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VAN DE

redactie

‘Yes!!’, zei ik toen ik het stukje mocht schrijven van
de redactie, ook al lezen sommige mensen dit niet.
Want zij willen meestal gelijk naar hun lievelingsstukje.
Bedankt voor de aandacht van degenen die dit wel
lezen. Dus nu zit ik hier binnen in mijn kamer achter
de laptop mijn best te doen en probeer ik een leuk
stukje te schrijven. Maar straks hoeft dat gelukkig
niet, omdat we dan allemaal naar buiten kunnen.
De zomervakantie komt eraan, de tijd van zwembaden
en ijsjes. En dan op vakantie naar een ander land,
zoals Frankrijk, Spanje of zelfs Italië.
Sommigen van ons mogen of kunnen niet op vakantie. Met deze Beeker proberen wij de zomer nog wat
leuker te maken voor jullie. Het was dan wel niet
zeker of die zou verschijnen, vanwege de coronacrisis.
Maar toch is hij er, de laatste editie van dit schooljaar.
Hij is deze keer misschien wel wat dunner dan de
vorige editie, want we konden jammer genoeg niet

alle geplande artikelen erin doen. We hebben ons
best gedaan, om zoveel mogelijk in de Beeker op te
nemen. Wij vinden het vooral belangrijk, om geen
gat van maanden zonder een Beeker te hebben. We
hebben ons best gedaan om nog zoveel mogelijk te
doen en tijdens de quarantaine te schrijven. Gelukkig
waren de meeste artikelen al vóór de quarantainetijd
geschreven.
Deze Beeker is in ieder geval wel superbijzonder, niet
alleen vanwege de coronacrisis. We moeten dit jaar
helaas afscheid nemen van de examenleerlingen bij
ons in de redactie. Daarom hebben wij voor hen wat
speciaals in de Beeker als afscheidscadeau. Maar voor
nu lekker het zwembad in en een lekker ijsje erbij en
begin maar met lezen! 
•
Namens de redactie,

Mauri Kierindoongo

We nemen afscheid van:

David

Tim

Julie

Britt

Jitske

Sen-Tee

We gaan verder met de volgende redactieleden:
Sophia Ordelman • Luca Thomassen • Imme Wijnja • Jesper de Koning •
Miki de Vlieger • Amy Scheffer • Anniek Bouman • Amy Weiss • Lilja van
den Brande • Zion Nieuw • Robin Hage • Elin Paauw • Lisa Vesters •
Mauri Kierindoongo • Marin de Laat • Tessa Nab • Daantje Hennequin •
Eline van der Kracht • Roos Gal • Aranka Weijers • Hans Buijs • Rini Uden
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VRIJDAG DE

13

e

Ben jij bijgelovig? Loop jij bewust nooit onder een ladder door? Schrik jij, wanneer vóór jou
een zwarte kat de weg oversteekt? Klop jij weleens iets af bij dreigend onheil en heb jij om
die reden altijd een (eiken-)houten blokje op zak?

Nee, dit artikel gaat niet over bijgeloof, integen
deel. De vrijdag, die in de titel wordt genoemd,
viel toevallig op de dertiende dag van de maand,
om precies te zijn 13 maart. Vrijdag 13 maart 2020
is voor de schrijver van dit artikel een bijzondere
dag geworden, die niets met bijgeloof heeft te
maken: het begin van het nieuwe normaal (nu een
bekende kreet, maar toen zeker nog niet!).

Stroomversnelling
Al enige tijd was er in de media sprake van een
nieuw, onbekend virus, dat “ver weg” slachtoffers
had geëist. In Nederland was eind februari ergens
in Brabant een eerste Coronapatiënt ontdekt.
Daarna verspreidde het virus zich snel, maar op
het Beekdal Lyceum in Arnhem ging alles nog z’n
normale gang, op weg naar Beekweek 3.
Opeens kwamen we in een soort stroomversnelling
terecht. Personen en organisaties buiten school,
die hun medewerking aan Beekweek 3 hadden
toegezegd, zegden alles af. Op school werd naar
alternatieven gezocht, om het programma voor
Beekweek 3 (voor de onderbouw) toch zoveel
mogelijk overeind te houden. Onderwerp van deze
Beekweek in de 2e klassen: 75 Jaar vrijheid.

