LUCERNA LUKRAAK

Jaargang 2 – Editie 1
September 2012

De schoolkrant is ook online te lezen
op www.lucerna.be -> College ->
Antwerpen, daar staat een aparte link
met “Lucerna Lukraak”, klik erop en
vind alle nummers die tot nu toe
verschenen!
Wij zijn altijd op zoek naar inzendingen voor de schoolkrant, nieuwe ideeën en suggesties!
Mail naar anne.vandelft@lucerna.be of laat iets op het secretariaat achter.

Ook mensen die willen helpen kunnen altijd mailen of zich melden bij mevrouw Van Delft!
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STRAATVOETBAL MET MENEER KAYA! Geef je op!
Onze enthousiaste leerkracht, meneer Kaya, organiseert net zoals vorig jaar de
activiteitenclub STRAATVOETBAL.
Dit houdt in: een aantal keer per week spelen verschillende teams wedstrijden tegen
elkaar op ons schoolplein, dit is in de pauzes. Er zullen meerdere “seizoenen” per
jaar zijn en hij heeft altijd een veelbelovende prijs voor het winnende team
klaarstaan! (zie ook de website!)
Geef jullie zo snel mogelijk op, ten laatste in de 2e schoolweek (dus VOOR vrijdag 14
september).
Lever een briefje in op het secretariaat met:
- De namen van alle TEAMLEDEN (4 of 5 personen per team, mag alle jaren,
klassen en jongens en meisjes door elkaar heen zijn) en jullie TEAMNAAM
Meneer Kaya zal daarna zo snel mogelijk een wedstrijdoverzicht opstellen, dat op het
scherm van het secretariaat zal komen te staan. Spread the word!
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Een woord van de schoolkrantredactie
Beste nieuwe leerlingen (en bijbehorende familie) en leerkrachten: welkom op het
Lucernacollege Antwerpen!
Al de rest: welkom terug en goed jullie weer te zien!
De tijd vliegt naar mijn idee, misschien ben ik wel een beetje oud; maar het vorige
schooljaar is zo rap voorbij gegaan en dat geldt al helemaal voor de zomervakantie. Ik
hoop dat jullie net zo enthousiast over en klaar voor het nieuwe schooljaar zijn als ik! Ik
kan me nog goed herinneren dat toen ik, lang lang lang lang geleden, nog naar het
secundair ging, ik altijd een beetje zenuwachtig was voor de eerste schooldag. Vreemd
genoeg had ik na die zo gevreesde eerste lesdag altijd het gevoel alsof ik nooit was weg
geweest, iets wat me altijd weer geruststelde.
Onze school is de plek waar jullie je toekomst opbouwen, maar ook een plek waar jullie
vele leuke tijden kunnen en zullen beleven! Geniet dus van de vriendschappen die je
opbouwt, van de samenwerking die je als klas kunt hebben en vergeet niet elke dag met
een zonnig humeur en een mooi gewassen uniform jezelf te presenteren ;-) Mijn
doeleinde, en ik hoop dat het jullie inspireert, is in elk geval alles beter te doen dan vorig
jaar (waarom niet elk jaar verbeteren immers?) en natuurlijk DE SCHOOLKRANT nog
leuker te maken. Ik zal jullie meermaals tot waanzin drijven met nablijven,
kopieerkaarten, uniformcontroles en vragen om attesten, maar aanvullend daarop ook
met een oneindige behoefte aan schoolkrantartikelen. Stay calm and keep smiling!
Overigens wil ik jullie graag vertellen dat veel stukjes uit de schoolkrant over onze
activiteiten in meer uitgebreide versie altijd op de website verschijnen (www.lucerna.be)
en dat het ons = Lucerna zeer, zeer blij zou maken als jullie af en toe een reactie
schrijven bij deze artikelen, dit geldt voor zowel personeel, als leerling, als de ouders.
Alvast bedankt!
Het Lucernacollege is meer dan een school: dat zullen jullie ervaren aan alle
buitenschoolse activiteiten die we aanbieden, variërend van bijlessen en studiekampen,
tot de vele excursies, ontbijten en bijvoorbeeld de Kunst- en Cultuuravond. Jullie, de
leerlingen maar ook jullie ouders, zullen ervaren dat jullie leerkrachten en de
leerlingbegeleiders en zorgcoördinator in het bijzonder altijd voor jullie klaar zullen staan,
ongeacht de aard of de grootte van jullie probleem. Wees nooit bang om jezelf te zijn of
om te praten over wat je dwars zit!

Ik wens iedereen een geweldig en leerrijk schooljaar toe, met een welgemeende
TOT ZIENS!

mevr. Van Delft
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WELKOM (terug) op school! Een introductie!
 De schooluren! Niet onbelangrijk om te weten en vooral bedoeld om nooit te
vergeten! :-)
1e lesuur: 08.30 – 09.20
2e lesuur: 09.20 – 10.10
3e lesuur: 10.10 – 11.00
Pauze 11.00 – 11.20
4e lesuur: 11.20 – 12.10
5e lesuur: 12.10 – 13.00
Pauze 13.00 – 14.00
6e lesuur: 14.00 – 14.50
7e lesuur: 14.50 – 15.40
8e lesuur: 15.40 – 17.00 nablijven / huiswerkklassen
 Meneer De Vaal is ook dit jaar onze zorgcoördinator. Alle vragen en problemen die je
ondervindt met leren, je richtingkeuze en school in het algemeen kan je bij hem
vertellen. Ook alle persoonlijke zaken waar je je hart over wilt luchten, zijn bij hem
veilig.
 Ook de directie is van essentieel belang om te kennen: meneer HASBAL is natuurlijk
de directeur, mevr. J. VERHAEGEN nog altijd de pedagogisch adjunct-directrice en
meneer SAVASAN vanaf dit jaar de organisatorisch adjunct (welkom terug!).
 Meneer Erdogan is ook dit jaar de leerlingenbegeleider van de jongens, naast nog
immer mevrouw Demirci voor de meisjes. De internaatbeheerder voor de jongens is
nog altijd mnr. Kolkiran, voor de meisjes is dit mevrouw Bingol geworden!
 Het secretariaat bestaat uit mevrouw VAN DELFT voor al uw administratieve of
levensvragen en is degene die je al je straf geeft voor te laat komen! Vragen over
schoolgeld en betalingen kunnen ook hier gesteld worden, maar zullen doorverwezen
worden ;-)

