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Lieve leerling, 
We zijn opzoek naar nieuwe leden 

bij onze redactie! 
Vind jij het leuk om stukjes te schrijven, 

te fotograferen, 
stukjes op te maken of je 

favoriete docenten 
te interviewen? 

 Lijkt het je leuk om meer met 
leerlingen uit andere leerjaren om te gaan 

en zou je het leuk vinden om bij een 
leerlingvereniging te komen? 

Heb je op een van de bovenstaande 
dingen ja geantwoord? Aarzel dan niet en 
stuur ons een mailtje met daarin je naam, 

klas en een korte motivatie. 
Ons mailadres is 

apoforetausg@gmail.com. 

Wij zijn hard opzoek naar nieuwe leden 
dus meld je vooral aan!  
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Lieve USG’ers, 

Het heeft weer even geduurd, maar we zijn terug met een 
gloednieuwe APO. Het thema van deze APO is ‘2022, Oh wat een 
jaar’. Hierin blikken wij terug op het afgelopen jaar, een jaar waarin 
er veel gebeurd is. Waarschijnlijk kan jij het je niet allemaal meer 

herinneren, daarom hebben wij in deze APO een aantal 
belangrijke gebeurtenissen voor je op een rijtje gezet. 

Van de beste muziek uitgebracht in 2022 tot de inflatie bij de 
Jumbo, want welke scholier heeft er geen last van? Ook andere 
leerlingverenigingen hebben deze keer een plekje gekregen in 

onze APO. Er zijn de afgelopen tijd veel nieuwe 
leerlingverenigingen bijgekomen die wij zeker niet mochten 
vergeten. Natuurlijk hebben de horoscoop, de roddels en de 

quotes ook dit jaar weer een mooi plekje gekregen in onze krant. 
Na de vakantie begint het 3e kwintaal alweer, waarschijnlijk willen 
jullie er nog niet eens aan denken, wij eigenlijk ook niet. Er is wel 
één lichtpuntje, het 3e kwintaal betekent ook dat wij onze redactie 

weer uit gaan breiden. Op de eerste pagina staat nog meer 
informatie, dus vind jij het leuk om te schrijven, te interviewen of te 

fotograferen? Twijfel dan niet en mail ons vooral! 
Veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie allemaal! 

Veel liefs namens de hoofdredactie, 
Maren Neisingh, Sophia van Holst & Veerle Bentvelzen 
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Interview met een van de leukste conciërges van het USG 

AHMED
Wat is het allerleukste aan conciërge zijn op 
het USG? 
Ahmed: "De kinderen, gewoon het contact hebben 
met jullie allemaal. De sfeer is ook top, iedereen 
luistert naar mij, ik krijg bijna geen grote mond van de 
kinderen. Ik ben eerlijk, maar ook echt streng. De 
docenten helpen mij altijd en daar ben ik erg blij mee."

Wat is uw gezinssituatie? 
Ahmed: "Bij mij thuis is het altijd gezellig, je mag een keer bij mij thuis langskomen. 
Het is altijd keurig en netjes. Ik heb een vrouw, twee meiden en een zoon. Eigenlijk 
heb ik drie meiden, maar eentje is het huis uit. Mijn twee meiden zijn perfect, ze zijn 
echt lief. Ik zie helemaal geen verschil tussen mijn dochters, maar eentje staat echt 
altijd achter achter mij. Zij belt ook af en toe naar school en zegt dan: ‘Papa wat wil je 
eten dan maak ik eten voor je klaar.’ Ze zorgen dus heel goed voor mij en ik zorg ook 
heel goed voor hun."

Wat is het allerleukste dat u ooit heeft meegemaakt op het USG? 
Ahmed: "Een jaartje heb ik hier karateles gegeven aan leerjaar 6, dit was 2 jaar terug in 
de gymzaal. Bijna een jaar heb ik ze lesgegeven, ik ben gediplomeerd. Ik had een stuk 

of 16 leerlingen en ik was er echt blij mee, ze kwamen altijd opdagen iedere vrijdag 
weer. Ik hoefde ook geen geld voor het lesgeven, want ik ga toch sporten met of 

zonder hun. Ik was echt blij. Het leven draait niet alleen om geld. Ik heb zelfs een feest 
gehouden met hun hier, we hebben shoarma, soep en salade gemaakt voor iedereen. 

Wij waren hier tot een uur of 12 's avonds." 

Wat maakt u nou echt blij? 
Ahmed: "Buiten school, van alles, mensen die op straat lopen of mensen die ik zie 
lachen als ik ga winkelen. Mijn buren zijn positief over mij, iedereen is positief, ook 
jullie. Wat wil ik nog meer? Als ik de deur uit kom hoor ik altijd ‘goeiedag Ahmed’ 
‘goeiemiddag Ahmed’ er is een spreekwoord ‘als u zelf respecteert, krijgt u respect van 
andere terug.’ Ik heb mijn kinderen goed opgevoed en ik heb nog nooit in mijn leven, 
problemen gehad met mijn buren en zelfs met politie heb ik nog nooit problemen 
gehad, altijd keurig netjes, zo wil ik het graag hebben en zo wil ik het graag houden."

 Wat is uw doel in het leven? 
Ahmed: "Mijn doel is het leven is dat mijn kinderen hun diploma’s gaan halen, 

een goede toekomst hebben, dat is mijn doel. Ik doe ook alles voor mijn 
vrouw. Als mijn vrouw blij is is mijn doel bereikt. Ik ben altijd zonder ouders 

opgegroeid, dus wat ik van mijn ouders miste, heb ik met mijn kinderen nu. Je 
mag mijn ogen aanraken, maar niet mijn kinderen en mijn vrouw." 
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Wie is uw favoriete collega en waarom? 
Ahmed: "Alle docenten zijn mijn top vrienden, maar dan heb je ook die nieuwe 
docenten, daar moet ik nog even voor wachten, maar als je praat over docenten van 
5 tot 6 jaar terug dat zijn allemaal top docenten, en de directie en de schoolleiding zijn 
ook top. Ik mag niet klagen."

 En wie is dan uw favoriete leerling? 

Ahmed: "Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik de bruggers van dit jaar een beetje te 
druk vindt en de rest is gewoon top. De 5e en 6e klassers zijn echt topleerlingen. 

Ik zeg niks slechts over leerjaar 2 en 3 en 4, maar 5 en 6 zijn echt top. Maar ik 
zie niet echt verschillen tussen leerlingen, ik vind alleen dat de bruggers altijd een 

beetje te druk zijn. Ja ik weet dat het de leeftijd is dat een grote rol speelt. Maar 
soms komen ze huilend bij mij aan. Dan zijn ze ze iets vergeten, Ik zeg dan altijd: 

‘Rustig aan het komt goed.’ Maar toch vind ik ze erg schattig." 

