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VAN DE

redactie

Zomerkriebels
Wat een tamelijk normaal schooljaar leek te worden,
werd in januari en februari een heel ander verhaal!
Toen eind augustus het schooljaar startte, begonnen
we weliswaar met diverseCorona-maatregelen, zoals
handen desinfecteren bij binnenkomst, anderhalve
meter afstand houden, later in het jaar verplicht een
mondkapje dragen en de 40 minuten-lessen.
Tot de kerstvakantie kwamen we ondanks deze
maatregelen de tijd op school best wel goed door,
toch? In de laatste schoolweek vóór Kerst werd
de lockdown aangekondigd. Iedereen heeft wel
een mening over de lockdownmaanden. In ieder
geval lanceerde de sportsectie een geweldig
fenomeen: het Ommetje. Sindsdien is het leven
van menig Beekdaller, leerling en medewerker,
behoorlijk in positieve zin veranderd!!! Daarom:
een groot dankjewel voor onze sportsectie!!! In dit
zomernummer van De Beeker vind je een artikel
over dit schitterende fenomeen in klas 1C (mentor:
Stefan Tim). Naast dit positieve nieuws bracht de
lockdownperiode toch ook wel minder leuke dingen
met zich mee. Sommige redactieleden konden zich
niet altijd even optimaal voor De Beeker inzetten.
Het aantal bijdragen in de vorm van artikelen voor de
lente-editie was zo gering, dat we moesten besluiten,
om de lente-editie niet te laten verschijnen. Hebben
jullie de lente-editie van De Beeker gemist?
Al maanden vóór het verschijnen van een
nieuwe Beeker is de redactie volop bezig met het
voorbereiden van de volgende editie: onderwerpen
bedenken, artikelen schrijven, redigeren (waarbij de
ergste fouten uit de tekst worden verwijderd) en dan
komt de klus, die heel tijdrovend is: het opmaken.

“C’est le ton qui fait la musique”, zonder “ton” geen
“musique”, zonder opmaak geen Beeker!
Elk artikel gaat zo door heel wat handen en dan kan
het zomaar gebeuren, dat er ergens in het proces iets
fout gaat. Vervelend, maar daar vinden wij natuurlijk
een oplossing of een in ieder geval een verklaring voor!
De Beeker in zijn huidige vorm bestaat bijna 6 jaar. Kijk
op de voorkant of achterkant: je leest nu Jaargang 7
Zomer 2021. In de telling is in het verleden op enig
moment iets verkeerd gegaan, waarschijnlijk door
verwarring tussen kalenderjaar en schooljaar. We laten
het maar zo, we tellen vrolijk verder, het leesplezier zal
er niet minder om worden.
Een wat ernstiger fout gaat over de jeugdfoto’s van
medewerkers van onze school, jeugdfoto’s, die in de
vorige uitgave opgenomen waren. De volgorde van
de foto’s correspondeerde niet met de genoemde
namen!!! Slordig, excuses en de foto’s, waarbij een
verkeerde naam werd genoemd, krijgen in deze
zomereditie uiteraard een tweede kans! Voor de
redactie is de gemaakte fout een goed leermomentje!
Onze lentekriebels hebben inmiddels plaats gemaakt
voor kriebels, die bij het volgende jaargetijde horen
en dat zie je terug in De Beeker, die je nu leest.
Diverse artikelen maken jouw verlangen naar de
zomer en de zomervakantie vast en zeker groter en
heviger! Geniet er weer even van! In het bijzonder
voor de examenkandidaten, die hopelijk binnenkort
het Beekdal Lyceum met een diploma op zak zullen
verlaten: in de herfst lees je de nieuwe Beeker
gewoon op de site van jullie “oude” school!
Namens de redactie,

Rini Uden

Redactieleden:

Rini Uden • Hans Buijs • Eline van der Kracht • Fela Vermijs
Tessa Nab • Marin de Laat • Lisa Vesters • Elin Paauw
Anniek Bouman • Amy Scheffer • Miki de Vlieger

Jesper de Koning • Clara Tilger • Helena Ketelaar
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Mijn huisdier
Geschreven door Lisa

Hallo! Ik ben Michiel Bos, geef muziekles op Beekdal, mijn katten heten
Stuiver en Kootje. Het is een mix van cyperse kat en vuilnisbakkenras.
Mijn vrouw en ik hebben al veel katten gehad, ik vind katten net iets leuker dan honden.

Stuiver
Stuiver hebben we via vrienden gekregen. Stuiver is in 2005
geboren en net 16 jaar geworden. We waren in Nederland net
overgestapt naar de munteenheid Euro en we hadden een
beetje heimwee naar de gulden, de stuiver, het kwartje en het
dubbeltje. Vandaar dat we haar Stuiver hebben genoemd.
Twee jaar later werd Stuiver bezwangerd door misschien
wel twee vaders, dat schijnt bij katten te kunnen. Er werd een
drieling geboren, Siepje, Dropje en Koetje.