 Tevens kunnen we met vreugde melden dat de richting TSO – HANDEL terug is op
Lucerna Antwerpen en we daarom gelukkig geen afscheid hebben hoeven nemen
van een aantal leerlingen.
 De leerkrachten hebben specifieke spreekuren, voor al je vragen over hun vak! De
precieze tijden kan je aan de leerkracht zelf vragen.
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 De nieuwe leerkrachten:
e

wij wensen allemaal mevrouw Al Marchohi (van stagiaire naar leerkracht! Latijn 1 klas,
e

e

e

e

wiskunde 1 en 2 graad), mevrouw Bingol (chemie 2 en 3 graad), mevrouw Bouckaert
e

e

e

(wiskunde 2 graad), meneer Gol (godsdienst 1 en 2 graad) meneer Gunal (die er vorig jaar
e

e

al was, maar nu ook les gaat geven in Dactylo en informatica in de 2 en 3 graad), mevrouw
e

e

Heyrman (M.O. 1 klas), mevrouw Rits (Kantoortechnieken en economie 2 graad), meneer
e

e

Savran (geschiedenis 1 en 2 graad), meneer Smulders (aardrijkskunde alle klassen),
e

e

meneer Soete (fysica 2 en 3 graad, NW-olympiade en robotica), mevrouw Vaes (Engels en
e

e

Frans 1 graad), meneer Van den Brande (Engels 2 graad), mevrouw Vekemans
e

(Nederlands 2 graad), mevrouw Wilmet (L.O. alle klassen) en meneer Wuyts (leesuur 1
e

e

e

graad, Nederlands 1 en 2 graad) van harte welkom op Lucerna! En voor de oplettende lezer:
meneer Savasan is al een welkom terug gewenst op Lucerna Antwerpen, na wat avonturen in
e

Lucerna Brussel! :-) Hij zal tevens Engels geven in de 1 graad. Ook is meneer Van den
Eynde veranderd van geschiedenis naar Cultuur- en Gedragswetenschappen! Mevrouw
e

Kurtoglu gaat tot slot les geven in NW in de 1 graad! En hier zijn nog wat leerkrachten niet genoemd
omdat de schoolkrant vroeg gedrukt werd.. ;) Jullie zullen ze nog zien verschijnen in het liefste-leerkrachten-album!

 We hebben afscheid genomen van mnr. Koycu, die dit schooljaar de adjunct-directeur op onze
basisschool in Hoboken is geworden; alsook van mnr. Ucuran, die in onze vestiging GENK is
gaan werken, alsook van mnr. Unal die in onze vestiging GENT (en een beetje Brussel) is
gaan verrijken. Verwacht zeker en vast interviews in de schoolkrant ;-)
 Qua de verstrekking van middagpassen zijn er dezelfde restricties als vorig jaar. De directie
heeft een klein aantal straten geselecteerd, enkel en alleen als je in die specifieke straten
woont, zal je een middagpas verkrijgen om in de pauzes het schoolterrein te verlaten. Ga voor
meer informatie naar het secretariaat.
e

 Op elke woensdagmiddag is er STRAFSTUDIE (elke 3 keer dat je te laat komt) en worden de
inhaaltoetsen gehouden. Dit begint tussen 13.00 en 13.30 en duurt tot 16.00 – 16.30
(afhankelijk van het beginmoment) en elke week houdt een andere leerkracht toezicht.

 Alle taken die je op een dag gemaakt moest hebben, zullen het 1e lesuur opgehaald worden.
e

Het maakt hierbij niet uit dat de taak niet bedoeld is voor de leerkracht van je 1 lesuur,
ALLES moet dan ingeleverd worden. Het secretariaat levert het af aan de juiste leerkracht met
datumstempel. Dit betekent dus dat de leerkracht altijd zal weten wanneer je het ingeleverd
hebt en als je te laat bent, kan dit tot puntenaftrek leiden. Wees dus op tijd!

4

MAAK de schoolkrant mee!

HELP MEE AAN ONZE SCHOOLKRANT!
De vakantie is helaas voorbij en school is weer begonnen… Het is weer tijd voor leren, werken,
huiswerk maken, nog meer leren en meer werken en vooral ook veel luisteren.
Maar, er is ook iets leuks, namelijk onze SCHOOLKRANT!  Sommige van jullie hebben al geholpen
in de zomervakantie en het vorige schooljaar (waarvoor nog eens oneindige en grote dank!), maar we
hopen op meer hulp en meer leerlingen die schrijf-, denk-, teken-, humor- of enig ander talent hebben
om onze schoolkrant nog veel en veel leuker te maken..

WAT KAN JE SCHOOLKRANTEN?
Lieve leerlingen, de schoolkrant is niet alleen voor jullie, maar ook DOOR jullie bedoeld. Je kan dus
bijna alles aan ons geven om er in te zetten! Enkele suggesties zijn:
- zelfgemaakte tekeningen, stripverhaaltjes of foto’s
- een (kort of vervolg)verhaaltje
- een artikel over eender welk onderwerp: bijv. je ouders, school in het algemeen,
waarom school stom of juist leuk is, iets grappigs wat je hebt meegemaakt, binnenland,
buitenland, economie, wetenschap, dieren, een sport, …
- interviews met medeleerlingen of leerkrachten
- een stukje over je favoriete vak
- leuke uitspraken van medeleerlingen of leerkrachten die je hebt onthouden
- wist je dat-jes… over school of gewoon in het algemeen
- vragen die je aan leerkrachten zou willen stellen
- recensies of aanraders wat betreft boeken, muziek en/of films
- heb jij altijd de beste raad, tips of adviezen? Schrijf ze eens op voor je medeleerlingen!
- moppen, raadsels, een quiz, …
- recepten
- Lucerna- of Hollywoodgossip
- iets over je favoriete acteur/actrice of zanger/zangeres of band

Suggesties en ideeën zijn eveneens altijd welkom. Als je iets anders dan deze lijst hebt bedacht,
wees dan vooral niet bang om ook dat bij ons af te geven.

HOE KAN JE SCHOOLKRANTEN?
Ga naar het secretariaat en meld je (of geef af wat je wilt afgeven),
geef of zeg het aan mevrouw Van Delft of mevrouw J. Verhaegen, OF mail al je goede (en slechte)
ideeën, creatieve uitspattingen, hilarische opmerkingen en brieven naar anne.vandelft@lucerna.be .
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Mijn liefste-leerkrachten-album
Naam:
Geboortedag:
Haarkleur:
Kleur ogen:

Studie:

Hobby’s:
Favoriete film /
tv-programma:
Lievelingsboek:
Lievelingslied:
Lievelingsvak:
Lievelingsleerling:
Ik ben dol op …
Ik heb een hekel aan …
Dit schooljaar wil ik …

Naam:
Geboortedag:
Haarkleur:
Kleur ogen:
Studie:
Hobby’s:
Favoriete film /
tv-programma:

Yusuf Savran

Jeroen Smulders

15 oktober 1990

31 juli 1986

Bruin

Bruin

Blauw

Blauw

Professionele bachelor
leraar secundair
onderwijs (geschiedenis –
Project Algemene
Vakken)

Leraar aardrijkskunde, techniek en
economie

Prison Break/Vranckx/Documentaires
Duizend Schitterende Zonnen van Khaled
Hosseini

Een atlas

The Beatles ‘Let It Be’

Metallica – One (eigenlijk alles van
Metallica)

Uiteraard geschiedenis!

Aardrijkskunde

Iemand die graag naar school komt

Ik heb geen favorietjes

mijn Ipad

Snoep, eten in het algemeen, sneeuw, mijn
vriendinnetje, …

Sigaretten !!!

Vroeg opstaan, ajuin, afwassen

er een prachtig jaar van maken !