Beekweek 3
Laten we vanaf hier de schrijver van dit artikel “Ik”
noemen. Vrijdag 13 maart 2020: Ik was op school.
Voor de 2e klassen gaf een actrice een korte, maar
indrukwekkende voorstelling over Anne Frank
en de onderduikers in het Achterhuis. Na deze
aftrap van Beekweek 3 zou na het weekend het
programma van de Beekweek in iets aangepaste
vorm worden voortgezet. De directie van onze
school liet echter, nog steeds op deze vrijdag 13
maart 2020, per mail aan enkele mentoren weten,
dat een groot deel van het Beekweekprogramma
niet zou doorgaan, “in verband met het Corona
virus”, zo luidde het begin van de eerste zin van
het e-mailbericht.

School dicht
Opeens hoorde ik letterlijk in de wandelgangen,
dat de school dicht zou gaan. Nu hoor ik wel vaker
de gekste opmerkingen en dan denk ik altijd:
“Eerst zien, dan geloven!”. Het weekend begon en
inderdaad, ook op de radio en TV doken deze
geluiden steeds vaker op. Wat gebeurde er allemaal? En toen, zondagavond, hoorde ik in het
8 uur-journaal, dat de scholen voorlopig zouden

4          VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM

sluiten. Nauwelijks was dit feit tot me doorgedrongen, of ik ontving van één van de directieleden een
mailtje met het onderwerp: “De school dicht”. Nu
moest het wel echt zo zijn, nu moesten we wel aan
dit feit geloven!

Het lijkt wel oorlog
Wie had toen gedacht, dat we ruim twee maanden
thuis zouden moeten blijven? Denk eens terug aan
deze tijd! Jij thuis, misschien even met een extra
vakantiegevoel. Een speciaal ingelaste toespraak
van de premier op de TV voor het Nederlandse
volk: hoe vaak komt dat nou voor? Had jij vóór deze
toespraak weleens gehoord van een intelligente
lockdown? De koning, die ons allen moed insprak
voor deze uitzonderlijke tijd, ik dacht: “Het lijkt
wel oorlog!”. Pappa en mamma, die net zoals jij en
je broertjes en zusjes ook thuis moesten werken.
Het dringende advies, om vooral thuis te blijven.

Niet meer uitgaan, niet meer naar de sportclub,
niet meer met anderen afspreken, niet meer op
familiebezoek, niet meer naar opa en oma: slechts
enkele directe gevolgen van het Coronavirus.
Vrijheid, bedacht als onderwerp van Beekweek 3
voor alle 2e klassen, werd opeens een heel actueel
onderwerp: we mochten opeens allerlei dingen
niet meer doen, ik voelde me erg in mijn vrijheid
aangetast, jij ook? Nee, er was geen echte oorlog,
maar er moest een hevige strijd gestreden worden
tegen een onzichtbare vijand: het Coronavirus. Dat
de gevolgen van dit virus wel heel erg zichtbaar
waren, hoef ik hier niet uit te leggen.
Oorlog, vrijheid en onderduiken: Ik heb de achterliggende maanden vaak aan deze woorden gedacht,
vanwege de Beekweek, vanwege het Coronavirus.
Deze woorden waren niet meer iets van lang geleden, van oude mensen, die dat hadden meegemaakt of iets, waar wij allemaal vooral in de begin
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“Wij zijn klaar met het
Coronavirus, maar het
dagen van mei aan denken, nee, deze woorden
waren opeens voelbaar echt geworden. Natuurlijk
anders dan 75 tot 80 jaar geleden, maar toch.

Leren op afstand
De school dicht, maar het onderwijs ging door:
lessen op afstand, discussielijnen in It’s Learning,
waarvan nauwelijks gebruik werd gemaakt, digitale
inleveropdrachten en toen de videolessen in
Teams. Ook jij hebt hieraan moeten geloven.
Wekenlang hebben wij, jij en ik, dit allemaal
moeten volhouden. Heel begrijpelijk, dat er
weleens iets verkeerd ging, dat niet alles optimaal
functioneerde, dat wij, jij en ik, weleens een dag
helemaal geen zin hadden in onderwijs op deze
manier.

Deskundigen
Premier Rutte kwam ondertussen vaker in beeld,
letterlijk, met gebarentolk. We hebben heel wat
virologen, microbiologen, epidemiologen, immunologen etc. hun deskundigheid over ons horen
uitstorten, waardoor wij allemaal ook een klein
beetje deskundig zijn geworden. Langzaam, maar
zeker gaven de echte deskundigen groen licht
voor versoepelingen: je mag weer naar de sportclub, met de nodige voorzichtigheid mag aan opa
en oma weer een bezoek gebracht worden, ja, we
mogen ook weer op reis en op vakantie. En ondertussen gaan we ook weer naar school. Lukt het
jou, om ook daar 1,5 meter afstand te houden?
Om met de minister van Volksgezondheid, Hugo
de Jonge, te spreken: “Wij zijn klaar met het Coronavirus, maar het virus is nog niet klaar met ons”.
Het blijft uitkijken geblazen!!! Helaas kunnen
we nog niet vieren, dat wij van het Coronavirus
bevrijd zijn.

virus is nog niet klaar met
ons”. Het blijft uitkijken
geblazen!!!