Siepje

Kootje

Dropje
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Kootje heette eerst Koetje, maar het bleek dat de kat een mannetje was
en de naam Koetje (vrouwelijk) vonden onze kinderen niet kunnen, haha.
Kootje is nu 14 jaar, ook best oud, dus. Daarbij komt dat Kootje bijna een hond is, als je hem roept,
komt hij er kwispelend aan! Hij doet ook altijd rare, grappige dingen! Hij vindt het ook leuk
om in mijn nek te gaan liggen. Krijg ik een lekkere warme nek van.

Slapen vinden ze het allerleukst, dat doen ze wel 18 uur per dag, de luie donders.

Maar ook achter balletjes aanzitten, vliegen vangen (handig) en
hard spinnen, als ze geaaid worden. Maar muziek luisteren doen
ze niet, helaas. Ik hoop dat de katten nog lang te leven hebben,
ik zou niet zonder ze kunnen!

ichiel Bos
M
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woont achter deze voordeur?
Geschreven door Tessa

Deze docent moet
iedere ochtend om
iets voor half acht
op zijn fiets stappen
om op tijd op school
aan te komen.

Soms fietst hij
ook mee met
meneer Kiers.

& Clara

Hemelsbreed woont
deze docent 2,5
kilometer ver van
meneer Moedt,
maar als hij daadwerkelijk naar hem
toe wil rijden moet
hij 8 km met de
fiets of auto.

Deze docent
fietst elke
ochtend over
de IJssel.

Deze docent geeft in de eerste en tweede klas les.
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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 Tessa

& Clara

Schorpioen
24 oktober – 22 november
Doe je belangrijke werk,
anders begin je er
nooit aan.

Kreeft
21 juni – 22 juli
Goede stress, slechte stress: soms
is er gewoon te veel stress.

Vis
20 februari – 20 maart
Je bent deze winter helemaal
on fire, je financiën zien er
tiptop uit.

Weegschaal
24 september – 23 oktober
Geef de mensen die het
meest van jou houden ook
wat liefde.

Waterman
21 januari – 19 februari
Je staat voor veel open
en je hecht je veel aan
vrienden.

Tweeling
21 mei – 20 juni
Dit zijn geen normale tijden,
stop met je verstoppen voor
dingen.

Boogschutter
23 november – 21 december
Je hebt de mogelijkheid om te
doen wat je hart het liefst wil.

Stier
21 april – 20 mei
Geef niet te veel geld uit
in de vakantie.

Leeuw
23 juli – 22 augustus
Maak wat veranderingen in
je liefdesleven ;).

Steenbok
22 december – 20 januari
Je plicht roept, maar soms
is het fijn om even tijd voor
jezelf te nemen.

Maagd
23 augustus – 23 september
Plan datgene wat je wil gaan
doen, voordat je het doet, voor
meer overzicht.

Ram
21 maart – 20 april
Je gaat een avontuur beleven
deze kerst, veel succes.
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MENCAVE
Geschreven door Jesper

Vanwege Corona staat zowel de filmindustrie als de game industrie erg stil. Gelukkig niet helemaal
en daarom heb ik hier weer veel leuke nieuwe films en games waar je naar uit kan kijken!

Films:

Black Widow (7 juli 2021):

In de actievolle spionagethriller Black Widow van Marvel Studios wordt Natasha
Romanoff, ook bekend als Black Widow, geconfronteerd met de duistere delen
van haar leven, wanneer een gevaarlijke samenzwering ontstaat die verband
houdt met haar verleden. Achtervolgd door een kracht die zich niet laat tegenhouden om haar uit te schakelen, moet Natasha omgaan met haar geschiedenis
als spion en de verbroken relaties die in haar kielzog zijn achtergelaten, lang
voordat ze een Avenger werd. De film zou oorspronkelijk al uitgekomen zijn op
1 mei 2020. Dat is al meer dan een jaar geleden! Daarna is hij nog twee keer
vooruitgeschoven, maar nu komt de film eindelijk uit op (hopelijk) 7 juli.

Space Jam: A New Legacy (14 juli 2021):
Tijdens een reis naar de studio's van Warner Bros raken LeBron James en zijn zoontje
gevangen in een wereld vol bekende verhalen en personages die gecontroleerd wordt
door een op hol geslagen kracht genaamd Ai-G. Om zijn zoontje te redden, gaat James
met de Looney Tunes op avontuur door een fantasiewereld vol iconische filmscènes.
Om terug naar huis te kunnen, moeten ze tot slot een wereldwijd bekeken basketbalwedstrijd zien te winnen, waarbij Ai-G digitale superversies van NBA- en WNBA-spelers
heeft gecreëerd.