En wanneer krijgt iemand een bijnaam? 
Ahmed: "Ik geef Hans Ballon de bijnaam pindakaas, dat is een grapje. Wanneer ik 
hem zie lopen zeg ik altijd ‘Hey pindakaas’. Pindakaas zeg ik ook tegen de kinderen 
die ik echt ken. Pindakaas is tot stand gekomen omdat ik bij de terugkomende Trier 
mensen stond en ze hadden heel veel pindakaas mee terug genomen naar school. 
Toen vroeg een van de docenten of ik wat pindakaas mee naar huis wilde nemen. Ik 
zei nee en vanaf dat moment noem ik iedereen pindakaas."

Naar wat voor soort muziek luistert u? 
Ahmed: "Ik ben gek op Bob Marley en af en toe Arabische 
muziek."

Wat is uw favoriete film? 
Ahmed: "Ik heb deze film wel vijftien keer gekeken, het is een Franse film met 
Amerikaanse acteurs. Het heet La Papillon. Het gaat over een gevangenis midden in 
de zee waar de acteur moest weglopen voor zijn leven, omdat de mensen in de 
gevangenis hem wilden vermoorden, echt een geweldige film. Moet je echt een keertje 
kijken."

Lieve Ahmed, heel erg bedankt dat u de tijd heeft genomen voor dit interview, 
ik heb een beter en vooral erg leuk beeld van u gekregen. Ik denk ook dat u in 
dit interview een hele andere kant van uzelf heeft laten zien, die veel mensen, 
waaronder ik, nog niet kenden. De lezers van dit interview zullen er 
ongetwijfeld ook zo over denken.  

Liefs Daphne 

Daphne Hellinghuizer 
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LEERLINGVERENIGINGEN IN DE SCHIJNWERPERS 

Eén van de dingen die onze school zo leuk maakt zijn de leerlingverenigingen. En 
wat zijn het er een hoop! Hier staan een aantal van misschien wel de interessantste 
die onze school te bieden heeft, want wat is nou leuker dan als leerling wat extra tijd 
stoppen in iets dat je leuk vindt? Daarnaast is dit een prachtig jaar voor de opkomst 
van verenigingen, aangezien er wel drie nieuwe leerlingverenigingen bij zijn 
gekomen! 

EUREKA 
Herrezen uit het verleden zijn we terug: Eureka! Voor een korte periode verloren we 
onze identiteit op school maar we zijn eindelijk terug. We zijn een hechte groep van 
vijf leerlingen en meneer Kok. We hebben verschillende projecten die we dit jaar 
willen realiseren, een paar daarvan zijn: een LED cube en een draaiend logo die we 
zelf gaan maken. Lijkt het je ook leuk om bij ons robotica te komen doen, meld je 
dan aan! Want Eureka is voor iedereen. De toekomst is nu! 

CAÏSSA 
Caïssa is de schaakvereniging van het USG. We komen bijna elke 
week bijeen voor de gezelligheid en om beter te leren schaken. 
Caïssa is voor leerlingen van elke jaarlaag! Als je zin hebt om te 
(leren) schaken kan je altijd mee komen doen. Het maakt dus niet uit 
of je vaker hebt gespeeld of niet, zolang je het maar wilt leren! Dus 
kom gezellig een keer vrijdagmiddag langs in de A-vleugel als het je 
wat lijkt! 

FLORA 
Vier jaar geleden zag Flora het levenslicht als leerlingvereniging van het USG. Flora 
probeert leerlingen milieubewuster te maken. Als grootste wapenfeit kan vermeld 
worden dat Flora heeft meegedacht over het klimaatneutraal krijgen van de nieuwe 
aanbouw, maar ook het uitdelen van bloemzaadjes om de in de verdrukking 
gekomen insecten te helpen was een leuke actie. Helaas gooide corona roet in het 
eten bij een aantal plannen en met het afzwaaien van de oprichters in mei 2021, 
werd de vereniging een stuk minder actief en leidt momenteel helaas een slapend 
bestaan… Maar! Ben je milieubewust of wil je nadenken over hoe jij de wereld om je 

heen leefbaarder kunt maken (of houden), stuur een mail naar 
usgflora@gmail.com, dan kunnen we vlug een frisse start maken! 
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NIEUW DIT JAAR! 

MOZAÏEK 
Mozaïek is de nieuwe cultuurvereniging voor ALLE jaarlagen! Wij staan voor 
minderheden, want we willen dat iedereen op onze school zich welkom voelt. In 
Mozaïek leren we elkaars cultuur en religie kennen en organiseren/vieren we alle 
soorten feestdagen met de hele school. Denk dan aan het Suikerfeest, Keti-Koti en 
hopelijk nog veel meer. Iedereen is welkom, dus kom naar Mozaïek! Vragen? Neem 
contact met ons op via mozaiek@usgym.nl of op onze insta @usgym_mozaiek. 

LITTERAE 
Litterae is de Engelse literatuurvereniging op het USG, waar we elke donderdag in 
het dagslot boeken lezen en bespreken. Halverwege het eerste kwintaal zijn we 
gestart onder begeleiding van Miss Berk en momenteel hebben we tien leden. We 
hebben elkaars favoriete boeken gelezen, zoals Piranesi van Susanna Clarke en 
Jane Eyre van Charlotte Brontë. Nu gaan we The Beetle lezen en we hebben nog 
veel plannen voor in de toekomst, zoals het zelf schrijven van verhalen en gedichten. 
Als je geïnteresseerd bent in literatuur en graag nog Engelse literatuur wilt lezen, 
kom dan bij Litterae! Ons e-mailadres is litterae@usgym.nl.  

ISTHMIA 
Wij zijn Isthmia, de sportvereniging van het USG. Isthmia heeft in het verleden al 
eens bestaan en is dit jaar weer opnieuw in het leven geroepen. Met zeven 
leerlingen van klas één tot en met zes, zijn wij de vereniging op dit moment aan het 
opbouwen. Isthmia streeft ernaar om één keer in de week een buitenschools 
sportmoment te hebben voor leerlingen van het USG. Ook gaan we actief zijn in 
sportdagen zoals schoolvoetbal en -hockey. Hier kunnen de leerlingen zich 
binnenkort voor opgeven. Het zou leuk zijn als je ons Instagram-account volgt: 
@leerlingvereniging_isthmia. Hier vind je alle informatie over onze activiteiten. Voor 
vragen zijn wij ook te bereiken via isthmiasport@gmail.com. 

- Fiona Haarbrink
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HOROSCOOP: 

Steenbok: 22 december tot 19 januari 
Nu school alweer een paar maanden begonnen is, ben jij in een sleur beland in 
contrast tot alle vrije tijd de je had in de zomervakantie. Probeer dingen te plannen 
waar je naar uit kunt kijken en je zult merken dat de schoolweken weer veel leuker 
worden. 

Waterman: 20 januari tot 18 februari 
Bij jou gaat alles van een leien dakje en dat zal de komende maanden zo doorgaan. 
Maar blijf alert: na een goede periode komen ook mindere tijden. Als je hierop 
voorbereid bent dan kun je alles in goede banen leiden, maar zo niet kan dit een 
aardig grote omslag zijn. 

Vissen: 19 februari tot 20 maart 
Jij bent erg zeker van jezelf en lijkt alles wel op orde te hebben. Dat kan wel zo zijn, 
maar soms is het ook goed om feedback van anderen te vragen. Met deze adviezen 
kan je jezelf verbeteren en bovendien leveren ze soms ook perspectief op. 