Voor- en nadelen
“Elk nadeel heeft zijn voordeel”: één van de
uitspraken van voetballer Johan Cruijff (wie kent
hem niet?). Let maar op: De Coronacrisis veroor
zaakt niet alleen minder leuke gevolgen voor ons
dagelijks leven, er zullen ook in positieve zin dingen
blijvend veranderen. Ja, ook op school! Verande
ringen, die niet alleen door het kabinet of door de
directie van onze school worden meegedeeld, nee,
veranderingen, die jij met jouw medeleerlingen
hebt kunnen uitspreken in enkele zogenoemde
arena’s. Ben je daar geweest? Nee? Klasgenoten of
medeleerlingen vast wel. Wacht de veranderingen
maar af!
Ook deze Beeker is vanwege de Coronacrisis anders
dan je gewend bent. Eén ding kan de redactie van
De Beeker jou beloven: De volgende uitgave, de
herfsteditie, zal er weer als vanouds uitzien, Coronaproof, daarvoor hebben we geen vaccin nodig.
Namens de redactie van De Beeker wens ik jullie
een fijne, gezonde zomervakantie.
Geschreven door IK
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•

HOROSCOOP
Wil jij weten wat je dit jaar te wachten staat? Hier kun je antwoorden vinden!
Kijk snel naar jouw geboortedatum en weet wat over jou in de sterren geschreven staat.
Geschreven door Weegschaal

& Ram

Schorpioen
24 oktober – 22 november
Herfst; de blaadjes
beginnen weer te vallen,
net zoals jij.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Kreeft, kreeft, kreeft. Dit kan
natuurlijk echt niet. Ik zou het
maar meteen veranderen.

Vis
20 februari – 20 maart
Volg de bordjes.
Je komt er wel.

Weegschaal
24 september – 23 oktober
Morgenvroeg om kwart over
zeven zal jij de giraf een
klontje gaan geven.

Waterman
21 januari – 19 februari
Bij jou schijnt altijd vrolijk
de zon, maar de sterren
vertelden ons dat dat tij
helaas gaat keren. Zet
je schrap, er is storm op
komst!

Tweeling
21 mei – 20 juni
Overal waar jij kijkt, zie je de
letter Z verschijnen. Weet jij
wat dit betekent?
Wij namelijk wel.

Boogschutter
23 november – 21 december
In de roos, boogschutter!
Met jou komt het wel goed.
Tenzij...

Stier
21 april – 20 mei
Vind een baan! Je bankrekening
vult zich niet weer vanzelf na het
betalen van al die Tikkies!

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Er is geen enkele reden
voor paniek, maar probeer
wel iets oplettender te zijn.
Het gevaar kan uit elke
hoek komen.  

Steenbok
22 december – 20 januari
Je hebt al drie dagen geen
fruit meer gegeten. Ja, echt
waar, we hebben het bijgehouden. Laat die energy eens
staan en koop een banaan.

Maagd
23 augustus – 23 september
Jij hebt je hele levensplan al uitgedacht. We kunnen je één ding
vertellen: het gaat er anders uit
zien dan verwacht.

Ram
21 maart – 20 april
Je hebt de laatste tijd veel
afleiding in je leven, maar de
sterren voelen aan dat er nu
een afleiding komt die jij niet
kan weerstaan…
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dankjewel!
examen

Dit jaar gaan er 6 geweldige, creatieve en
initiatiefrijke leerlingen weg van het Beekdal,
die naast school zich gigantisch hebben ingezet
voor onze schoolkrant, De Beeker.Dit stukje is
bedoeld om hen te bedanken voor hun hulp,
ideeën en gezelligheid.

Julie van Kerkhoff
Julie willen we even een speciaal bedankje geven,
omdat ze het afgelopen jaar zoveel voor de schoolkrant
heeft geregeld. Zij was de voorzitter van de redactie
van de schoolkrant. Zij regelde de vergaderingen. Ook
schreef ze stukjes en hielp ze altijd bij de opmaak. De
schoolkrant stond bij haar zelfs bijna op plek 1. Je kon
ook altijd met haar lachen, maakt niet uit waarover.
Lieve Julie, we gaan je heel erg missen!!!