Cruella (26 mei 2021):
Cruella speelt zich af tegen de achtergrond van het Londen uit de jaren ’70. In de film volgen
we de jonge zwendelaar Estella, een slimme en creatieve jongedame die vastberaden is om
bekend te worden met haar mode-ontwerpen. Ze raakt bevriend met een paar jonge boeven,
die het verlangen naar onheil in haar erg waarderen. Samen bouwen ze een leven op in de
straten van Londen. Op een dag wordt Estella’s talent voor ontwerpen ontdekt door Barones
von Hellman, een verwoestend chique en angstaanjagend haute couturelegende. Maar hun
relatie zet bepaalde zaken en onthullingen in gang en zal er uiteindelijk voor zorgen dat
Estella haar slechte kant omarmt en de rauwe, modieuze en wraakzuchtige Cruella wordt.
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   F1 2021 (16 juli 2021):
Elk verhaal heeft een begin in F1 2021. Geniet van de geweldige nieuwe
features van F1 2021, waaronder het spannende verhaal 'Braking Point',
een carrière voor 2 spelers en een nog echtere beleving met 'Echte
seizoensstart'. Leid je team naar de top in de populaire 'Mijn Team'
carrièremodus die tien jaar beslaat of ga nek aan nek in multiplayer en
op gedeeld scherm. Laat je meeslepen door het grootste racespektakel
van de wereld en race met de authentieke opstelling van twintig
coureurs en tien iconische teams uit seizoen 2021.

   Ratchet & Clank: Rift Apart (11 juni 2021):
Reis door dimensies, als Ratchet en Clank het opnemen tegen een
boosaardige keizer uit een andere realiteit. Beweeg je met waanzinnige
snelheden tussen werelden vol actie en daar voorbij, compleet met
verbluffende beelden en waanzinnig wapentuig.

   Resident Evil: Village (NU VERKRIJGBAAR):
Beleef survival horror zoals nooit tevoren in de achtste grote
aflevering van de verhalende Resident Evil-reeks: Resident Evil
Village. Het gloednieuwe verhaal, dat zich een paar jaar na de
afschuwelijke gebeurtenissen in het bekroonde Resident Evil 7
biohazard afspeelt, begint met Ethan Winters en zijn vrouw Mia
die vreedzaam op een nieuwe locatie wonen, vrij van hun eerdere
nachtmerries. Net op het moment dat ze hun nieuwe leven opbouwen, worden ze opnieuw op tragische wijze getroffen.

VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM 
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Action!

Geschreven door Rini Uden en Hans Buijs

Nee, in jullie Beeker geen reclame voor een
winkelketen. Als de redactie daaraan zou
beginnen, noemden we natuurlijk de Jumbo,
maar die winkelketen behoeft geen verdere
promotie, de meesten van jullie komen daar
toch al (bijna) dagelijks, niet waar?

Toch wil de redactie van De Beeker jullie
aandacht vestigen op iets, waarmee inmiddels
meer dan 400 Beekdallers bekend en ver
trouwd zijn, zowel leerlingen als medewer
kers: het Ommetje.
Wat zeg je nou? Nooit van gehoord? Dan
behoor je zeker tot de grote groep van 800900 Beekdallers, waarvan we hopelijk met dit
artikel nog een flink deel in beweging kunnen
krijgen: Action!
Januari en februari: twee maanden lockdown,
lessen op afstand, hangend op je stoel achter
de computer, liggend op bed, onderuitgezakt
op de bank. Ongetwijfeld hebben velen van
jullie je dagelijkse fietstocht naar en van school
gemist. Hadden jullie ook niet het gevoel, dat
je langzaam, maar zeker veranderde in een
houten klaas? Dagelijks een flink portie bewegen is zo belangrijk voor lichaam en geest!
Daarom introduceerden onze sportdocenten
eind februari een appje van de Hersenstichting:
de Ommetje-app. Eenmaal het appje gedownload en je aangemeld, is het de bedoeling, dat
je dagelijks minstens 20 minuten loopt. Nou, na
bijna twee maanden lockdown konden wij allen
wel wat extra beweging gebruiken!