Ram: 21 maart tot 19 april 
Jij bent een doener en altijd actief. Hierdoor bevind je je constant in nieuwe 
situaties en avonturen. Als jij op een probleem stuit wil je dit meteen oplossen door 
actie te ondernemen, maar soms is het ook goed om even stil te staan en te 
bedenken wat de juiste handeling is, voordat je een impulsieve beslissing neemt. 

Stier: 20 april tot 20 mei 
Voor jou is de afgelopen tijd zwaar geweest. Niets lijkt goed te gaan en je kropt je 
gevoelens op. Soms is het goed om je gevoelens te uiten bij iemand, waarna je je 
weer herboren voelt. Probeer de positieve dingen in het leven te zien en te 
benoemen, zo zul je zien dat er eigenlijk heel veel is in je leven om blij mee te zijn. 

Tweelingen: 21 mei tot 20 juni 
De afgelopen maanden waren voor jou rustig en stabiel. Probeer dit schooljaar op 
deze stevige basis te bouwen en zonder enorme pieken en dalen deze rust te 
behouden. 
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Kreeft: 21 juni tot 22 juli 
Jij bent de laatste tijd hard aan het werk en de dingen die je doet doe je ook 
meteen goed. Jij bent gemotiveerd en toegewijd, hier pluk je nu de vruchten van. 
Op de momenten dat je er minder zin in hebt, denk dan aan alle fijne dingen die uit 
jouw inzet komen. 

Leeuw: 23 juli tot 22 augustus 
Jij zit op dit moment in een dip qua energie. Het is moeilijk om uit je bed te komen 
en aan je huiswerk te beginnen, maar ook de leuke dingen kosten steeds meer 
moeite. Probeer een duidelijk ritme aan te houden in je dag, zodat je weet 
wanneer je bepaalde dingen gaat doen en daarop voorbereid bent. 

Maagd: 23 augustus tot 22 september 
Jij doet dingen vaak volgens het boekje en je bent heel georganiseerd. Aangezien je 
prestatiegericht bent vergeet je soms om jezelf wat vrijheid te geven. Geef jezelf 
ruimte, dat doet je goed en dan kan je op de lange termijn beter presteren. 

Weegschaal: 23 september tot 22 oktober 
Jij maakt vaak weloverwogen beslissingen en je kan goed kritisch denken, hierdoor 
volg jij een duidelijk pad. Het is echter ook goed om soms iets impulsiefs te doen, 
en niet na te denken over de gevolgen. Zo doe je nieuwe ervaringen op en beleef je 
avonturen. 

Schorpioen: 23 oktober tot 21 november 
Als jij ergens je zinnen op zet maak je het af en doe je het goed. Jij bent iemand vol 
met passie, dus gebruik dit om je doelen te bereiken. Als jij de dingen doet waar je 
een goed gevoel bij hebt kun je alles bereiken. 

Boogschutter: 22 november tot 21 december 
De afgelopen maanden is er veel om jou heen gebeurd, maar jij blijft altijd positief. 
Wat er ook gebeurt, jij ziet het goede ervan in. Dit is een goede eigenschap, maar 
niet iedereen heeft het optimisme dat jij hebt. Probeer als iemand problemen heeft 
je in te leven in hún gevoelens, en laat dan je optimisme op zo’n moment niet de 
overhand nemen. 

Tristan van Rossem 
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Utrecht 900 jaar! 

Misschien is het je opgevallen omdat je de reclameborden langs de weg hebt 
gezien of misschien heb je zelfs wel meegedaan aan één van de leuke 
activiteiten: we vieren dit jaar dat Utrecht al 900 jaar stadsrechten heeft! 
Utrecht zelf als centrale plek aan de Rijn om te handelen, als legerkamp en om 
te wonen bestaat natuurlijk al sinds de Romeinse tijd, maar het hebben van 
stadsrechten gaf juist een enorme boost aan Utrecht als centrumstad. 

Wat zijn nu stadsrechten en waarom willen we dit vieren? Is onze school ook 
zo oud? Welke feestelijke activiteiten hebben we gemist? 

We gaan even terug naar het jaar 1122. Toen viel Utrecht onder het grote 
keizerrijk van Keizer Hendrik V. Hij reisde door zijn land en kwam vaak ook 
even kijken in Utrecht, waar hij als kind ook een paar jaar heeft gewoond. In 
de lente van 1122 was hij er weer en hij verbleef in zijn paleis Lofen. Bisschop 
Godebald had op dat moment ruzie met de inwoners van Utrecht en viel 
tegelijk ook de soldaten van Keizer Hendrik aan. Er vielen veel doden, maar de 
keizer won en Godebald werd gevangen gezet. Als borg om vrij te komen 
moest Godebald aan Utrecht een aantal rechten geven. Er kwamen twee 
perkamenten oorkonden die op 2 juni 1122 werden ondertekend. Utrecht 
mocht voortaan een eigen bestuur en rechtbank hebben en een stadswal 
bouwen. Zo werd Utrecht in de Middeleeuwen de grootste en belangrijkste 
stad van de Noordelijke Nederlanden. Door de jaren heen zijn de oorkonden 
bewaard gebleven en elk jaar op 2 juni kun je ze nog bekijken in het Utrechts 
Archief! 

Onze school is iets jonger dan de stadsrechten, maar het scheelt maar drie en 
een halve eeuw. Op 4 december 1474 werd de 
“Hieronymusschool” gesticht door de Broeders des Gemeenen Leevens. Zij 
waren aanhanger van Geert Grote en zijn Moderne Devotie. Door scholieren 
aan te nemen hadden ze extra inkomsten. Ze waren de gericht op vernieuwing 
van het Middeleeuwse onderwijs. In 1578 werd de Hieronymusschool de 
Stadsschool, de enige school waar in het Latijn werd lesgegeven. Vanaf 1634 
had de school de taak om leerlingen voor te bereiden op de universiteit. In 
1876 werd de school officieel een gymnasium. In de twintigste eeuw had de 
school een pand aan de 
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Homeruslaan, maar sinds 2011 zitten we in het nieuwe pand aan de Ina 
Boudier Bakkerlaan, waar we elk jaar ook op 4 december nog de dies vieren 
en elke vijf jaar het lustrum. 

In 2022 vierden we met iedereen de 900e verjaardag van de stad. Utrecht is 
nu uitgegroeid tot 4e stad van Nederland qua inwonertal. Er is natuurlijk altijd 
veel te doen in deze stad, maar afgelopen zomer kon je deelnemen aan heel 
veel leuke activiteiten. Bijvoorbeeld historische wijkwandelingen, 
wandelingen door echte volksbuurten, fietstochten met een gids, workshops 
(bijv. kleding repair) en een tentoonstelling over 900 jaar waterbeheer in 
Utrecht. Leuk was natuurlijk ook dat je onze Domtoren van ruim 112 meter 
hoog kon beklimmen, met als beloning prachtig uitzicht over de stad. Ook was 
er een leuk festival met bands uit Utrecht en daarbuiten. Klapstuk deze zomer 
was de Vuelta, 3 dagen lang werd de stad bevolkt door wielrenners en hun 
fans. De Sint Maarten Parade stond dit jaar ook in het teken van Utrecht 900, 
er waren tentoonstellingen en natuurlijk weer de optocht. Op 11 november 
(Sint-Maarten) is de 900ste verjaardag afgesloten met een grande finale in 
Tivoli Vredenburg. Holland Baroque, het Nederlands Kamerkoor, de 
Nederlandse Bachvereniging, de Kathedrale Koorschool Utrecht en de 
Kathedrale Koorschool Suriname gaven een muzikaal eerbetoon aan de 
Domstad. Zo mochten we een lange zomer genieten van de festiviteiten! 