Mijn rijbewijs halen

Valerie Vaes

Bingöl Semra

23 januari 1991

17/11/1984

donkerbruin

/

donkergroen

Bruin

lerarenopleiding

Master in de Farmaceutische
Wetenschappen

Naar de film gaan, zwemmen

Lezen

Martín & Monita

Premonition

Lievelingsboek:
Lievelingslied:
Lievelingsvak:
Lievelingsleerling:
Ik ben dol op …
Ik heb een hekel aan …

Handbal, badminton, schaken, iets drinken
met vrienden
Friends, How I met your mother, Top Gear,
South Park, Discovery Channel

Reizen en sporten

De stille pijn van Luca (Kristien
Dieltiens)
7 Days- Craig David; Casanova –
Ultimate Kaos; Le sens de la vie – Tal;
Ma direction - SdA

The Beatles-Hey Jude
Frank Sinatra -Summer Wind

Frans en Engels

Chemie, wiskunde en geschiedenis

Eerlijke leerlingen die hun best doen

Komt nog ;)

Lekker eten

Chocolade (Leonidas)

Oneerlijke mensen

Schijnheiligheid en leugens

Mijn leerlingen veel bijbrengen en een
aanspreekpunt voor hen zijn...

Een internaat vol toffe en leuke
meisjes ;)
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Lucerna-nieuws
Een schooljaar geleden gaf mnr. Yilmaz les aan het Lucernacollege Antwerpen en vorig schooljaar is
hij begonnen aan Genk. Voor de leerlingen (en collega’s) die hem nog kennen, en zeker missen,
heeft Lucerna Lukraak speciaal een kort interview met hem gedaan, over hoe het hem vergaat in
het verre Limburg!
Meneer Yilmaz! Hoe gaat het met u, in het verre Genk? We hebben ook mogen vernemen dat u het vorige
schooljaar getrouwd bent, proficiat!
-

Het gaat redelijk goed met mij dankjewel. Ik hoop dat het voor jullie ook een leerrijk jaar wordt in Antwerpen.
Inderdaad, ik ben in maart in het huwelijksbootje gestapt.

Mist u Antwerpen weleens, denkt u nog af en toe aan ons? Wat mist u het meeste?
- Zeker mis ik Lucernacollege Antwerpen, ik ben daar begonnen met les geven, ik heb daar veel bijgeleerd van
ervaren collega’s.

Wat is het grootste verschil tussen Lucerna Antwerpen en Lucerna Genk? Wat is er anders aan de leerlingen?
-

Algemene zaken zijn hetzelfde, wij gebruiken hier ook intranet en webmail (ahja dit jaar komt smartschool erbij
:D), gaan naar de vakwerkgroepvergaderingen, doen aan huisbezoeken, naschoolse activiteiten,...
Aan de leerlingen is er wel wat anders ja, daar in Antwerpen waren ze actiever, hier zijn ze best stiller, dat kan
natuurlijk voor -en nadelen hebben.

Speelt u nog basketbal of voetbal met de leerlingen tijdens de pauzes? :)
-

Wel na de school af en toe, maar niet tijdens de pauzes zoals in Antwerpen .

Wat heeft u de afgelopen zomervakantie gedaan en bent u klaar voor het nieuwe schooljaar?
-

Ik ben naar het Midden-Oosten van Turkije geweest. Het was daar zeer warm. Wat geproefd van
de lekkernijen, verschillende soorten kebaps en natuurlijk de natuur gaan bezichtigen.

Tot slot: welke klas, collega of leerling(en) mist u het meest van LCA? ;-)
-

Dit is een moeilijke vraag. Het was een aangenaam en leerrijk begin voor mijn beroepscarrière
wat ik nooit zal vergeten.

Tenslotte wens ik jullie allemaal heel veel succes, gezondheid en moed om het volgend schooljaar
te beginnen.

Taalkamp 2e graad – door mevr.
Kurtoglu
e

Twee weken lang hebben verschillende leerlingen uit de 2 graad, van verschillende vestigingen van het
Lucernacollege, deelgenomen aan een intensief taalkamp in het kader van Frans.
Er werden uiteraard interessante uitstappen gemaakt waarbij de leerlingen hun kennis Frans boven moesten
halen. Tijdens deze uitstappen moesten de leerlingen presentaties maken, interviews afnemen, opdrachten
oplossen, taalspelletjes spelen, .. en altijd in het Frans.
De uitstappen die we tijdens het taalkamp gemaakt hebben, waren onder andere een daguitstap naar Luik, een
historische wandeling doorheen Brussel (Grote Markt, het stadhuis, de gildehuizen rond de Grote Markt,
Manneken Pis, Koningsplein, Agoraplein, Grasmarkt, Beursplein, ..), een bezoek aan het Atomium, een
workshop in het Jubelpark en een workshop in Schaarbeek.
Tijdens deze uitstappen en de Franse lessen werden de belangrijke Franse tijden grondig herhaald. Daarnaast
kwam de woordenschat ook aan bod. Bovendien werden de vaardigheden gedurende het taalkamp continu
getraind; de leerlingen hebben onder andere een presentatie gegeven over hun lievelingsgerecht, hun
lievelingsland en een bezienswaardigheid in Brussel.
Er stond elke avond een Franse film op het programma, de leerlingen gingen zelfs tweemaal naar de bioscoop.
Dagelijks schreven de leerlingen een opstel over de voorbije dag. Daarnaast heeft elke leerling tijdens het
taalkamp een Frans boek uitgelezen. De samenvatting van dit boek werd op de laatste dag mondeling
voorgesteld.
Als begeleidende leerkrachten zijn we er zeker van dat de leerlingen een fantastische en leerrijke tijd hebben
beleefd tijdens dit taalkamp.
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Woord van de maand

FIETS

Mijn Hollandse roots zijn onbetwijfelbaar: ik durf te wedden dat er nergens ter wereld,
uitgezonderd de nine million bicycles in Beijing van het welbekende liedje, zoveel gefietst wordt als
door de gierige Hollanders met brede, mooie, goede, rode fietspaden overal. Voordat ik ging
studeren en een pas voor gratis openbaar vervoer kreeg, moest ik in mijn soort-vanboerengehucht-doch-kleine-stad vele kilometers afleggen op mijn tweewieler, dit was dus in het
tijdperk dat ik nog niet zo lui was. Vele van mijn klasgenoten kwamen uit soort-van-echteboerengehuchten uit de omgeving en gingen soms wel om 07.00 uur van huis weg om in groepjes
en met veel te zware boekentassen het 1e lesuur op school te redden, wat ook in Nederland zo
rond 08.30 begint. Altijd door regen en tegen de harde wind in, dus bij tijd en wijlen kwamen ze in
hun schitterende regenpakken, maar eigenlijk nooit bezweet aan op school (wat een beestelijke
conditie zullen ze eigenlijk gehad hebben, iets wat ik zelf nooit heb weten te bereiken, maar ik
woonde dan ook in de soort-van-echte-stad, lang leve Gouda).
Mijn fiets mocht ook altijd meeverhuisd worden, van Gouda naar Nijmegen, van Nijmegen naar
Amsterdam, van Amsterdam naar Rotterdam en tot slot van Rotterdam naar Antwerpen, waar hij
inmiddels al ruim een jaar met ik vermoed een lekke band, want eigenlijk kijken we elkaar nooit
meer aan, staat de verroesten. Toen ik naar de ECHT grote stad verhuisde in Nederland, heb ik
mijn fiets aan twee kanten verfbeurt gegeven, wat een zeer schizofrene outlook geeft, omdat hij
(of zij?) aan de ene kant nu geel is, en aan de andere kant blauw, wat misschien (hopelijk!)
verwarrend werkt bij de nieuwsgierige staarder.