Jitske Pasman
Jitske willen we ook even een speciaal bedankje geven,
omdat ook zij het afgelopen jaar heel veel voor de
schoolkrant heeft gedaan en geregeld. Ze zorgde er
altijd voor dat alles op orde was en de vergaderingen
geen chaos werden. Bij haar stond de schoolkrant ook
zo goed als op de eerste plaats. We konden bij Jitske
terecht, wanneer we hulp nodig hadden en konden altijd
met haar lachen. Lieve Jitske, ook jou gaan we heel erg
missen.

leerlingen

gezellige en vooral een grappige vriend is. Britt bedanken
we, omdat zij altijd goede stukjes heeft geschreven en
natuurlijk het vaste rubriekje, de horoscopen, voor haar
rekening nam. Ze had ook goede ideeën, die in de
schoolkrant zijn gekomen en het was altijd gezellig met
haar. We bedanken David, omdat hij altijd meehielp met
ideeën bedenken en altijd goeie stukjes heeft geschreven,
waaronder ook de horoscopen. Ook hij was altijd gezellig
en grappig. En Tim bedanken voor zijn gezelligheid bij alle
vergaderingen. Jullie laatste, meest recente horoscoop
belooft alleen maar veel goeds!

We gaan iedereen heel erg missen en we hopen dat jullie
het goed maken in de volgende fase van jullie leven!!!
Met het diploma op zak gaan maar liefst zes leden van de
Beeker-redactie onze school verlaten: het eindpunt van
een succesvolle middelbareschooltijd, de start van een
spannende, uitdagende studententijd. De redactie van De
Beeker heeft gezien, over welke prachtige kwaliteiten de
vertrekkende leden beschikken en nu moeten wij zonder
hen het redactiewerk voor De Beeker voortzetten. Het zal
ongetwijfeld anders worden en anders voelen, een nieuw
tijdperk breekt aan, zucht, slik, traan….
Julie, Jitske, Sen-Tee, Britt, David en Tim: Dank jullie wel
voor alle tijd en energie, die jullie in De Beeker hebben
geïnvesteerd. Gebruik jullie kwaliteiten ook bij jullie studie,
dan is ook daar succes verzekerd! Ook wij, de achterblijvers
in de redactie, zullen jullie binnenkort persoonlijk uit
zwaaien.
•

Sen-Tee Karman,
Britt Wiertz, David Legemate
& Tim Pijnenburg

xxx

We willen Sen-Tee bedanken, omdat hij heel goed is
in het opmaken van stukjes. Ook, omdat hij altijd een

Luca Thomassen &

Geschreven door

Sophia Ordelman

8          VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM

Time for sun!
Gemaakt door Marin

de Laat

Het seizoen van warme sweaters, mutsen en kou is eindelijk voorbij! Hoogste tijd om je T-shirts en hippe jurkjes
weer uit de kast te trekken. Nieuwe vintage bloesjes nodig of een leuk nieuw rokje? Om je een beetje te helpen,
staan hier superleuke items voor lente en zomer op een rijtje!
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DOOL
Geschreven door Amy