Het volgende feestje is voor onze school op 4 december 2024, een lustrum! 
Maar ach is het niet altijd feest om in onze stad te wonen? 

~Maren Neisingh 
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Gedicht 
Voor elke editie van de APO vragen wij een andere Nederlands docent om hun favoriete
gedicht in te sturen. Deze keer was het de beurt aan mevrouw Draaisma om iets in 
te sturen, wel in lijn met ons thema natuurlijk. Van de twee gedichten die mevrouw 

Draaisma met ons gedeeld heeft, hebben wij deze gekozen. 

Uiteindelijk 

We tuigen op en tellen af, 
we slingeren met ballen 

en pieken net op tijd. 

We eten meer, maar minder 
dan gewenst, de groenten 

glanzen in een honingkorst. 

We geven niks om de cadeaus 
maar lopen ze toch even na 
in alle vroegte en koffiegeur. 

Het leven kan maar 
beter eerlijk zijn. 

We stappen de stille week 
aan stukken op onze 

warme wandelschoenen. 

En natuurlijk zijn we zeer 
voorzichtig met de korte lontjes, 
in deze tijd van lange nachten. 

Hans Kuyper 
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Mozaïek 

Zoals jullie eerder in deze APO 
hebben kunnen lezen, hebben wij 
er naast Isthmia nog een nieuwe 
leerlingvereniging bij dit jaar: 
Mozaïek! Mozaïek staat voor 
culturele en religieuze diversiteit. 
Mozaïek bestaat momenteel uit 52 
leerlingen uit alle leerjaren. Het 
doel van deze vereniging is om 
iedereen op onze school te 
onderwijzen over alle verschillende 
culturen en religies die bij ons op 
school niet in het zonnetje worden gezet. Dit willen zij doen 
door middel van maandelijkse bijeenkomsten, hier is iedereen 
vrij om te praten over serieuze onderwerpen zoals racisme en 
eventuele andere problemen waar ze tegenaan lopen. Ook zal 
deze vereniging ons kennis laten maken met feestdagen die 
veel leerlingen op het USG waarschijnlijk nooit eerder gevierd 
hebben, denk dan aan het Suikerfeest en Keti Koti. Het motto 
van Mozaïek is: ‘Elk steentje is anders, maar het maakt 
samen een mooi geheel.’ Ze hebben twee keer per maand 
een bijeenkomst in het dagslot op donderdag. Enthousiast? 
Stuur dan een mailtje naar mozaiek@usgym.nl of een DM 
naar usgym_mozaiek.  
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Overleden helden 
In 2022 hebben we hoogtepunten meegemaakt, maar ook afscheid genomen van 
een aantal legendes. Ter ere van deze helden een stukje over hun leven en hun 
nalatenschap aan de wereld. 

Queen Elizabeth II 21-04-1926 / 08-09-2022 
Queen Elizabeth II, voormalig koningin van het Verenigd Koninkrijk, is op 96-
jarige leeftijd overleden. Nadat zij in 1952 het stokje 
overnam van haar vader, kwam er op 8 september 
2022 het bericht: ‘London bridge is down’. Na 70 jaar 
op de troon was ze dan toch echt overleden. Lizzy 
was een symbool voor de Engelse bevolking. Haar 
overlijden maakte echt wat los in binnen- en 
buitenland, veel mensen hebben nooit een ander 
regeringshoofd gekend. 

Hannah Goslar 12-11-1926 / 28-10-2022 
Hannah Elizabeth Pick-Goslar, geboren op 12 november 1926 in Duitsland en op 
93-jarige leeftijd overleden in Jeruzalem. Hannah vluchtte in 1934 vanuit
Duitsland naar Amsterdam en ontmoette
daar Anne Frank. Anne Frank en Hannah
zaten samen in concentratiekamp Bergen-
Belsen, waar Anne Frank overleed en
Hannah op transport werd gezet naar
Tsjechië, dit transport werd bevrijd en
Hannah overleefde zo de holocaust.

Michail Gorbatsjov 2-3-1931 / 30-8-2022  
Gorbatsjov, oud-president van de Sovjet-Unie, is op 91-jarige leeftijd overleden. 
Hij was de leider de Sovjet-Unie in de de laatste 
jaren voor de val van het rijk. Hij was impopulair 
bij het Russische volk maar juist populair in het 
Westen. Dit komt vooral omdat het Russische 
volk zijn beleid oorzakelijk vond voor het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov won 
in 1990 de nobelprijs van de vrede. 
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Ivana Trump 20-2-1949 / 14-7-2022 
Ivana Trump, bekend als de eerste vrouw van Donald Trump, 
is overleden. Wat veel mensen niet weten is dat ze Olympisch 
skiester was. Donald en Ivana hebben elkaar dan ook 
ontmoet in New York toen zij daar de Olympische Spelen van 
Montreal promootte. Ze scheidden in 1992 na het ontdekken 
van Donald’s affaire. Ivana is in haar leven maar liefst 4x 
getrouwd geweest.  Ze is overleden na een val van de trap, ze 
werd 73 jaar. 

Gijs de Lange 03-11-1956 / 25-05-2022 
Gijs de Lange, een Nederlandse acteur en filmregisseur, is in 
mei 2022 op 65-jarige leeftijd overleden. Mocht de naam Gijs 
jullie niks zeggen. Ben Kokkelman van het Klokhuiskantoor 
dan hopelijk wel. Sinds 2010 elke maandag te zien op NPO3. 
Tot dit jaar, in aflevering 301 is te zien hoe zijn collega’s van 
het kantoor afscheid van hem nemen. Doordat Gijs in mei 
sneller kwam te overlijden dan verwacht was er voor de 
makers van het Klokhuis geen tijd om het personage Ben op 
een mooie manier uit de serie te schrijven.  

Piet Paulusma 15-12-1956 / 20-3-2022 
Piet’s carrière begon op de radio bij Omrop Fryslân, door de jaren heen werd hij 
een nationale bekendheid met zijn dagelijkse weerberichten op tv.  ‘Piet's 
weerbericht’ werd dagelijks door miljoenen mensen bekeken en hij werd 3x 
uitgeroepen tot weerman van het jaar. Zijn weerbericht stond bekend om de 
verschillende buitenplaatsen waar het werd opgenomen en de afsluitende 
woorden “oant moarn” (tot morgen). Hij 
overleed op 65-jarige leeftijd plots aan de 
gevolgen van kanker, zijn ziekte was niet 
publiekelijk bekendgemaakt. 