LO-docenten: Dankjulliewel, knuffel, knuffel
(d.w.z.: elleboogje, elleboogje).
Met vrienden, collega’s, familie kun je samen
een groep aanmaken en door te lopen (wel
elke keer even het appje activeren vóór je gaat
lopen!!!) wordt jouw inspanning beloond met
punten, die jou als individu een positie geven
binnen jouw groep en bovendien de positie
van de groep als geheel ten opzichte van
andere groepen bepalen. Anders gezegd: het
lopen van Ommetjes is niet alleen goed voor
je gezondheid, het is ook nog een spannende
competitie!
De redactie van De Beeker heeft met drie
leerlingen van klas 1C gesproken (mentor:
Stefan Tim), de klas , die wekenlang van alle
deelnemende klassen op de hoogste plaats
in de ranglijst stond. Ja, verleden tijd: stond,
want inmiddels is klas 1C voorbijgestreefd
door klas 2B. Oooo, wat is die competitie toch
spannend!!!
We spraken met Jessie Pertien, Keith Vink en
Julian Bouwman, drie sportleerlingen uit klas
1C en kregen zo een goed beeld van hoe zij
het lopen van Ommetjes ervaren.
Om te beginnen, hoef je echt geen sportleerling te zijn, om Ommetjes te lopen. In klas 1C
zitten ook cultuurleerlingen, die Ommetjes
lopen, iedereen kan meedoen.
Jessie, Keith en Julian waren in ons gesprek
heel eerlijk: zij lopen echt
niet elke dag!
Ook met minder vaak
lopen lukt het blijkbaar,
om als groep, als team
heel hoog in de ranglijst
terecht te komen!
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Je kunt helemaal zelf bepalen, wanneer en
hoe je de Ommetjes loopt: alleen of met
vrienden, met mamma of pappa, ja, zelfs wanneer je de hond meeneemt, kan deze door het
meelopen ook een strakke sixpack krijgen.
Verrassend nieuws voor de redactie: ook
op de fiets en tijdens het skeeleren doet de
Ommetjes-app het, als je maar minstens 20
minuten lekker in beweging bent!
Luisteren naar je favoriete muziek tijdens het
bewegen (wees wel voorzichtig in het verkeer!!!) maakt het lopen van een Ommetje
nog leuker! Je hoeft voor deze sportieve activiteit alleen maar thuis of waar
dan ook de deur uit te gaan
en je bent meteen al goed
bezig: in je eigen wijk, in de
omgeving van school, in het
bos, een Ommetje maken kan
overal. Eén van de leerlingen,
met wie wij spraken, loopt z’n
Ommetje door een heus fort!
De beweegredenen (leuk woord in dit verband!) voor het meedoen aan Ommetjes zijn
heel verschillend: even lekker in de natuur
zijn, even weg zijn uit de drukte thuis, even
conditie opbouwen voor een hardloopwedstrijd of gezellig met pappa of mamma meelopen. En als je ver weg van school woont,
waarom dan niet even de app activeren,
voordat je gaat fietsen? Dit laatste is één van
de verklaringen, waarom klas 1C zo hoog in
de ranglijst staat: veel leerlingen in 1C wonen
niet bepaald in de buurt van school en maken
zo van de nood een deugd!

Het is de redactie van De Beeker in dit gesprek
met Jessie, Keith en Julian wel duidelijk
geworden, dat zij het lopen (of een andere
manier van voortbewegen) van Ommetjes
superleuk vinden en dat de 19 deelnemers uit
klas 1C best wel fanatiek zijn. Helaas, klas 1C
is één positie in de ranglijst gedaald, maar klas
2B moet heel goed uitkijken!!! Hun koppositie
zal niet lang duren, als het
aan Jessie, Keith en Julian
ligt: zij blijven zeker meedoen en gaan proberen, om
het aantal deelnemers in
hun klas te vergroten.
De mentor van 1C, Stefan Tim, konden we niet
interviewen, omdat hij op dat moment vader
van een prachtige zoon geworden is. Ook
Stefan loopt in de groep “Personeel” regelmatig Ommetjes. Tip voor Stefan: zoontje in
de kinderwagen en lopen maar!
Action! Daarmee begonnen we dit artikel en
wij hopen, dat jij, ja, JIJ, nu ook in actie komt.
Nieuwsgierig geworden en heb je behoefte
aan meer informatie over Ommetjes???
Bezoek dan de site www.hersenstichting.nl of
vraag je LO-docent om meer informatie. Tot
slot: Na elk Ommetje krijg je een weetje over
je hersenen te lezen. Het menselijk brein: zorg
er goed voor door bijvoorbeeld elke dag een
Ommetje te lopen. Action! 
•
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Heerlijke zomerrecepten!
Het weer is zomers heerlijk en daar horen natuurlijk lekkere recepten bij!
Hier zijn de leukste zomerse recepten met aardbeien. Eet smakelijk!
Geschreven door Helena en Marin