Scheffer

Ik ben eindelijk op school. Ik was eigenlijk van plan
om veel eerder op school te komen, aangezien het
mijn eerste schooldag is, maar een kwartier om
mijn lokaal te zoeken is vast ook wel genoeg. Ik kijk
naar de mail om te zien in welk lokaal ik moet zijn:
A012. Ik begin door de school heen te lopen.
Mijn zware rugzak zorgt ervoor dat ik krom ga
lopen, maar ik geef niet op en loop door. Ik loop en
loop door allemaal gangen, maar ik kan mijn lokaal
niet vinden.
Opeens kom ik iemand tegen. Ik herken dat ze
een brugklasser is door haar grote rugzak en een
plattegrond van de school in haar hand. Opeens
vraagt ze: “Kan je ook je lokaal niet vinden?”
Ik als de antisociale persoon die ik ben, schrik
ervan. “Eh ja”, zeg ik terug, “Het lijkt wel een
doolhof.” “True, ik heet trouwens Koosje”, zegt ze.
“Oké”, antwoord ik en ik loop verder. Weer een
andere gang door en langs een of ander random
gymlokaal. Ook zo handig dat het Beekdal pas de
dag van te voren een mailtje heeft gestuurd over
waar we moeten zijn. Ik kijk achter me om er zeker
van te zijn dat ik niet rondjes aan het lopen ben.
Opeens staat Koosje daar. “Achtervolg je me of
zo?”, vraag ik geïrriteerd. “Haha, wat ben je toch
grappig.” Het was niet grappig bedoeld. “Ik denk
dat ik bij hetzelfde lokaal moet zijn”, zegt ze.
“Oh”, antwoord ik en loop weer verder. Opeens
kom ik bij een lokaal, er staat A013, ik moet
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hof
bij lokaal A012 zijn. Ik was zo klaar met zoeken
dat ik dit lokaal maar probeerde. De deur was
niet op slot, dus ik deed de deur open. Het was
er helemaal donker en ik kon geen lichtknopje
vinden. Apart dat de deur niet op slot was, dit
was duidelijk geen lokaal. “Spanneeend!!!”, hoor
ik opeens achter me. Ze volgt me nog steeds. “Als
je het te eng vindt, ga je toch lekker niet.” “Ik ben
heus niet bang hoor.” Jaja. Om het te bewijzen
gaat ze als eerste naar binnen. Nieuwsgierig als ik
ben, volg ik haar.
Net voordat ik naar binnen ga, zie ik opeens de
binnenkant van de deur. Het lijkt wel alsof de deur
toch op slot zat, maar dat hij opengebroken is.
Apart, maar ik negeer het maar. Koosje doet een
deur open en zegt “Oooh, kom kijken, dit is echt
heel gaaf.” Ik kijk door de deur en er lijkt een heel
ondergronds doolhof achter te zitten. “Is het wel
een goed idee om naar binnen te gaan? Straks
raken we de weg kwijt.” Maar Koosje is al weg,
ik volg haar maar gewoon. We lopen door de ene
gang, slaan een hoek om en lopen weer door
een andere gang. Nu weet ik waar Beekdal zijn
inspiratie voor het gebouw vandaan heeft gehaald.
De gangen zijn grijs en er hangt af en toe een zwak

We moeten
hier weg.
Nu!
herhaal ik.
licht aan het plafond. Ik
merk dat Koosje wel heel
stug doorloopt zonder
zich te herinneren waar ze
heen loopt. Net alsof ze
hier al vaker is geweest.
Opeens lijken de gangen
steeds ouder te worden.
De grijze muren worden steeds doffer en er is geen
lamp meer, maar er hangen fakkels. Verder hangt
het er vol met spinnenwebben. Het ziet eruit alsof
er in jaren niemand meer is geweest, maar tegelijkertijd ook alsof er hier laatst nog iemand een
keer langs is gelopen, want de spinnenwebben zijn
allemaal kapot.
Na een tijdje lopen ben ik er helemaal klaar mee.
“Ik ga terug, doei!”, roep ik. “Nee niet doen! Ik bedoel we komen zo bij een leuk gedeelte…. of ehh
dat denk ik.” Ik begin me steeds ongemakkelijker
te voelen. Ik krijg zo’n gevoel alsof ik nu weg moet
rennen en een veilige plek moet zoeken, maar ik
weet de weg niet terug en ik heb een verschrikkelijk richtingsgevoel, dus ik moet Koosje maar vertrouwen. We lopen nog een stuk verder en komen
aan bij een grote, ronde kamer. De kamer zit vol
deuren. Nieuwsgierig dat ik ben, trek ik een paar
deuren open. Helaas is het in alle kamers pikkedonker, waardoor ik niks kan zien. Opeens bedenk

ik me dat ik een telefoon heb. Ik pak mijn telefoon,
doe de zaklamp aan en kijk in de eerstvolgende
kamer. Het staat vol buisjes, flesjes, microscopen
et cetera. Net een scheikundelokaal waar zojuist
een extreem practicum is gedaan.
“Waarom ben je daar aan het kijken?”, hoor ik
opeens achter me. Ik kijk om en zie Koosje staan.
“Je liet me schrikken”, zeg ik. “Ga daar nu weg”,
zegt ze alsof ze me niet gehoord heeft. “Waarom?
Dit is niet van jou of zo.” Ik begin geïrriteerd te
raken. Ik laat me niet commanderen. Om haar
te irriteren ga ik naar binnen. Helemaal in de
hoek van de kamer lijkt een kast te zijn. Ik doe
de kastdeur open en schrik. Achter de kastdeur
zitten tralies die opengebroken zijn. Area 51 staat
erboven. “Koosje, we moeten hier weg.” Geen
reactie. “Koosje! We moeten hier weg. NU!”,
herhaal ik. Ik draai me om en zie daar Koosje
staan. Haar huid wordt langzaam groen en haar
hoofd lijkt langer te worden. Haar vingers groeien
in elkaar totdat ze nog maar drie vingers aan
iedere hand heeft. Ik begin te rennen. Ik duw
haar opzij, zodat de uitgang vrij is. Ik ren door de
gangen, maar opeens grijpt een hand me vast.
Ik draai me om en begin te gillen…
•
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15

ZOMERIRRITATIES
Geschreven door Tessa

Nab

2

1

Docenten willen de
ramen niet dichtdoen.