Om maar to the point te komen: Wikipedia vertelt mij het volgende over het woord
FIETS:

De herkomst van het Nederlandse woord 'fiets' is onduidelijk. Het artikel in het Woordenboek der
Nederlandsche taal, geschreven in 1919, geeft twee etymologieën. Ten eerste zou het woord afgeleid
zijn van de naam van een Wageningse wagenmaker, E.C. Viets, die rond 1880 rijwielen maakte. Deze
voor de hand liggende verklaring werd van de hand gewezen, toen bleek dat het woord sinds 18701879 in Nederland voorkwam (hoewel het toen niet gebruikelijk was). Een tweede verklaring is dat het
een verbastering is van het wat lange en lastig uit te spreken Franse 'vélocipède'. Tussenvormen als
'fielsepee' kwamen bijvoorbeeld in Twente voor.
Volgens een hypothese uit 2012 van onder anderen Gunnar de Boel, hoogleraar vergelijkende
taalkunde aan de universiteit van Gent, is het woord fiets ontstaan uit het Duitse woord Vize-Pferd.
Dat was destijds de Duitse naam voor dit nieuwe tweewielige vervoersmiddel en betekent letterlijk
vice-paard ofwel "vervangpaard". Vize-Pferd werd meestal tot 'viez' verkort, wat uitgesproken wordt
als 'fiets'. Later werd in Duitsland dit woord officiëel door 'Fahrrad' verdrongen.
Persoonlijk kan ik de Nederlandse uitdrukking “ga toch fietsen (man)!” zeer waarderen, wat
zoveel betekent als: “ga toch weg” of “houd je kop”. Ik hoop deze uitspraak dan ook komende
maand veelvuldig van jullie lieftallige leerlingen te horen, hoewel het liefst niet tegen mij, anders
heb je uiteraard een uurtje nablijven. En misschien ga ik maar weer boodschappen doen op de
fiets, naar zo’n gekke supermarkt als Delhaize of Carrefour, hoewel ik het altijd gehaat heb om van
die veel te zware tassen aan mijn stuur te hebben hangen of omdat er wellicht 10321950 spinnen
inmiddels aan mijn fiets hangen en ik heb panische spinnen-angst, hoewel ik natuurlijk altijd
gewoon door blijf fietsen alsof er niks aan de hand is, hoewel ik ook weleens gewoon van mijn fiets
afgesprongen ben, deze op de grond heb laten vallen en simpelweg iemand opgebeld heb om die
spin van mijn fiets te verwijderen en zo gewacht heb, staande naast een fiets die op de grond.
Absoluut normaal, toch?
- mevr. Van Delft
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Jarigen
SEPTEMBER: Ebru Cayir (2e klas) op 5 september, Cihat Karakus (3e klas) op 7 september, Mehmet Bilican (3e klas) op 8
september, Sule Yildirim (3e klas) op 8 september, Anass El Majjaoui (2e klas) op 10 september, Esra Caglar (1e klas) op 12
september, Imane Riani Achhab (4e klas) op 14 september, Aleyna Aydemir (1e klas) op 15 september, Fatima Haddouchi
(3e klas) op 17 september, Soulaimane Taouil (3e klas) op 17 september, Fatima El Manouti (2e klas) op 18 september, Esra
Goker (3e klas) op 18 september, Yigit Kucuk (3e klas) op 18 september, Burak Ilgin (2e klas) op 19 september, Hatice
Yilmaz (1e klas) op 19 september, Ayse Karaoglu (6e klas) op 20 september, Hafsa Hajoui (1e klas) op 22 september,
Feyza Iliksiz (1e klas) op 22 september, Ismail Doganay (1e klas) op 23 september, Anisa Spiessens (5e klas) op 24
september, Muhammed Kacar (3e klas) op 25 september, Firdaouss Hajoui (5e klas) op 27 september, Kubra Rahime
Bardakci (4e klas) op 28 september en Emine Karaca (6e klas) op 29 september.
Meneer GUNAL op 20 september.

OKTOBER: Marya Sarrouj (1e klas) op 1 oktober, Kubra Acun (5e klas) op 3 oktober, Busra Daldal (6e klas) op 4 oktober,
Sinem Duysak (4e klas) op 7 oktober, Nassira El Abdellati (4e klas) op 8 oktober, Sena Kosar (2e klas) op 20 oktober, Esra
Kosar (3e klas) op 20 oktober, Ebru Zengin (5e klas) op 21 oktober en Yousra El Karmoudi (1e klas) op 27 oktober.
Meneer KAYA op 13 oktober, meneer SAVRAN op 15 oktober, meneer GOL op 20 oktober en mevrouw QUINTENS op 27
oktober.

NOVEMBER: Yasmina Markai (4e klas) op 6 november, Ilknur Caglar (4e klas) op 7 november, Ersin Yilmaz (1e klas) op 7
november, Mucella Bilican (6e klas) op 13 november, Cemal Yildirim (5e klas( op 15 november, Asmae Mohsin (3e klas) op 16
november, Mustafa Konus (6e klas) op 16 november, Fatima Achbari (1e klas) op 19 november, Merve Akyil (4e klas) op 21
november, Zahraa Al Assadi (3e klas) op 21 november, Moena Wuestenbergs (2e klas) op 26 november, Hanzala Sali-Latifi
(5e klas) op 29 november, en Haticeyikubra Kose (4e klas) op 29 november.
Mevrouw BINGOL op 17 november en meneer ERVEN op 24 november.

DECEMBER: Zeyneb Aras (2e klas) op 1 december, Beyza Uzun (2e klas) op 1 december, Ebru Gul Tek (1e klas) op 2
december, Insaf Chairi (1e klas) op 3 december, Ferhunde Halici (3e klas) op 4 december, Sevilay Kazaz (5e klas) op 4
december, Ridvan Denizoglu (2e klas) op 7 december, Yunus Emre Acikel (1e klas) op 8 december, Sebiye Coskun (1e klas)
op 11 december, Sevgi Guclu (1e klas) op 15 december, Muhsin Alp (6e klas) op 21 december, Jaylan De Wachter (1e klas)
op 22 december, Samet Gundogan (3e klas) op 22 december, Nebiye Sonakalan (6e klas) op 23 december, Suheda Ozmen
(1e klas) op 23 december, Irem Akyil (3e klas) op 24 december, Elif Ucan (4e klas) op 27 december, Ahmet Kosar (3e klas)
op 27 december, Tahir Kocak (3e klas) op 29 december, Erkan Aydemir (4e klas) op 30 december, Eda Kazaz (4e klas) op
30 december en Hatice Guclu (4e klas) op 30 december.
Mevrouw VAN DELFT op 2 december, mevrouw STORMS op 3 december, meneer ERDOGAN op 7 december en mevrouw
VERHAEGEN op 10 december.