Pancakes met aardbeien en nutella
25 minuten bereidingstijd – 2 porties/
voor 2 personen
- 100 gr zelfrijzend bakmeel
- 100 ml melk
- 1 ei
- 1 eetlepel suiker
- klontje boter
- handje aardbeien
- 3 eetlepels nutella
1. Z eef het bakmeel in een kom, voeg de melk,
suiker en het ei toe. Klop met een mixer of
garde alles door elkaar.
2. S melt een klontje boter in een koekenpan.
Schep 3 kleine hoopjes beslag in de pan en
keer na 3 minuten de pancakes om.
Zodra beide zijden lichtbruin zijn,
kun je de pancakes uit de pan halen en
nog 3 pancakes bakken.
3. S nijd de aardbeien in stukjes. Om een pancakestapel te maken, besmeer je een pancake
met nutella, daarna doe je er een paar stukjes aardbei op. Daarbovenop komt weer
een pancake met nutella en zo ga je door, totdat je een hele stapel hebt. Eet smakelijk!
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IJskoude aardbeiensmoothie
-1
 0 minuten bereidingstijd – 4 porties/
voor 4 personen
- 2 doosjes diepvriesaardbeien à 225 gr
- 200 ml kokosmelk
- 250 ml sinaasappelsap
- e en paar blaadjes verse munt, verse aardbeien
om te garneren
1. D
 oe de bevroren aardbeien met de
kokosmelk en sinaasappelsap in de blender
en pureer tot een egale massa.
2. V
 oeg de blaadjes munt toe en mix deze nog
even een minuutje mee.
3. Verdeel de ijskoude smoothie over 4 glaasjes.
4. R
 ijg 1 of 2 verse aardbeien met eventueel een blaadje munt aan een prikker en
leg deze op de glaasjes. Serveer de drankjes als ze nog ijskoud zijn.

Aardbeienijsjes
10 minuten bereidingstijd – 6 porties / voor 6 personen
- 300 gram aardbeien (vers)
- 100 ml water
- 2 eetlepels basterdsuiker
- 1 eetlepel citroensap
1. W
 as de aardbeien en
verwijder de kroontjes.
2. D
 oe de aardbeien samen
met de overige ingrediënten
in een blender of keuken
machine en mix tot je een
mooie, gladde vloeistof hebt.
3. G
 iet de vloeistof in de ijsvorm
e n vries de aardbeienijsjes in
(bij voorkeur een nacht).
Eet smakelijk!
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Inter view met Fred Tak
Geschreven door Rini Uden

Inmiddels een vaste rubriek in jullie Beeker:
de interviewestafette! Twee bijzondere personen zijn in deze rubriek al aan het woord
geweest: Marjorie Specht en Jan Kempen.
Jan Kempen geeft het interviewstokje
door aan Fred Tak: opnieuw een bijzonder,
opmerkelijk persoon! Niet alleen omdat hij
een voortreffelijk docent natuurkunde is,
maar ook omdat hij over veel andere
kwaliteiten beschikt. Heel wat bovenbouw -
leerlingen genieten van zijn lessen, de
onderbouwleerlingen staat nog heel wat
te wachten!! De redactie van De Beeker is
er best wel trots op dat Fred Tak bereid
is gevonden om de vijf interviewvragen te
beantwoorden.
Kennen jullie de uitdrukking: uomo universale?? Fred Tak is, wat ons betreft, een
moderne versie daarvan. Hij roept zoveel
vragen bij de redactie op, uiteraard allemaal in positieve zin, dat het lastig is om
het interview tot onderstaande vijf vragen
te beperken.
Meneer Tak, kunt u een beeld van uzelf als
middelbare scholier schetsen? Hoe was u
als leerling, wat voor middelbare school
heeft u bezocht? Dat moet minstens gymnasium geweest zijn!
Ik heb de middelbare school als saai en
vervelend ervaren, in tegenstelling tot de
lagere school en later de universiteit. Saaie
leraren, nog stommere lesstof. Ik was geen
ijverige leerling, huiswerk maken deed ik
nooit. Ik was meer met sport bezig, voetbal.
Gelukkig had ik een wiskundeknobbel. Met
mijn bètapakket hoefde ik vanaf de derde
klas helemaal niks meer te doen. Ik woonde

ver van Alkmaar, waar mijn school gevestigd was, zo’n 23 kilometer. Dat hielp ook al
niet. Nee, ik was blij toen ik er van af was.
Gewoon VWO overigens, geen gymnasium.
U heeft natuurlijk, grappig woord in dit
verband, natuur- en sterrenkunde ge 
studeerd. Hopelijk doen we geen verkeerde
uitspraken, anders moet u ons maar
verbeteren! Wat heeft u ertoe gebracht
om voor deze studie te kiezen?
In 6 VWO had ik een natuurkundedocent
die bijzonder goed kon uitleggen. Tot dan
toe vond ik ook natuurkunde een saai vak.
Zo voorspelbaar, alleen maar invuloefeningen. Ik was in mijn vrije tijd aan het lezen
geslagen, filosofie, literatuur, maar ook esoterie. Dat laatste was sterk aanwezig in ons
gezin. Astrologie, handlezen, kaartl eggen,
later de antroposofie en theosofie.
Dat interesseerde mij meer dan al die
voorgekauwde lesstof op school. Tot we in
6VWO het onderwerp quantummechanica
kregen, zoals gezegd van die voortreffelijke
docent. Opeens was de wereld niet langer
met de ons bekende begrippen te vatten.
Niets klopte nog, elke logica ontbrak. Ik
vond dat schitterend, ik herinner me nog
elke uitleg. Ineens wist ik wat ik wilde,
natuur- en sterrenkunde studeren. En ja,
tijdens mijn studie in Amsterdam viel ik
van de ene verbazing in de andere. Wat
een prachtig vak, wat een heerlijke studie.
U beschikt over heel wat kwaliteiten die
niets met school te maken hebben. Twee
daarvan noemen we expliciet: u bent een
voortreffelijk schaker en, voor sommige