3

Hooikoorts is *hatsjie*.

Het is veel te heet.

4

5

Je mag geen water drinken
van sommige docenten.

Niet kunnen zwemmen,
want je hebt school of werk.

Iedereen is met andere tijdstippen op
vakantie en daardoor kan je niet chillen
met vrienden.

6
In de ochtend is het te koud voor een
korte broek en in de middag veel te
warm voor een lange broek.
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7

Zweet, het zit overal.

8

9

10
Stinkvoeten,
moet ik nog meer zeggen?

Zo veel muggen. HELP!!!!

11
IJs, dat op is of binnen een
minuut gesmolten.

12
Zomertijd. Schaf het
nou gewoon af.

13
15
Je verbrandt in 5 seconden.

Terrassen zitten vol of je zit vol in de zon.

14
Wespen in je Cola, Fanta en op je bord.
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max

Even voorstellen: mijn naam is Max. Ik ben geboren op 10 juni 2018 in het Brabantse Oosterhout. Kort daarna kwam er een merkwaardige man met een baard en een vlinderdas op visite.
Hij maakte foto’s van mij, mijn twee broertjes, mijn zusje en mijn moeder. Mijn vader was er
niet. Hij was er eigenlijk nooit. Bij katten schijnt dat heel normaal te zijn. Toen mijn moeder
klaar was met mijn opvoeding, kwamen er drie vriendelijke dames. Zij plukten mij uit de
gordijnen, stopten me in een mandje en brachten me naar Arnhem. Diezelfde merkwaardige
man stond in de deuropening om mij aan te pakken. Sindsdien woon ik in Arnhem.
Geschreven door Hans

Buijs

Er zijn bij mij thuis twee trappen om op en af
te rennen en een heleboel boekenkasten om te
klimmen. Klimmen is mijn grootste hobby. Sommige kasten waren aan de zijkant open. Je kon dan
achter de boeken of DVD’s naar het andere eind
van de plank lopen. Daar moest je je omdraaien.
Dan vielen er genoeg spullen van de plank om er
weer uit te klimmen. Die openingen zijn nu dicht.
Wel zijn er nog stapels boeken. Maar ik heb nu wel
door dat je die over je heen krijgt als je eraan gaat
trekken.
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Ik heb nu alle kasten van boven gezien. Die ene in
de slaapkamer was een bijzondere uitdaging. Maar
als ik vanuit de wastafel in het rek met wasgoed
spring, kan ik over de deur heen op de kast komen.
Inmiddels ben ik zo zwaar dat het rek ombuigt.
Daardoor ontstaat een prachtig trapje, zolang mijn
huisgenoot het rek tenminste niet terugbuigt.
Vanaf de kast spring ik dan op het bed.
Eerst had ik een drinkbakje van roestvrij staal.
Als ik mijn poot op de rand zette, kiepte het om.
Toen kwam er een ovenschaaltje met randen die

‘

Als ik me verveel kan ik
altijd nog de afvalzak
met plastic uitpakken

rechtop stonden. Een stuk lastiger, maar ik kreeg
het omver. Daarna kwam een bakje van plastic,
met bolle randen. Dat was onmogelijk om te gooien.
Gelukkig zat er een gat in de rand, om het op te tillen.
Maar ik kon er natuurlijk ook mijn poot in steken. En
hop, daar ging weer een plens water over de vloer.
Nu is het een glazen deksel van een ovenschaaltje.
Dat kan ik met mijn poot heen en weer schuiven. Dan
klotst er water over de rand. Niet zo leuk als vroeger.
Gelukkig heb ik nog een heleboel andere speeltjes.
De hengels met muizen aan elastiek had ik na een

’

week of twee wel volkomen aan rafels getrokken.
Nu maakt de merkwaardige man er kurken aan. Die
gaan een stuk langer mee. Erg geslaagd vind ik het
laserlampje. In het donker ren ik daar als een gek
achteraan. En als ik me verveel, kan ik altijd nog de
afvalzak met plastic uitpakken. Je weet maar nooit of
daar zakjes met voer in zitten, zoals in de zakken die
de merkwaardige man in de badkamer had verstopt.
Toen hij op de gekste plekken stukgebeten zakjes
vond, kreeg hij door dat ik ze had gevonden. Al met
al heb ik het erg naar mijn zin.
•
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een vreemd vakantieland
HOE OVERLEEF IK...