Voor leerkracht en leerling geldt: als je hier niet tussen staat, is de schoolkrant eerder afgedrukt dan dat je
ingeschreven was :-) We zijn je dus zeker niet vergeten!
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Wedstrijd: leerkrachten-kaartjes!
Welke leerkracht heeft welke vakantiekaartje gestuurd? Weet jij het?
Inzendingen kunnen gestuurd worden naar anne.vandelft@lucerna.be of op een papiertje
afgegeven worden op het secretariaat!
De deadline voor het inleveren van je antwoorden (nummer – leerkracht) is 21
september en de winnaar wordt de week erop bekend gemaakt.
De prijs is…

een geheim pakket, speciaal samengesteld uit allerlei lekkernijen :-)

1. Mijn liefde voor
geschiedenis verdwijnt nooit
en dat geldt ook voor de
eigenschap “gierigheid”
(denk aan de crisis)..
Deze zomer zijn de
krokodillen ingeruild voor
een hoop pita’s, souvlaki,
giros en kalamaris, jummie!


2. Hele zonnige groetjes!
Was het al maar 1 september !!! ;-)
3. Beste groeten
uit Kayseri !
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Wedstrijd: leerkrachten-kaartjes! - II

5. The place to be
om wildlife te spotten
en door de jungle
te trekken. Had ik
maar een leerkracht
biologie mee!
Snikhete groetjes!

En een bonus-vraag: er schijnt ook een kaartje uit BERLIJN
onderweg te zijn naar het Lucernacollege Antwerpen..
Maar… wie heeft deze gezonden? :)
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Nasreddin Hodja

- door mnr. Kolkiran

Wanneer Nasreddin Hodja nog maar tien jaar oud is, doet hij niet meer wat zijn vader zegt. Als zijn
vader zegt dat hij iets niet moet doet, doet hij het juist wel.
Zegt zijn vader: ‘doe je schoenen aan?’ Dan trekt Nasreddin zijn schoenen uit. Zegt zijn vader: ‘wil
je even naar de buurman gaan?’ Dan blijft Nasreddin thuiszitten.
Nasreddin heeft vaak ruzie met zijn vader. Zijn vader wordt dan heel boos. Maar het helpt niet.
Nasreddin blijft doen wat hij zelf wil. En dat is altijd wat zijn vader níet wil.
Maar de vader van Nasreddin is een slimme man. Hij denkt: ik wil dat Nasreddin thuisblijft. Dus
zegt hij: ‘Nasreddin, wil jij even naar de buurman gaan om een pan te lenen?’
Maar Nasreddin doet dat natuurlijk niet. Hij blijft thuis.
Goed, zo, denkt zijn vader, zo doet hij toch wat ik wil.
Op een dag gaan vader en zoon graan halen bij de molen. Hun twee ezels dragen de zakken, aan
elke kant een zak. Na een tijdje komen ze bij een rivier. Er is een brug over de rivier. Maar die
brug is niet sterk genoeg voor hen allemaal. Dus een van hen moet met de ezels door de rivier. De
rivier is niet diep. Maar vader heeft geen zin om nat te worden.
‘Nasreddin, ga jij maar over de brug’, zegt hij. ‘Dan blijf je lekker droog. Ik ga wel met de ezels
door het water.’
Natuurlijk doet Nasreddin niet wat zijn vader zegt. Hij pakt de ezels. En loopt met de ezels door het
water..
Maar een van de zakken komt naar beneden.
‘Pas op, Nasreddin!’, roept zijn vader.
‘Je moet de zak naar beneden trekken. Anders valt hij in het water!’
Nasreddin doet voor het eerst wat zijn vader zegt. Hij trekt de zak naar beneden. Dus de zak meel
valt in het water.
‘Domkop!’, scheldt zijn vader. ‘Waarom doe je dat?
‘Vader, je wilt toch dat ik altijd doe wat jij zegt? Nu zie je wat er gebeurt als ik altijd doe wat jij
zegt, krijgen we allebei grote problemen!’
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DR. VAMPIRE

geschreven door anoniem!

Ik (dr. Vampire) los vragen over liefde Op omdat ik zelf niet
verliefd kan Worden. Want zoals jullie al hebben Gemerkt
(aan mijn naam) ben ik een Vampier. Ik kan zelf niet verliefd
worden, Of beter gezegd, ik KAN verliefd worden, maar ik kan
nooit liefde krijgen… Ook weet ik heel veel van dromen..
kom maar op met jullie vragen! ! !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste dr. Vampire, ik weet niet wat te kopen voor de verjaardag van mijn vriendin.
Hoe kan ik het best te weten komen wat ze wil hebben?

Beste… euh, persoon? Wel, als je een cadeau wilt kopen en je weet niet wat te kopen, dan moet je dat zo een beetje vragen
aan de vriendinnen van je vriendin. Waarschijnlijk zullen ze dat wel weten… en als zij het niet weten, dan kan je ook altijd
een bos rozen (of andere bloemen, tenzij ze er allergisch voor is…), een doos chocolade, een grote knuffel en misschien ook
een mooi sieraadje! Dat werkt altijd (oke, bijna altijd dan…). VEEL SUCCES!



Mijn man ruimt nooit op in het huis. Ik erger me daar altijd groen en geel aan. Ik heb het al vaak tegen hem gezegd en
uiteindelijk ben IK nog steeds degene die alles aan kan maakt. Hoe krijg ik hem in actie Dr. Vampire??

Beste mevrouw (of mejuffrouW, of nee, wacht, dat gaat niet, u bent waarschijnlijk dus al getrouwd…), dit probleempje heeft
bijna elke vrouw ook! Het is gewoon dat de mannen lui zijn! Bv. Bij de leeuwen: de leeuwen gaan altijd lekker luieren in de
schaduw en de leeuwinnen (dus de vrouwtjes) moeten gaan jagen en op de welpjes passen en al het andere werk doen… Dus,
een van de dingen die u kan doen is het volgende: praat hierover met uw man, zeg hem eerlijk wat u ervan vindt en hoe u
uzelf voelt. En probeer opruimen leuk te maken, bv. Door muziek op te zetten en mee te zingen en dangens en tegelijkertijd
op te ruimen. Dat zal heus wel veel leuker worden (en ruim dus samen op, dat is veel gezelliger!)…. Veel sterkte, geluk en
succes (als mijn tips niet werken, kunt u altijd nog mailen voor andere tips of vragen!)

o

Als ik om mij heen kijk, zie ik allemaal volwassenen die al langere tijd getrouwd zijn (zoals het hoort).
En ik vraag mij dan altijd het volgende af: wordt het niet enorm saai als je zo lang met elkaar
samenleeft? Het lijkt mij dat ik nooit iemand ga vinden die zo leuk is als dat of die het zo lang met mij
zal uithouden. Heeft u daar een oplossing voor?