leerlingen misschien heel verrassend, dichter. U schrijft gedichten, u heeft een boek
over jaarfeesten geschreven. Welke andere
kwaliteiten en/of pennenvruchten wilt u
met ons delen?
Nou, ik heb in het verleden zo’n 20 jaar
op verschillende clubs geschaakt. Mijn
Elo-rating schommelde toen tussen de
1900 en 2000. Redelijk hoog, maar de
subtop in Nederland zit toch wel een stukje hoger. Schrijven en dichten doe ik vanaf
mijn zestiende. Taal is mijn passie. Ik houd
sinds 2008 een blog bij, fredtak.nl. Mijn
onderwerpen zijn divers. Als ik een dag niet
geschreven heb voel ik me schuldig. Verder
was ik als kind goed in sport, vooral voetbal. Als spits maakte ik zo’n 30 doelpunten
per seizoen. Tot men meende een persoonlijke trainer op mij te moeten zetten, om
mij klaar te stomen voor de profclub AZ.
Ik was toen 14 jaar. De lol was er toen snel
af. Je kreeg toen ook de hippietijd, het was
eind jaren zestig. Ik natuurlijk in verzet,
niet meer naar de kerk, lang haar, dat
soort dingen. Op mijn zestiende brak mijn
wereld open. Ik ervoer een rijkdom die ik
tot op de dag van vandaag koester als een
kostbaar bezit. Ik kan uren op een bankje
buiten zitten en er alleen maar zijn, zonder
verdere gedachten.
U was enkele jaren geleden ook redactielid
van De Beeker. U bent echter gestopt met
uw werkzaamheden voor De Beeker: een
ware aderlating! Waarom bent u gestopt?
Heeft u tips voor de huidige redactie,
waarmee De Beeker nog beter, nog fraaier
kan worden?

Sterker, ik heb De Beeker opgericht. Eerder
ook al de schoolkrant van Thomas à
Kempis toen ik daar werkte, Takkie (!)
geheten. Het was genieten die eerste jaren
met een enthousiaste groep leerlingen,
maar ook heel hard werken. Ik was er
steeds meer weekenden aan kwijt, mijn
vrouw begon te klagen. Ik heb de school
toen gevraagd om daar uren voor te krijgen,
zoals dat met elke schooltaak gebeurt. Maar
mijn contacten met de directie van toen
waren niet goed. Ik was te kritisch, denk ik.
Ook dat ik één dag in de week lesgeef op
de Radboud Universiteit beviel niet. Ik wei
gerde dat op te geven. Tien uur kon ik voor
de schoolkrant krijgen, voor een heel jaar,
meer niet. Verder is het liefdewerk, oud
papier, zei de toenmalige rector. Dat was
voor mij reden om te stoppen.
Met pijn in mijn hart, dat wel.
Als tips kan ik meegeven: geniet van wat
je doet, schrijf over waar jouw passie ligt,
vanuit jouw persoonlijke beleving. Vanuit
kwaliteit ontstaat vanzelf kwantiteit.
De laatste vraag is standaard: Aan wie wilt
u in de herfsteditie van De Beeker, die in
het komende schooljaar zal verschijnen,
vijf interviewvragen voorleggen? Waarom
aan deze persoon?
Aan Carolien Zimmerman. Omdat zij als
spil van de administratie zo’n dragende
kracht van onze school is. Kundig, verbin
dend, empathisch. Altijd openstaand voor
een wat dieper gaand persoonlijk gesprek.
Een bijzonder iemand die het verdient in
het zonnetje gezet te worden.
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Jeugdfoto'JEUGDFOTO’S
s van docenten
Wat een schatjes, hè? En zijn ze niet veranderd? Wie is wie?
Wat een schatjes, hè? En zijn ze niet veranderd!
Je kunt kiezen uit: mevrouw Kampermann,
Wie is wie?meneer Andes, meneer Peters,Jemeneer
Van Dam,
mevrouwKampermann,
Sluyters,
kunt kiezen
uit: mevrouw
mevrouw Hakvoort, meneer Van der Graaff (de rector),
meneer Andes,meneer
meneerMombarg.
Peters van Neijenhof, meneer Van Dam,
mevrouw Sluyters, mevrouw Hakvoort,
meneer Van der Graaff (de rector), meneer Mombarg.

