$ID$niet$geloofden$8jdens$LSD?$

Hoe$vaak$zal$Elisha$(4e)$zich$
nog$tevergeefs$in$de$armen$
werpen$van$Simon$(5e)?$



!

!

!

!

!
!

!

!

!

1!Luus!Visser!+!Jeroen!van!Mourik!

2!Job!de!Ridder!+!Carolina!Fini!

3!Stef!van!de!Boom!+!Janneke!van!Roij!

!









Colofon 
Amani Maniran
Anna Konijnendijk 

Emma van Gils 
Eva de Boer

Fran Trucco 
Hasti Amer
Jules	 Gooren	 
Julia van Reenen

Julia waterval
Mara Dudink 

Mathilde  
Maud de Ruiter
Merel Smid

Mette van Dijk
Philip van Zeist 

Pien de Ruiter 
Rein Jansen Groesbeek 
Tijmen     Huijting  
Veerle Schyns 

Victoria Rodermond 