Beste (waarschijnlijk ben je een leerling…) leerling, eigenlijk moet je daar nog niet eens aan denken en je daarover zorgen te
maken! En natuurlijk zal je op een dag zo’n perfect (nobody is perfect, maar ok :) ) iemand vinden, waar je echt van houdt!
Trouwens, als je eenmaal van elkaar houdt, ga je nooit meer zonder die persoon kunnen…. Dus, luister naar mijn woorden!
Maak je niet zo druk, je hebt nog een heel leven voor je! Nou, met je rare vragen kan je ook altijd mailen naar dr.-vampirehelpt@hotmail.com ! heel veel groetjes, dr. Vampire!!! :)
Vragen kunnen schriftelijk achtergelaten worden op het secretariaat of gemaild worden naar
dr.-vampire-helpt@hotmail.com . Deze vragen mogen ook verzonnen zijn en over ALLES gaan!
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Schoolhoroscoop
RAM (21 maart tot 20 april)
De hele zomervakantie lang heb je niet zo goed geslapen en nu school weer begonnen is, heb je je
concentratie wel nodig! De oplossing is het stelen van het kussen (en uiteraard bijbehorend
dekbed) van je broertje of zusje.
STIER (21 april tot 20 mei)
Op sommige dagen weet je niet of mensen je wel zo serieus nemen als je zou willen. Neem het
leven met een korreltje zout, stier, want er zit al genoeg suiker in je thee.
TWEELINGEN (21 mei tot 21 juni)
Deze maand herontdek je het fietsen als goede lichaamsbeweging en snel vervoersmiddel. Let wel
op alle beren op de weg, voor je weet zie je het bos niet meer door alle bomen.
KREEFT (22 juni tot 21 juli)
De sterren vertellen dat Duits dit jaar HET vak is voor jou! Helaas geven we dat niet aan
Antwerpen en ga zeker niet naar een andere vestiging, maar mevrouw J. Verhaegen zal je zeker
een bijlesje of tien willen geven in deze mooie taal.
LEEUW (22 juli tot 23 augustus)
De Lucerna Lukraak van september bevat een geheime boodschap voor jou, leeuw, met een
levensveranderende inhoud! Lees daarom deze maand de schoolkrant EXTRA zorgvuldig.
MAAGD (24 augustus tot 23 september)
Het 1e uur voelt vroeger dan ooit tevoren, maagd. Als je niet kan wennen, verhuis dan naar een
andere tijdzone of schrijf een boek over je mogelijke ervaring met een andere dimensie, want tijd
verandert niet.
WEEGSCHAAL (24 september tot 23 oktober)
Hoewel je altijd wel een goede leerling was, lijkt het begin dit schooljaar echt nog niet te lukken,
toch weegschaal? Iedereen laat weleens een steekje vallen, maar pas op dat er geen steekje los
raakt.
SCHORPIOEN (24 oktober tot 22 november)
Paars en september gaan voor jou niet samen, schorpioen. Ontwijk dus de mensen die deze kleur
aan hebben voor ten minste de gehele maand. Of volg de lessen met je ogen dicht, voor de
zekerheid.
BOOGSCHUTTER (23 november tot 22 december)
Het ongeluk lijkt komende week van links te komen, boogschutter. Je kan het beste daarom altijd
rechtsaf gaan. Dit is alleen geen geldige reden om te laat op school te komen, dus helaas zal je
ook veel rechtsgeoriënteerde moeten nablijven.
STEENBOK (23 december tot 20 januari)
De sterren voorzien een goede carriere voor jou, steenbok. Maar, let wel, daarvoor zul je eerst elke
dag hard moeten studeren, al je huiswerk maken, opletten in de les, je toetsen maken, een
vervolgopleiding doen, stages lopen, moeten solliciteren en hard moeten werken.
WATERMAN (21 januari tot 19 februari)
Afgelopen zomervakantie heb je JOUW mooiste kledingstijl ontdekt en iedereen erkent dat je er
beter uit ziet dan ooit tevoren. Inderdaad, die witte polo, blauwe broek en dit eventueel
gecombineerd met een grijze, blauwe of zwarte trui is DE mode-innovatie van het jaar.
VISSEN (20 februari tot 20 maart)
Een hoop slechte vibes zijn onderweg naar jou, pas op! Je hebt de neiging om stout te zijn en in de
problemen te komen, maar je kan er onderuit komen… schrijf maar een stukje voor de schoolkrant
en alles zal goed komen!
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Lucerna in the world!
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Brief aan een celebrity
Geachte heer Columbus,
ook wel getiteld Admiraal van de Oceaanzee, gouverneur van overzeese eilanden en vastelanden en onderkoning
van Spanje,
Iedereen kent wel uw naam inmiddels, voor sommigen bent u een held en een voorbeeld, voor anderen een brenger des onheils.
Zeker is dat u “iets te maken had” met Amerika.
U werd geboren in 1451 in Genua (Italië) en was naar het schijnt al van jongs af aan geïnteresseerd in het varen op de zee. In uw
tijd, lang lang geleden voor ons, was er nog zo weinig bekend over de wereld, de meeste mensen geloofden misschien nog wel dat de
wereld plat was (overigens een opvatting die zijn herintrede had gedaan in de Middeleeuwen, want in de Oudheid was altijd al
bekend geweest dat de aarde rond was en dat men dus niet van het randje kon afvallen als je te ver op een onbekende plek zou gaan
varen of lopen). De afbeelding hieronder laat zien hoe u dacht dat de wereld eruit zag, en toont ons dat er eigenlijk nog maar een
zo’n klein deel van de wereld bekend was bij Europa: Afrika is verkeerd en nog maar amper bekend en zelfs het hele continent
Amerika is onbekend, u dacht dat als u westelijk van Europa zou varen, u in China terecht zou komen.