2
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Antwoorden van links naar rechts:
meneer Andes, meneer Peters van Neijenhof, mevrouw Hakvoort, meneer Mombarg,
mevrouw Sluyters, mevrouw Kampermann, meneer Van der Graaff, meneer Van Dam

Moderubriekje
is weer
lekker
weer!DitDitbetekent
betekentdat
datde
dezomeroutfits
zomeroutfits uit
uit de kast
HetHet
is weer
lekker
weer!
kast gehaald
gehaaldmoeten
moeten
worden!
Maar
wat
als
je
favoriete
T-shirt
veel
te
klein
is
geworden?
Dan
zijn
wij
worden! Maar wat als je favoriete T-shirt veel te klein is geworden? hier
eenhier
beetje
wegbeetje
te helpen
met hippe
itemsmet
vanhippe
je favoriete
Danom
zijnjewij
om op
je een
op weg
te helpen
items kledingwinkels.
van je favoriete
kledingwinkels.
Geschreven door Marin

Bershka tas €12,99

Bershka tas €12,99

H&M T-shirt €7,99

H&M T-shirt €7,99

Bershka broek €39,99

Bershka broek €39,99

H&M T-shirt €9,99

H&M T-shirt €9,99

H&M broek €14,99

H&M tas €19,99

H&M T-shirt €9,99

H&M broek €14,99

Bershka zonnebril €9,99

Bershka zonnebril €9,99
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H&M T-shirt €9,99

H&M tas €19,99

My Jewellery vest €34,95

My Jewellery vest €34,95

Monki jurk €20,00

Levi’s shorts €54,95

H&M jurk €29,99

Converse schoenen €70,00

Monki oorbellen €6,00

Monki hoed €15,00

Monki zonnebril €12,00

Monki top €15,00

Monki portemonnee €12,00
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CLAIM YOUR SPACE
geschreven door Clara
Op 11 april verzamelden zich zo’n 450 activisten op de Grote Markt in Arnhem,
om te demonstreren tegen straatintimidatie jegens de LHBTI-gemeenschap, vrouwen,
POC (persons of colour) en gehandicapten.

Wat is straatintimidatie?

Waarom dit protest?

Nafluiten, betasten, in het nauw drijven,
uitschelden, sissen, agressief om seks
vragen en ''schatje'' roepen zijn vormen
van straatintimidatie. Straatintimidatie
vindt plaats in het openbaar. De dader
en het slachtoffer kennen elkaar meestal
niet. Straatintimidatie is geen vorm van
verleiding en heeft al helemaal niks te
maken met flirten.

Het protest werd georganiseerd, omdat
vrouwen, de LHBTI-gemeenschap, POC en
gehandicapten het zat zijn om lastiggevallen te worden op straat. Deze mensen
zijn het zat om geïntimideerd, gevolgd,
nagefloten, nageroepen, betast en/of
aangevallen te worden. Ze zijn het zat om
bang te zijn, wanneer ze ‘s nachts alleen
naar huis lopen. Het standpunt van het
protest is: “Laat ons in vrede naar huis/de
winkel/ school/vrienden lopen.’’

20          VOOR EN DOOR LEERLINGEN VAN HET BEEKDAL LYCEUM

Verhalen van de sprekers

Statistieken

Op het protest waren een aantal mensen
die over hun frustraties praatten. Onder
hen de 14-jarige Janne die ook hier op
school zit. Zij sprak over haar ervaring met
catcalling (catcalling is het naroepen of
nafluiten van iemand op straat). Ze vertelde erover, hoe een groepje jongens haar
en haar vriendin gingen naroepen, terwijl
ze langs hen heen skeelerde.

Vier op de vijf vrouwen krijgen te maken
met straatintimidatie.
50% van de LHBTI-gemeenschap in de EU
vermijdt wel eens bepaalde openbare
ruimtes vanwege straatintimidatie.
De meest voorkomende vorm van straatintimidatie onder mannen is naroepen met
beledigende opmerkingen.
Voor aanranding staat op het moment
van schrijven van dit artikel maximaal 8
jaar gevangenisstraf. Er kan bovendien
een geldboete van maximaal 76.000 euro
opgelegd worden.

Foto's gemaakt door Amber van den Heuvel, @bertmaaktkunst
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Antwoorden:
1. B
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A. Raketje
B. Perenijsje
C. Twister

Gek genoeg smelt roomijs eerder dan waterijs. Dit kun jij
zelf thuis uittesten! De enige benodigdheden zijn twee
ijsjes en de zon!