Geschreven door Marin

de Laat

Dit artikel is vóór de Coronacrisis geschreven!

De vakantie komt eraan! Je wil natuurlijk naar een leuk land, maar wat moet je weten,
voordat je vertrekt? Wij zetten de belangrijke/grappige gewoontes voor jou op een rijtje.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrikanen geven niet veel om een eigen
zone. Maximaal 5 personen in een auto vinden
ze ruimteverspilling. Kip wordt in Zuid-Afrika niet
gezien als vlees, op een vegetarisch menu staat
dus meestal ook kip. Op straat lopen veel mensen
gewoon op blote voeten, dat is in Zuid-Afrika normaal. En nu: baie pret!

een ding in Amerika is dat vooral fastfood heel
goedkoop is. Je betaalt bijvoorbeeld maar een keer
voor je cola en je kunt hem gewoon weer bijvullen.
De woorden die je vooral vaak gaat horen tijdens
je vakantie zijn: amazing, wonderful en great, dat
zijn woorden die Amerikanen vaak gebruiken. Ik
hoop dat je wat hebt aan deze informatie als je
naar Amerika gaat, have a nice day!

Amerika

Egypte

Als je in je vakantie helemaal naar Amerika afreist,
moet je wel de volgende dingen weten. Laten we
beginnen met het begroeten. Als je iemand in
Amerika begroet, vraag je meestal ook gelijk even
hoe het met diegene gaat. Ook geven Amerikanen
elkaar meestal een knuffel als begroeting. Voordat je een stevige knuffel teruggeeft, zijn er wel
wat regels aan verbonden: je knuffelt alleen met
je rechterarm, je linkerarm blijft langs je lichaam,
je borstkas mag de ander niet raken, maar je
schouders weer wel. Dus voordat je knuffelt, denk
eventjes aan deze regels. Als alles voorbij is en je
weer weggaat, zeg je: “Have a nice day!”.
Waar je nog meer aan moet denken, is dat Amerikanen meestal heel erg beleefd zijn, dus snel even
voorkruipen in de rij bij de winkel is echt een no
go in Amerika. Als je gezellig uit eten gaat met je
vrienden, moet je de fooi niet vergeten, meestal
is de fooi 15%, dat is normaal in Amerika. En nog

Als je op vakantie in Egypte bent, zorg er dan voor
dat je geen zout op het eten strooit. Daarmee
beledig je de kok, het betekent namelijk dat je de
smaak van eten niet lekker vindt.
En nu:
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استمتع

Indonesië
Indonesiërs nemen op zijn minst 2 keer per dag
een bad en verwachten dat jij dat ook doet! Ze
zeggen dan wanneer wij gewoon hallo zeggen:
‘Sudah mandi belum?’ (Heb je al een bad gehad?).
In Indonesië wordt bijna geen alcohol gedronken,
omdat 85% van de inwoners moslim is. Ook moet
je als je een tempel gaat bezoeken bedekt gekleed
zijn en je schoenen moeten uit bij de ingang van
de tempel. Ook als je op bezoek gaat bij iemand
in Indonesië, kun je niet onaangekondigd komen.
Nog een ding wat je moet weten: je gebruikt je

met aan de achterkant een gat erin en daar poepen
ze gewoon midden op straat door.
Chinezen eten ook bijna alles: schildpadden, ratten,
kikkers en nog veel meer.
En als blanke lange mensen zijn wij voor Chinezen
een soort van attractie. En omdat Chinezen heel
veel achter hun telefoon zitten, vragen ze vaak of
je met ze op de foto kan.
Als je een cadeautje aan een Chinees wilt geven,
vermijd dan om bloemen, zakdoeken en klokken
te geven, want in China associëren ze dit met de
dood. En nu je dit weet:
rechterhand om dingen aan te geven en aan te
nemen. Het is onbeleefd om je linkerhand voor
deze dingen te gebruiken, dus als je links bent:
sayangnya! En nu je weer wijzer bent: Selamat

bersenang-senang.