Sophia van Holst & Veerle Bentvelzen 
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Roddels 
♥ Heeft Siep (6e) zijn handjes boven de dekens gehouden toen hij met 3 

meiden (Femke, Tess & Robin) op de kamer lag in Marokko?

♥ Wat doen Anouk (6e) en Emile (6e) in hun wekelijkse tussenuurtje na het 
wiskundeblok op donderdag?

♥ Heeft Gijs (3e) meerdere keren gefaald bij Suze (3ee)?

♥ Wat deden Suzan (6e) en Derek (6e) samen op de wc in e0?

♥ Is Oscar (6e) zijn beloftes aan Quinn (6e) in Albu nagekomen?

♥ Waarom waren Carlijn (6e) en Siep (6e) zo zanderig toen ze om drie uur 
‘s nachts terugkwamen bij hun huisje in Albu?

♥ Is er een meisje op het USG dat Roemer (6e) niet heeft proberen te 
zoenen?

♥ Welk meisje is de oorzaak van de vijandigheid tussen Julius (6e) en 
Quinten (6e)?

♥ Had Thijs (5e) iets met een 14 jarig meisje?

♥ Blijft Clim (1e) forever single?

♥ Wat speelt er allemaal tussen Amisha (2e) en Sjoerd (2e)?

♥ Valt Joris (2e) op oudere dames?

♥ Hebben Leonard (4e) en Casper (4e) een relatie?

♥ Wat speelt  er tussen Cas (1e) en Floor (1e)?

♥ Hebben Julius (5e) en Jelmer (5e) op dezelfde avond met hetzelfde 
meisje gezoend?

♥ Had Tess (4e) iets met de beste vriend van haar ex?
18



Raadsels… 
Wat valt er op de Noordpool maar raakt nooit 
gewond? 

Hoe noem je mensen met angst voor Sinterklaas? 

Wat is zo groot als de kerstman maar weegt niets? 
 

Hoe weet je dat de kerstman goed is in karate? 
 

Het leeft in de winter, gaat dood in de zomer en 
groeit van boven naar beneden. Wat is het? 

Hoe noem je een oude sneeuwpop? 

Waarom was de sneeuwman verdrietig? 
 

Waar ga je heen om meer te weten te komen over 
de geschiedenis van ijs? 
 

Een duizendpoot wilde ook eens gaan schaatsen. 
Helaas, toen hij al zijn schaatsen aan 
had was het al zomer. 

Wat is groen en rijdt op de weg? 

Noor Hofstede & Daphne Hellinghuizer 
Sneeuw 

Claus-trofobisch 

zijn schaduw 

hij heeft een zwarte band 

water 

Omdat hij een meltdown had 

Sundae school 

een bromkommer 
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Fashion 2022 
Of je nou snel wat aan deed om naar 
het strand te gaan in de zomer of een 
boswandeling maakte in de 
herfstvakantie; gehaakte kleding is 
het hele jaar door gedragen. 
Cardigans, sweaters of een cut out 
top: voor elk seizoen is er wel een 
gehaakt stuk. Welke heb jij dit jaar 
gedragen? 

Stijltip: draag een korte gehaakte top 
met een basic t-shirt en een leuke 
broek in de herfst of een rok voor de 
lente.

De eerste keer dat korsetten in de mode waren was in de 16e 
eeuw, ze dienden toen als ondergoed voor vrouwen. Ze werden 
gedragen tot de jaren 50, waarna er een periode van stilte kwam 
voor het korset. Deze zomer hadden ze hun langverwachte 
comeback, de korsetten waren weer in de mode! Alleen dit keer 
was het geen strak ondergoed waarvoor je  naar adem moet 
snakken om het vast te knopen, maar de periode van het comfy 
korset is aangebroken! 

Stijltip: draag een korset 
over een bloemetjes jurk 
voor een chique zomerse 
look.  

De jaren 2000 stond helemaal in het teken  
 van de laaghangende broeken en rokken.  

 Zoals je misschien weet gaan we met
modetrends vaak terug in de tijd, zo hebben bijvoorbeeld de 

grote broeken uit de jaren 90 de skinny jeans uit 2014 van hun 
troon gestoten. Je ziet het vast al aankomen… de low rise 

trend is weer in! Zagen wij jou dit jaar ook in deze Y2K stijl? 

Stijltip: draag een low rise broek met een     
funky tasje voor de ultieme Y2K outfit. 
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Dacht jij deze herfst of lente ook toen je  
aan het shoppen was: hey, zit er nou een gat in dit 
shirt? Dan was je waarschijnlijk niet de enige, want 
dit jaar stond helemaal in het teken van de cut out 
kleding! Kijk wel goed uit met insmeren, want 
anders heb je straks rode streepjes of cirkeltjes  
op je lichaam ;) 

Stijltip: draag een zwart cut out  
shirt met een zwarte baggy broek 
en accessoires zoals zwarte riemen 
of kettingen voor de badass runway look .

We gingen in 2022 allemaal de hoogte in, 
want het hele jaar door droegen mensen  
platform schoenen. Of het nou platform  

winter of platform sandalen in de zomer; voor 
elk seizoen was er wel een platform schoen.  
Bleef jij liever laag met deze trend of heb je  
ze ook in je kast liggen? 

Stijltip: draag platform sandalen met een           
chique tuinbroek en sparkly tasje naar een 
zomers etentje.

Deze herfst droeg iedereen neutrale   
kleuren en vooral de kleur bruin  
was erg populair. Wat nou beter dan een lekkere grote bomberjas 
met een zachte neutrale kleur? Precies, helemaal niks. Daar zijn nog 
veel meer mensen het over eens, want het is bijna onmogelijk om 
nog naar buiten te gaan zonder iemand te zien met deze lekkere 
warme jas. 

Stijltip: draag een beige bomberjas  
over een oversized trui en joggingbroek 
voor een lekkere comfy look.
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Interview met Isthmia 
Hoe ben je op het idee gekomen om een leerlingvereniging voor de 
sport te maken? 
Bart: “Eigenlijk was het niet echt mijn idee, Isthmia heeft al eerder bestaan 
op onze school maar is uiteindelijk een slapende vereniging geworden. 
Mevrouw Mostert leek het een goed idee om de vereniging te 
herintroduceren en heeft mij toen gevraagd om het te begeleiden. Waarop ik 
natuurlijk antwoordde dat het mij heel erg leuk leek.” 

Waarom jij van alle docenten? 
Bart: “Ik heb de meeste affiniteit met sport van alle (gym)docenten, nee 
grapje, eigenlijk weet ik niet echt waarom. Ik doe natuurlijk ook al de 
feestcommissie dus misschien omdat ik al meer ervaring had met het 
begeleiden van een vereniging. Ik ben natuurlijk ook gewoon gymdocent dus 
dat speelt ook zeker nog wel mee.” 

Waar staat de naam Isthmia voor? 
Dhr W.I. Kipedia: “De Isthmische Spelen waren in de Griekse Oudheid een 
panhelleense wedstrijdenreeks die om de twee jaar werd gehouden aan de 
landengte van Korinthe, ter ere en in het heiligdom van de zeegod 
Poseidon, die ook de 
"aarde schudde Palaemon, de vergoddelijkte zoon van Ino, werd met deze 
spelen geëerd.” 