Welk waterijsje is het gezondst?

2. A
Er zijn twee soorten zomers, de meteorologische zomer
en de astronomische zomer. De meteorologische zomer
begint op 1 juni en de astronomische zomer begint dit
jaar op 21 juni.
Over het begin van de zomer zijn bepaalde afspraken
gemaakt en daarom is de officiële begindatum van de zomer 21 juni.

3. C

A. Maartse viooltjes
B. Blauwe druifjes
C. Sterhyacinten

Welke bloemen zie je op deze foto?

De Eiffeltoren is in de zomer wel 15 centimeter langer
dan in de winter! Dit komt, doordat de Eiffeltoren
gemaakt is van smeedijzer. Bij hoge temperaturen zet
smeedijzer uit en hierdoor kan de Eiffeltoren wel 15

A. Even lang als normaal
B. 15 cm korter
C. 15 cm langer

centimeter groeien in de zomer.
4. B
Dit zijn blauwe druifjes! De blauwe druifjes worden ook
wel Muscari aucheri of blauw klokje genoemd.
5. A
Een raketje is het minst ongezond. Hier zitten namelijk
de minste kilocalorieën in. In een raketje zitten 40 kcal,
in een perenijsje zitten er 50 en een twister bevat 95
kcal. Dit betekent niet dat je kan afvallen door het eten
van een raketje, maar het is wel de ‘’gezondste’’ optie

De Eiffeltoren is in de zomer
A. 21 juni
B. 22 juni
C. 23 juni

Wanneer begint de zomer officieel?
A. Waterijsjes
B. Roomijsjes
C. Allebei even snel

van deze drie bovenstaande ijsjes.

Welke ijsjes smelten het eerst?
Geschreven door Eline en Lisa

Zomerquiz

De boekenkast
geschreven door Anniek

In deze nieuwe rubriek interviewen we leerlingen uit de bovenbouw over boeken die ze
gelezen hebben. Aangezien het tijdens de lockdown lastiger is om iemand te interviewen,
besloot ik om mezelf te interviewen over een boekenserie die ik zelf heel erg leuk vind.
Serietitel: The Mara Dyer Trilogy
Boekentitels: The Unbecoming of Mara Dyer;
The Evolution of Mara Dyer; The Retribution
of Mara Dyer
Schrijfster: Michelle Hodking
Taal: Engels of Nederlands
Genre: science-fiction, thriller
Aantal bladzijdes: ongeveer 500 pagina’s per boek
Aanbevolen leeftijd: 15-18 jaar
Aanbevelen?: zeker

Waar gaat de serie over?
Mara Dyer heeft als enige een ongeluk overleefd
waarbij haar beste vriendin, vriendje en zijn zus
zijn omgekomen. Tenminste, dat denkt ze. Ze vreest
dat het ongeluk niet zomaar een ongeluk was. Ze
heeft gelijk. Met haar familie verhuist ze naar een
andere stad, om opnieuw te kunnen beginnen.
Op haar nieuwe school ontmoet ze haar nieuwe
beste vriend Jamie, met wie ze veel optrekt. Ook
schenkt de knappe, mysterieuze Noah Shaw veel
aandacht aan Mara. Hij lijkt perfect, maar is hij
dat ook? Wanneer er vreemde dingen gebeuren
en Mara langzaam haar herinneringen terugkrijgt,
realiseert ze zich dat ze niet gek is. Er is iets mis
met haar, waar ze geen controle over heeft. Wie is
de echte Mara Dyer?

Wat vond je van de serie?
Zelf vond ik het een hele leuke serie. Het is goede
combinatie van spanning, mysterie, romantiek en
paranormaliteit. Je wordt heen een weer geslingerd
tussen de vraag of de gebeurtenissen zich allemaal
in Mara’s hoofd afspelen, of dat ze écht gebeuren.
Dat maakt het boek erg onvoorspelbaar. Het blijft
tot het einde spannend en mysterieus. Bereid je
ook voor op enorme cliffhangers. De eerste twee
boeken vond ik het best, ik kon maar niet stoppen met lezen. Bij het laatste boek krijg je veel
antwoorden, maar daar is alleen aan het einde interactie met Noah, wat ik juist in de vorige boeken
zo sterk vond. Ook is het geschreven in een goed
tempo, wat het een toegankelijk boek maakt.

Waar gaat het boek werkelijk over?
Mara is anders dan anderen, ze weet niet wie
en wat ze is. Ze gaat op een zoektocht naar wie
ze echt is. Door de boeken heen leert ze zichzelf
steeds beter kennen. Ook gaat ze meer van zichzelf
houden en wil ze zijn wie ze echt is. Je leert van het
boek om van je slechtere en imperfecte kanten te
houden, wat ik een mooie boodschap vind.
•
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