Rusland
Als je in Rusland besluit boodschappen te gaan
doen, kan het zijn dat je door de hele supermarkt
wordt gevolgd door een bewaker. Deze bewaker kan
je ook aanhouden en je tas controleren, dus niet
schrikken! Ook zijn er bewakers bij het uitgaan,
in sommige clubs doen ze aan facecontrol. De
bewakers keuren je dan op hoe je eruitziet. Als
je er volgens de bewaker oké uitziet, mag je naar
binnen, maar soms is het niet toegestaan om naar
binnen te gaan.
Als je over straat loopt in Rusland, moet je ook een
paar dingen weten: het is ongebruikelijk als kleine
kinderen hand in hand lopen, ook krijgen ouders
een boete als hun kinderen na half elf nog alleen
op straat zijn, je moet op straat absoluut niet naar
een vreemde glimlachen, dat is ongebruikelijk en
op straat eten is heel raar in Rusland, je wordt
dan flink aangestaard. En als je dit allemaal weet:

веселиться!
China

Mensen poepen en plassen gewoon op straat. Kinderen krijgen poepbroekjes aan, dat zijn broeken

Thailand
Als je naar Thailand gaat, moet je ook wat dingen
weten. In tegenstelling tot Rusland wordt er in
Thailand wel veel geglimlacht, lach altijd terug.
Niet teruglachen wordt gezien als onbeleefd, ook
als je ergens niet mee eens bent: blijven glimlachen! Ook moet je in Thailand altijd rustig blijven,
je stem verheffen of boos worden is not done in
Thailand. Eigenlijk net als in Nederland is wijzen
heel erg onbeleefd, wijzen naar dieren en spullen
is wel weer oké in Thailand.
In Thailand worden schoenen gezien als vies, je
mag dus ook geen tempels in met schoenen aan.
Schoenen horen alleen aan je voeten in Thailand,
je schoenen vastbinden aan bijvoorbeeld je rugzak
wordt gezien als een belediging naar jezelf. Nog
twee belangrijke dingen die je moet weten, voordat je op vakantie gaat: beledig nooit de koning
van Thailand! En raak nooit zomaar iemands hoofd
aan, je hoofd wordt gezien als heilig in Thailand.
Het is dus heel erg onbeleefd als je iemands hoofd
of haren aanraakt. En als je al deze dingen weet:

ขอให้สนุก!
Venezuela

Mensen hier zijn niet zo punctueel als wij Nederlanders. Als je iets te vroeg of op tijd komt, word
je als gretig en hebzuchtig gezien, dus je kan beter
5 tot 10 minuten later komen. En nu je dit allemaal
weet: ¡Diviértete!
•
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welk ijsje past bij jou?

Geschreven door

Lisa Vesters & Elin Paauw

Hoe zouden je vrienden jou beschrijven?

Wat vraag jij voor je verjaardag?

A

Actief en altijd vrolijk.

A L uchtbed, waar jij de hele zomer op

B

Rustig en behulpzaam.

C J e bent druk, maar je hebt ook
je stille momenten.

kan dobberen.
B Zoete dingen zijn altijd welkom!
C

Het liefst zou jij de hele Flying Tiger willen.

Wat doe jij in je vrije tijd?

Wat is jouw lievelingsseizoen?

A

Sport, het liefst ben jij de hele tijd

A

Zomer, sowieso ga jij voor de zomer.

in beweging!

B

Winter, het liefst zit jij lekker voor de

B

Afspreken met vrienden.

C

Je bent graag creatief bezig.

verwarming.
C

Zomer, winter, herfst of lente vind jij een
moeilijke keuze, alle seizoenen hebben zo

Wat is jouw lievelingssnack?
A

Je houdt van alle gezonde dingen.

B

Als het maar iets is met chocolade!

C P
 oeh, je houdt eigenlijk wel van alles,
als het maar zoet is!
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z’n voor- en nadelen.

Meeste antwoorden A?
Jouw lievelingsijsje is een waterijsje.
Het liefst eet jij de hele zomer waterijs!
Sport betekent veel voor jou en jij bent altijd
buiten te vinden.
Als iemand z’n dag een keer niet heeft,
weet jij diegene altijd weer op te vrolijken.
Meeste antwoorden B?
Jij gaat voor de Magnum.
Zelfs in de winter pak jij nog wel eens die Magnum
uit de vriezer. Vrienden vind je erg belangrijk, met
jouw rustige persoonlijkheid maak jij dan ook
vrienden voor het leven. Je bent altijd wakker te
maken voor chocolade.
Meeste antwoorden C?
IJs is helemaal niks voor jou! Jij neemt de freakshake.
Keuzes maken is niet je sterkste kant. Het liefst doe
je van alles een beetje en daarom is de freakshake
perfect voor jou, van alles een beetje.
Je bent druk en lekker gek, maar als iemand met een
probleem zit,  kan die persoon bij jou z’n hart luchten.
Jij bent een en al oor.
Je hoofd zit vol creatieve ideeën en je scoort vaak
hoog op vakken zoals bv of techniek.
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