Zijn er al veel nieuwe leden? 
Bart: “We zijn momenteel met 6 mensen, met mij erbij 7. Samen willen wij 
alle activiteiten die er aan komen organiseren.” 

Wat doen jullie precies bij Isthmia? 
Bart: “We streven ernaar om elke week een buitenschoolse sportactiviteit te 
doen in het dagslot. Het lijkt ons leuk om verschillende clinics van 
onbekende sporten te organiseren, we hebben alleen niet genoeg budget 
om dat elke week te doen. Verder lijkt ons een voetbal- of een 
hockeytoernooi ook leuk, eigenlijk gewoon het beschikbaar stellen van de 
gymzalen.” 
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Staan er al activiteiten op de planning? 
Bart: “In mei zijn de Athenespelen, daar willen we ons voor inschrijven, er is 
wel een loting omdat er heel veel scholen mee willen doen. Hopen dat we 
ingeloot worden dus. De Athenespelen is een 2-daags toernooi waar 32 
scholen aan meedoen. Er zijn 16 verschillende sporten die je moet doen en 
je slaapt daar allemaal in een sporthal. Het toernooi wordt georganiseerd 
door een Groningse studentenvereniging, om Groningen te promoten als 
studentenstad.” 

Waarom moeten mensen zich echt aanmelden bij Isthmia?  
Bart: “Isthmia is er voor iedereen die van sporten houdt en het leuk vindt om 
meer te sporten, we hebben vaak de vraag gehad waarom er nooit buiten 
school iets gedaan werd met de lege gymzalen, nu is die mogelijkheid er 
dus. Het is ook niet verplicht om elke keer te komen, alleen als je zin hebt. 
Onthoud wel dat de vereniging nog in de beginfase is!” 

Wat zijn jullie verwachtingen van deze leerlingvereniging en hoe zien 
jullie deze vereniging over 2 jaar? 
Hanna/Jasmijn: “Ik hoop dat Isthmia over drie jaar een uitgegroeide 
vereniging is waar elke week of op vaste momenten iets gedaan wordt in de 
gymzaal of ergens anders. We gaan de komende tijd kijken hoeveel animo 
er is voor dit soort activiteiten en wat we dan precies gaan doen.” 

Wat motiveerde jullie om je aan te melden voor deze nieuwe 
vereniging? 
Jasmijn: “Ik houd heel erg van sporten en vind het ook leuk om na school 
nog te sporten. Je bent thuis toch minder gemotiveerd om nog een rondje te 
gaan hardlopen terwijl het bij zo’n vereniging gewoon gezellig is.” 
Hanna: “Ik zat op de basisschool ook bij organisatie van de sportdag en dat 
vond ik heel erg leuk om te doen. Ook is het zo dat als ik thuis kom is het 
huiswerk maken, sporten en slapen, dus om zoiets op school erbij te doen is 
heel erg leuk.” 

Wij willen Bart en de leden van Isthmia heel erg bedanken voor dit interview. 
Vergeet ze ook vooral niet te volgen op Insta voor het laatste nieuws over de 
opkomende evenementen. @leerlingvereniging_isthmia 

 Veerle Bentvelzen & Sophia van Holst 
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Top 10: beste albums van 2022 
Aimée Hamerling 

2022 was een goed jaar voor de muziekindustrie en voor vele 
muziekfans, er zijn dit jaar honderden nieuwe albums uitgebracht. Om 
jullie een kort overzicht te geven hebben wij een top 10 samengesteld 
van de beste albums van 2022.  

1. Stromae: Multitude

Sterren: 3,79 
Genre: electronic / dance 
Stromae’s derde album Multitude 
doorbreekt de noodgedwongen zeven jaar 
lange pauze van de artiest door een burn-
out. En óf hij terug is, het album heeft 
miljoenen streams en krijgt van ons dan 
ook een welverdiende eerste plaats in de 
top 10 beste albums van 2022. 

2. The 1975: Being Funny In A Foreign Language

Sterren: 3,65 
Genre: pop 
Het schrijven van Being Funny in A 
Foreign Language begon in 2021,  de 
band besloot een album te maken dat zo 
onvervalst mogelijk was. Het is uiteindelijk 
in oktober 2022 uitgebracht en een 
enorme hit geworden. 
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3. Taylor Swift: Midnights

Sterren: 3,60 
Genre: pop 
Midnights is een conceptalbum 
geïnspireerd door 13 slapeloze nachten die 
de artiest heeft gehad. Het brak het record 
van de meeste eendaagse streams voor 
een album op Spotify, ook stonden er maar 
liefst 10 nummers in de Billboard Hot 100 in 
dezelfde week. 

9. The Weekend: Dawn FM 
Sterren: 3,40
Genre: R&B/electronic

4. Rosalía: Motomami
Sterren: 3,57
Genre: pop

5. Arctic Monkeys: The car  10. Beyoncé: Renaissance 
Sterren: 3,56 Sterren: 3,37
Genre: rock  Genre: R&B/pop

6. Wet Leg: Wet Leg
Sterren: 3,52
Genre: pop/rock

7. S10: Ik Besta Voor Altijd
Zolang Jij Aan Mij Denkt
Sterren: 3,44
Genre: pop/hip-hop

8. Harry Styles: Harry’s House
sterren: 3,41 
genre: pop 
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USG baby 
Op school sprak ik met meneer Ramcharan terwijl we videobelden met mevrouw 

Verhagen. We hadden het over hun twee-maanden-oude dochter (nu inmiddels bijna vier 
maanden). Ik heb ze wat vragen gesteld en zij vertelden over hun babyshower. Veel 

leesplezier! 

1) Hoe gaat het nu met jullie na de komst van Nila?

Mnr. Ramcharan: ‘In het begin was het natuurlijk heel erg wennen met een kleintje erbij. 
Wat heel fijn was is dat wij een kraamverzorgster hadden die ons heel goed heeft 
geholpen. Ook was het heel prettig dat ik, als man, ook verlof kreeg waardoor ik, Tara en 
de baby samen konden wennen en tijd kregen om onze draai vinden. Na vier weken ging 
ik weer aan het werk, dat vond ik heel erg leuk want toen kwamen twee beste werelden 
bij elkaar.’ 
Mevr. Verhagen: ‘Het gaat heel goed, het is gewoon heel fijn nu met de kleine erbij en 
een hele fijne partner natuurlijk. 

2) Hoe is het nu met jullie dochtertje Nila?

Mnr. Ramcharan: ‘Het gaat heel goed met haar, ze groeit goed, eet goed, alles gaat 
eigenlijk goed. Ze begint nu ook al een klein beetje te brabbelen en te lachen wat heel 
schattig is. Ze slaapt goed wat echt super fijn is, want dan slapen wij ook goed. Soms 
slaapt ze al hele nachten door!’ 

3) Hoe zijn jullie op deze naam gekomen?