Eigenlijk wilde u de rijkdommen van “Cipango” (Japan, bekend door Marco Polo die misschien wel of niet daar is geweest, maar in
elk geval prachtig wist te schrijven over dit exotische oord) en India plunderen, ten gunste van uw geldschieters, de koning en
koningin van Spanje (na een afwijzing door Portugal). Na meer dan een maand varen op zee (stel je eens voor hoe je ongeveer 5
weken alleen maar op een schip zit en alleen maar zee om je heen ziet! Hoe claustrofobisch, saai en ontvreemdend is dat wel niet)
bereikte u vasteland, naar wat u dacht India was en daarom kreeg de lokale bevolking de naam “Indianen”. Het was absoluut voor u
een ontkenbaar feit dat u op land geland was wat nog NIET gekend was door Europa.
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De berekeningen die u maakte van de af te leggen afstanden of eigenlijk gewoon van de wereld in het algemeen zaten er altijd ver
naast, en 9 van de 10 keer wist u eigenlijk niet goed waar u heen voer. Een kompas kan op een gegeven moment niet meer het juiste
noorden aanduiden, een fenomeen voor u volstrekt onverklaarbaar, maar bij ons inmiddels bekend als “magnetische variatie /
declinatie”. En hoe gevaarlijk was het vroeger wel niet om zo ver te reizen, naast het feit dat de schepen van hout waren en dat men
zo schipbreuk kon lijden (stel je voor dat je in zo’n verschrikkelijke storm terecht komt!), ook het eten kon bederven of je at wekenen wekenlang hetzelfde, als de ratten het al niet eerder opgegeten en stel je dan nog eens voor van alle ziektes, zoals schurft en
scheurbuik en hoe je met slechts weinig mannen vast zit op een klein oppervlak en hoe je nergens naar toe kan gaan.. U was
gestoord, zeker?
De eerste reis naar “Amerika”, een naam verkregen nadat u nog eens ontkende dat u onbekend territorium had bewandeld (en
overigens ook de theorie dat de aarde een peervorm had i.p.v. rond was) door de ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci, die wel
degelijk de term Nieuwe Wereld durfde te gebruiken, werd gevolgd door nog drie andere reizen naar “Azië”. U stichtte steden,
kolonies en bracht voor het eerst de Europese beschaving naar dit nieuwe continent, wat voor de Indianen vooral veel ziekte, oorlog
en (pogingen tot) bekeringen tot het Christendom betekende (en uiteindelijk dus grote sterfte).
U was niet de eerste Europeaan die landde in Amerika, dat zijn naar het schijnt de Noren/Vikingen geweest, maar u was wel
befaamd en een gerespecteerd ontdekkingsreiziger, nog altijd eigenlijk. Santo Domingo dankt zijn bestaan aan u en Spanje en
Portugal, gevolgd door vele andere rijke Europese landen hun “rijke” koloniale geschiedenis in de Amerika’s. Aan het einde van uw
leven wilde u niets liever dan Jeruzalem veroveren, dus een man zonder dromen of ambities was u zeker niet.

Met vriendelijke groet en tot in Sevilla waar uw graf staat,
een geschiedenisfan(aat)
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Oude klassiekers

door mevr. Van Delft

AMADEUS

Wat mij betreft is Amadeus een geweldige film: historisch soort
van verantwoord, vol verhaal, een snufje van waargebeurdheid,
ouderwets, met een beetje humor, mooie kostuums en decors en
leuke acteurs, en dat ruim 2,5 uur lang! Ook deze film (zoals mijn
vorige oude klassieker, The Sound of Music, tevens speciaal voor
mevr. Benabdessamad: do, a deer… a female deer.. -> als je dat
liedje eenmaal kent en in je hoofd hebt, is het moeilijk om het
eruit te krijgen!) is rijkelijk in de prijzen gevallen met onder andere 8 Oscars en 4 Golden Globes.
Amadeus kwam uit in 1984.
De film gaat over het levensverhaal van Wolfgang Amadeus Mozart (“Wolfie”), maar centreert zich
rond een “iets minder”-genie en medemuzikant: Antonio Salieri. Deze Salieri is enorm afgunstig,
en tegelijkertijd een groot bewonderaar ten opzichte van Mozart. Het verhaal wordt door zijn eigen
ogen verteld en in flashback, want inmiddels zit Salieri in een gekkenhuis. Amadeus is alleen al de
moeite waard om te kijken vanwege de prachtige muziek van Mozart die uiteraard voortdurend
gespeeld wordt, en ook door Salieri als hemels wordt ervaren. Anderzijds kan hij niet begrepen hoe
een onvolwassen en onkuis persoon als Mozart deze schitterende muziek kan maken en waarom
hijzelf, een nette man, onfortuinlijk niet dezelfde gave of genius heeft.
Amadeus begint in 1823 met de bekentenis van Salieri dat hij Mozart vermoord heeft in 1791,
volgens de film door diens leven volledig beheerst te hebben. Uiteindelijk dicteert Mozart zijn
laatste muziekstuk/opera aan Salieri, die het uitgeeft als zijn eigen creatie. Hoeveel is er waar van
dit soort films, vraag ik mij altijd af. Zo ontmoet Mozart in de film Marie Antoinette (fameus
vanwege haar onthoofding door Lodewijk XVI), wanneer ze kinderen zijn en de opmerking van de
keizer dat Mozarts stuk teveel noten zou hebben, zouden beide waargebeurde gebeurtenissen zijn.
De film is gemaakt in Praag, hoewel het Wenen moet voorstellen, maar Praag zou in 1983 nog veel
authentieker eruit hebben gezien, omdat onder het communistisch regime er weinig antennes of
schotels aanwezig/toegestaan waren.
Ik heb deze film zelf eindeloos mogen bekijken in het kader van het vak Muziek op de middelbare
school en ik kan zeggen dat de belachelijke lach van Mozart uit deze film zeer memorabel is.
Helaas moet ik tevens toegeven dat ik ook ooit zo gegiecheld heb in mijn jonge jaren (op identieke
hoge en onbeheersbare wijze, ongetwijfeld een marteling voor mijn leerkrachten), dus bekijk deze
film, leer ervan en denk aan mij! Of beter: leer deze lach en verbaas jullie leerkrachten!
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GESCHIEDENISKATERN: landen-kennis!
Het Goede Doel – België (1982)
Dit artikel schrijf ik om meerdere redenen, te weten: 1. ik hou van België ;-), 2. ik hou van
geschiedenis en 3. jullie leerlingen houden van weetjes! Aan de hand van de songtekst van dit
liedje, dat na het lezen van de woorden waarschijnlijk ten minste de hele dag nog in jullie hoofd zal
blijven hangen, zal ik trachten jullie algemene kennis uit te breiden en een leuk stukje informatie
te bieden :)

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Duitsland
Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng
Vanaf vlak na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 was Duitsland eigenlijk 2 landen,
namelijk Oost- en West-Duitsland, waarbij openlijk heen en weer gaan bemoeilijkt werd
door grenscontroles. Het toppunt was natuurlijk de bouw van de Berlijnse muur in 1961
en streng werd het contact tussen het Westen en het Oosten zoveel mogelijk
tegengehouden. West-Duitsland werd al snel (weer) rijk door de steun van en handel
met andere West-Europese landen, zoals Frankrijk en Engeland. Vooral de recente
invloed van Amerika, HET symbool voor het kapitalisme, luxe, welvaart maar ook
consumerism deed het oosten van Europa walgen. Oost-Duitsland bleef echter wel
relatief arm en onderontwikkeld achter onder het regime van communistisch Rusland.