Mnr. Ramcharan: ‘Ja, dit vragen heel veel mensen maar we weten het niet echt meer. 
We zijn het ongeveer een jaar geleden ergens tegengekomen en toen hebben we het in 
ons lijstje van namen gezet. Elke keer als we een andere naam bedacht hadden, 
dachten we toch: ‘Nee, Nila is toch leuker!’.’ 

Mevr. Verhagen: ‘Waar, geen idee! We hebben hem ergens in het begin van de 
zwangerschap gehoord of gelezen. We vonden het beiden gelijk een mooie naam. Wat 
nog grappiger was, was dat toen we op babymoon (laatste vakantie samen voordat de 
baby er was) gingen naar Curaçao en toen hoorden we een moeder haar kind Nila 
noemen. We vonden het heel grappig, want Nila is niet een veel voorkomende naam. 
Toen we het hoorden wisten we meteen dat dit het was.’ 

4) Hoe bevalt het samenwonen tot nu toe en nu ook met de baby?

Mnr. Ramcharan: ‘Het gaat heel goed, het is heel leuk en gezellig samen. We vullen 
elkaar goed aan en het gaat heel natuurlijk eigenlijk. Nu ook met die kleine erbij gaat 
alles heel goed. We gaan zelfs verhuizen naar een huis in Houten.’ 
Mevr. Verhagen: ‘Ja, alles gaat inderdaad heel natuurlijk, heel erg vanzelf. In het nieuwe 
huis is super veel ruimte en een grote tuin. Daar kan ze dan lekker fietsen uiteindelijk. 
Alles klopt gewoon.’ 
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5) Hoe lang hebben jullie nu al een relatie?

Mnr. Ramcharan: ‘We hebben nu bijna drie en een half jaar over twee dagen (nu 
inmiddels 3 jaar en 7 maanden).’ 
Mevr. Verhagen: ‘Dat moeten we vieren!’ 

6) Hebben jullie al een idee voor een vakantietrip met Nila?

Mnr. Ramcharan: ‘ Over een paar weken in het nieuwe jaar gaan we naar Center Parcs. 
Daar gaat ze voor het eerst zwemmen! 
Mevr. Verhagen: ‘ En daarna gaan we naar Suriname om de ‘roots’ van meneer 
Ramcharans vader te ontdekken. 
Mnr. Ramcharan: ‘Lekker de jungle in als ze één is!’ 

7) Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Mnr. Ramcharan: ‘Nou we willen een tweede kindje en daarna nog wel meer USG 
babies, ook heb ik mevrouw Verhagen afgelopen Oud & Nieuw ten huwelijk gevraagd 
dus een bruiloft staat ook nog op de planning!’ 

8) Is er nog iets wat jullie willen vertellen?

Mevr. Verhagen: ‘We hadden een hele leuke babyshower gekregen van de mentorklas 
van meneer Ramcharan met allemaal slingers en ze hadden lekkere dingen gebakken. 
We hebben een boekje met allemaal dingen uit hun eigen kindertijd erin beschreven 
gekregen en andere cadeautjes. Echt superlief!’ 

Bonusvraag: Hebben jullie koosnaampjes/bijnamen voor Nila en hoe zijn jullie hierop 
gekomen? 

Mnr. Ramcharan: ‘We zeggen soms Nini en gewoon baby. Ook moppie en schatje 
zeggen we tegen haar.’ 
Mevr. Verhagen: ‘Nini is iets wat in de Franse sectie veel wordt gedaan met namen. De 
eerste twee voorletters van de namen achter elkaar bijvoorbeeld voor meneer 
Ramcharan is dat jaja (met Frans accent). Ook zeggen we vaak slaapkop, omdat ze veel 
slaapt.’ 

~Anne Fleur Tuin 

27



What’s in your bag? 
Groot of klein, rugzak of schoudertas, netjes of rommelig. Elke docent 
heeft een andere tas, waarin de dagelijkse benodigdheden en wie 
weet wat nog meer worden meegenomen. In deze editie vroeg de 
Apoforèta hen weer: ‘What’s in your bag?’ 

Voor deze editie hebben wij LO docent Daniël van den Esschert 
gevraagd of wij de inhoud van zijn tas mochten bekijken, want zo’n 
grote tas, daar moet wel iets interessants in zitten. Disclaimer: dat viel 
best tegen. Het eerste wat ons opviel was de grote hoeveelheid 
pennen/markers die Daniël in zijn tas heeft zitten, want hoeveel heb je 
er nou nodig als LO docent? Zelfs de gemiddelde USG leerling heeft 
minder pennen bij zich. Ook een eyecatcher is de gele 
zonnebrandfles, links op de foto, mocht je hem gemist hebben. Deze 
zonnebrand kwam als beste uit de test, wist Daniël ons te vertellen, 
wij waren bijna overtuigd om ook een fles te kopen. Maar nee, met dit 
weer is er geen zonnebrand meer nodig. Verder zaten er nog een 
aantal standaard LO spullen in zijn tas, een eerste hulp set, een 
stopwatch, een ballenpomp en een variatie aan ballen. 

Het spannendste wat we uiteindelijk in de tas hebben kunnen vinden 
was een skipas van 2 jaar geleden, die hij eigenlijk vorig  
jaar terug had moeten brengen tijdens skireis, maar die ging niet door 
vanwege corona. Verder heeft hij zijn tas een jaar geleden nog 
opgeruimd, ja behalve die skipas dus. Ook vertelde Daniël ons dat de 
peer uit eigen tuin kwam. Vorige keer al een appel uit eigen tuin, deze 
keer een peer. Dit bracht ons op de volgende vraag: ‘Hoeveel bomen 
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staan er in je tuin?’. Waarop Daniël antwoordde dat er 3 bomen in zijn 
tuin stonden, een appelboom, een perenboom en een geldboom? 
Want even eerlijk, zo’n auto heb je niet zomaar. Maar nee, het was 
een sierappelboom, iets minder spannend.  

Wat natuurlijk ook niet te missen is op deze foto is de groene zak 
rechtsonder, nog over van de Trierreis van klas 3, dit was een leuke 
verrassing voor de makers van deze foto. Al met al dus niet een hele 
interessante tas, maar de twix was lekker. 

Sophia van Holst 
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Inflatie bij de 
Jumbo?

Jullie hebben het de laatste tijd ongetwijfeld wel gemerkt. De 
prijzen bij de Jumbo zijn flink gestegen. Ook jullie als 
leerlingen ervaren daar de gevolgen van. Mocht je nou in de 
pauze een lekker saucijzenbroodje willen halen bij de Jumbo, 
dan betaal je daar al gauw € 0,95 voor in plaats van de oude 
en vertrouwde € 0,88. Ook een kaasbol is € 0,20 duurder 
geworden. Ben je je lunch vergeten? Dan is een heel 
stokbrood met Garlan kruidenkaas ook niet meer te krijgen 
voor € 1,50. Iedere dag hebben wij als leerlingen, en dan 
vooral onze bankrekeningen, last van de inflatie.

Maar wat is inflatie nou eigenlijk? Bij inflatie word je geld 
minder waard. De prijzen van goederen en diensten stijgen, 
hierdoor kan je minder kopen met hetzelfde geld: 
geldontwaarding. ‘Vandaag kan je minder kopen voor € 1,-  
dan gisteren.’ Maar waarom is er juist nu sprake van een 
hoge inflatie? Dat heeft vooral te maken met de gestegen 
energie- en voedselprijzen en de oorlog in Oekraïne. De 
vraag naar goederen en diensten is nu hoger dan het 
aanbod, hierdoor stijgen de prijzen en is er een hoge inflatie.
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Het effect dat dit heeft op leerlingen is erg groot aangezien 
leerlingen bij de jumbo maar ook bij de kantine merken dat het 
allemaal duurder wordt. Ouders zouden eigenlijk mee moeten 
gaan in deze economie en dus daarbij het zakgeld voor hun 
kinderen moeten verhogen. Want daardoor kunnen leerlingen 
wel weer in de pauze met het zakgeld dat ze krijgen wat 
lekkers halen.  

Een oplossing van de ECB 
(Europese Centrale Bank)  kan zijn 
om een hoge rente te heffen, dat 
maakt het duur om geld te lenen en 
daardoor hebben mensen en 

bedrijven minder te besteden. Het gevolg daarvan is dat de 
vraag naar producten afneemt en de prijzen van deze 
producten weer lager wordt. Volgens het ECB kan de hoge 
inflatie nog zeker anderhalf jaar duren. Anderhalf jaar niet naar 
de Jumbo vanwege de hoge prijzen is toch echt wel lang, zo 
lang kunnen jullie natuurlijk niet zonder een kaasbol of 
stokbrood met kruidenkaas. De andere optie is wel de hoge 
prijzen betalen en dan maar extra genieten van je 
saucijzenbroodje of kaasbol. Wij snappen natuurlijk ook wel 
dat het dan een heel duur grapje wordt en je dat niet anderhalf 
jaar kan volhouden. Gelukkig hebben wij als medescholieren 
daar een oplossing voor bedacht: zakgeldverhoging. Stel bij je 
ouders voor om je zakgeld mee te laten stijgen met de inflatie. 
Gooi wat economische termen in de strijd en misschien heb je 
wel geluk en verhogen ze daadwerkelijk je zakgeld. Wij 
wensen je alvast heel veel succes!

Maren Neisingh & Veerle Bentvelzen 
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Films 2022 
2022 was een prachtig jaar voor de cinema! Ben jij nog op zoek naar 

een goede film voor een avondje op de bank? Hier zijn wat 
hoogtepunten van dit jaar, heb je zin in… 

Een heerlijke actiefilm met het geluid op 100? 

Een duistere film waarbij je op het puntje van je stoel zit? 

Een film met muziek om hard bij mee te zingen? 

Een avontuurlijke film die je nooit zal laten vervelen? 

Bullet Train 

7.3 

Actie, Komedie, 
Thriller

Nope 

6.9 

Horror, Mysterie, 
Sci-Fi 

Top Gun: Maverick 

8.4 

Actie, Drama 

The Batman 

7.9 

Actie, Misdaad, 
Drama 

Elvis 

7.4 

Biografie, Drama, 
Muziek

Moonage Daydream 

8.0 

Documentaire, 
Muziek

The Northman 

7.1 

Actie, Avontuur, 
Drama 

Fiona Haarbrink 

Everything Everywhere 
All at Once 

8.1 

Actie, Avontuur, 
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QUOTES
“Jij hebt echt smashe voeten” meneer Landman 

“Punt.” meneer Van den Nieuwenhuijzen 

“Kut voor haar dat ze het niet begrijpt, maar daar kan ik niets aan doen” 
mevrouw Düking 

“Ik heb slaven, ik ben heel wreed, en ik ga naar huis om ze te straffen” 
mevrouw Kootte 

“Wat is het 30e getal in het alfabet” mevrouw Lubberdink 

“Hockey is eigenlijk gewoon Polo voor paupers” meneer Van den 
Nieuwenhuijzen 

“In Nederland ben ik maar een klein mannetje van niets” meneer Baron 
(1.80 m) 

“Hebben jullie nog nooit ammoniak gerookt?” meneer Alink 

“Oh nee, ik heb geen Snapchat, ik heb een leven” meneer Lahcen 

"Ik ben in een soort tunnel beland van kannibalisme" mevrouw Schaik 

"Heb jij adhd?" meneer Kamerbeek 

"Weet je wat die bruggers zeggen? "Hey Kamerbeek" dat kan toch niet!" 
meneer Kamerbeek 

"Ik heb zo lang geen strafwerk gegeven, daar heb ik nou zin in" meneer 
Kamerbeek 

“Ik voel me een influencer” meneer Kamerbeek 

 “Als ik door rood fiets vind ik dat meer een uiting van verzet, want dan 
zijn de stoplichten gewoon niet goed ingesteld” - meneer Van den 

Nieuwenhuijzen 
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Het vuurwerkverbod 
Het is vaak aan bod gekomen de afgelopen paar jaar, maar hoe staat het er dit jaar eigenlijk 
voor met de discussie over het vuurwerkverbod en gaat er iets veranderen ten opzichte 
van de vorige jaren? 

Vorig jaar was er, zoals je misschien wel doorhad, een vuurwerkverbod. Naast de 
overwegingen over stikstofuitstoot en de honderden slachtoffers, was er toen namelijk 
nog een probleem waar rekening mee moest worden gehouden; Corona en een 
overbelaste Intensive Care. Dit jaar is het aantal corona slachtoffers gelukkig niet meer zo 
dramatisch hoog, maar betekent dit dat er weer ouderwets geknald mag worden? Nog 
steeds spelen de “oude” argumenten natuurlijk mee en de politiek is dan ook weer in een 
uitgebreide discussie verwikkeld over het wel of niet invoeren van een verbod. Het ziet er 
nu naar uit dat er geen landelijk verbod ingevoerd zal worden, maar mogen gemeenten het 
zelf bepalen. 

In twaalf gemeenten is er dus een vuurwerkverbod uitgeroepen voor Oud- en-Nieuw 
2022-2023, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Soest en de Utrechtse Heuvelrug. 

Veel gemeenten roepen ook zelfstandig vuurwerkvrije zones uit. In Utrecht, bijvoorbeeld, 
mag je volgens de DUIC komend jaar geen pijlen de lucht in sturen in delen van de Meern, 
Leidsche Rijn en langs stukken van de singel. Ook worden de gebieden waar al een 
vuurwerkverbod is, uitgebreid, zoals bijvoorbeeld rond dierenverblijven. De gemeente is 
daarnaast ook na aan het denken over een centrale, gecontroleerde vuurwerkshow, zoals 
afgelopen jaar in Rotterdam, wat een groot succes was. Conclusie, mag je dus op de 
meeste plekken waarschijnlijk wel nog gezellig met familie en vrienden vuurwerk afsteken, 
maar onze tip is: hou het veilig en neem geen voorbeeld aan het Boni. 

Cleo Huis in ‘t Veld & Rozemarijn Winkler 
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	Apoforèta (blz 2)
	Inhoud
	Vuurwerkverbod OPGEMAAKT
	colofon OPGEMAAKT
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