Duitsland is het land met de meeste buurlanden, maar liefst 9!
(België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland,
Oostenrijk, Polen, Tsjechie en Zwitersland)



Duitsland fabriceert de meeste auto’s van de wereld en heeft
daarnaast geen limiet op de snelheid van het rijden



Het schoolsysteem in Duitsland is redelijk uniek: de kinderen gaan
maar naar school tot 13 of 14 uur en ’s middags zijn er allerlei
culturele of sportactiviteiten

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Chili
Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng
Ten tijde van het liedje van Het Goede Doel ging Chili gebukt onder een militaire
dictatuur terwijl generaal Pinochet aan de macht was, waarmee hij de lange
democratische traditie van Chili doorbrak. Pinochet wist de macht te krijgen door een
staatsgreep en de toenmalige socialistische president pleegde zelfmoord. Het nieuwe
regime duurde van 1973 tot en met 1990. Pinochet staat nog altijd bekend om zijn
onderdrukkende daden en zijn neoliberale economisch beleid, wat betekende dat de
ongelijkheid in het land nog groter werd omdat bedrijven de vrijheid kregen keihard te
concurreren.
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o

De vlag van Chili heeft de volgende betekenis: het blauw symboliseert de hemel, het wit
staat voor de met sneeuw bedekte bergen van de Andes en de rode band vertegenwoordigt
het bloed dat vloeide in de strijd om de onafhankelijkheid te bereiken

o

In Chili wonen er bijna 17,5 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft oorspronkelijk van
Europese afkomst is (voornamelijk Spaans)

o

Van 2006 tot 1010 was een vrouw president van het land

'k Wil niet wonen in Koeweit
Want Koeweit dat is me te heet
Dat Koeweit als te heet wordt beschreven, is begrijpelijk voor de “gewone mens” uit
België en Nederland waar het weer gedomineerd wordt door regen, koude en zomerse
temperaturen van rond de 20 graden. Koeweit daarentegen bestaat grotendeels uit
woestijn (zandvlaktes en ook grind), zo is de gemiddelde temperatuur in Koeweit in juli
overdag wel 45 graden, terwijl in de nacht het “slechts” 29 graden is. Koeweit kent geen
rivieren of meren. Toch kan het in de winter daar vriezen en valt er relatief niet zo weinig
neerslag als men zou verwachten van een van de warmste landen ter wereld.
Naast warm is Koeweit ook een heel rijk land, wat komt door haar oliehandel. Tot 1914
stond Koeweit nog onder het directe gezag van Groot-Brittannië, indirect tot 1961.



Koeweit is bijna twee keer zo klein als België (+- 17.800 km² tegenover +- 30.500 km²)
en bestaat voor zo’n 95% uit stad met ‘slechts’ 2 miljoen inwoners



Koeweit was de bondgenoot van Irak in de Golfoorlog (1990-1991), maar werd vervolgens
door dit land bezet en uiteindelijk bevrijd door de Verenigde Naties / Verenigde Staten



De culinaire kaart wordt grotendeels bepaald door rijst en veel vis (en thee!)

En wat Amerika betreft
Dat land bestaat niet echt
Waarom hier wordt gezongen dat Amerika niet echt zou bestaan.. ik heb daar meerdere
theorieën over :)
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Ten eerste kan het verwijzen naar de Koude Oorlog en in het bijzonder de Vietnamoorlog
die nog niet zo lang geleden afgelopen was ten tijde van “België”, namelijk in 1975. Deze
oorlog was voor Amerika de meest invloedrijke en ook de meest schokkende oorlog: het
was de eerste keer dat mensen de beelden van alle verschrikkingen ver weg direct in
huiskamer konden aanschouwen. Het land raakte verdeeld tussen de voor- en
tegenstanders, en was daarom wellicht niet echt een eenheid (dus bestaand als een land)
te noemen.
In de jaren ’80 was Ronald Reagan, een voormalig Hollywoodacteur, de president van
Amerika. Om zich te beschermen tegen de steeds grotere nucleaire dreiging van zowel
Rusland als China (deze wapenwedloop is kenmerkend voor de Koude Oorlog), vatte
Reagan het idee een defensief ruimteschild te bouwen boven “rondom” de Verenigde
Staten, die alle vijandige raketten zou afketsen. Stel je eens voor dat Amerika
daadwerkelijk zo’n schild zou hebben gehad, hoe op zichzelf gericht zou hen dat maken?
Tot slot wordt Amerika altijd gezien als een zeer individualistisch (want: kapitalistisch en
zeer op consumptie gericht) land, waarbij de persoonlijke ontwikkeling boven alles, het
verdwijnen van een gemeenschapsgevoel en een (steeds groter wordend door de
volledige economische vrijheid en afhankelijkheid van geld) verschil tussen arm en rijk
wellicht de meest kenmerkende gevolgen zijn. Wellicht zou daarom het land “niet echt”
bestaan, omdat het meer elk individu voor zich is. In 1982 kende Amerika bovendien de
hoogste werkeloosheidsgraad sinds de Grote Depressie van de jaren ’30, van namelijk
wel 10,4%, wat betekende dat er 11 miljoen mensen geen baan hadden op dat moment.
Dit allemaal ten gevolge van de grote oliecrisis in 1979, die de economie wereldwijd deed
kelderen.
Amerika heeft GEEN officiële taal
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog zijn er meer
mensen gestorven aan ziektes dan door geweren of (ge)vechten
Er zijn 140 steden / dorpen met het woord "Christmas" in de naam

Waar kan ik heen, 'k wil niet naar Noord-Ierland
Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk
Al vanaf het begin van de 20e eeuw is er onenigheid tussen de katholieken en de
protestanten binnen Noord-Ierland. Het waren vooral de protestanten die het geen
probleem vonden dat het “land” bestuurd werd door Groot-Brittannië, terwijl de
katholieken gelijke rechten (een uitgebreider zelfbestuur), maar vooral ook
onafhankelijkheid nastreefden. De spanningen bleven stijgen in de jaren ’60, de
katholieke beweging trad steeds meer op de voorgrond terwijl de protestantse
machthebbers daar fel op terug reageerden. Het gevolg was dat er Britse troepen naar
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Noord-Ierland werden gestuurd, die door het extremistische deel van de katholieken als
bezetters werden ervaren en zodoende geweld “uitlokten”. In 1972 vond de “Bloedige
Zondag” plaats waar 13 katholieken doodgeschoten werden, het bewijs dat het Britse
leger moeilijk het onderscheid kon maken tussen gewone katholieken en de welbekende
IRA, de extremistische tak in Noord-Ierland. Ruim 25 jaar van geweld en aanslagen
volgden.


Muckanaghederdauhaulia de langste plaatsnaam in Ierland is? Het dorpje bevindt zich in
Galway County



Een van de populairste radioshows in Ierland de wekelijkse doodsberichtenshow is? Alle
lokale doodsberichten worden dan voorgelezen



De Vikingen stichtten Ierland in 988

Waar kan ik heen, ik kan niet naar China
'k Wil niet naar China, dat is me te druk
In China woont 1/5 van de wereldbevolking en is het land met de meeste bewoners ter
wereld, in 2009 waren dit er een ruime 1,3 miljard. De bevolkingsdichtheid in China is
niet zo hoog, 140 mensen per km² (in Belgie is dit 361 mensen per km²); maar bedenk
je dan eens dat China gigantisch groot is (ongeveer 9,6 miljoen km², wat wel 30 keer zo
groot is als België!) en dat ze enkele grote steden hebben en voor de rest uitgestrekte,
bijna onbewoonde natuur. China heeft enkele grote steden die bij iedereen wel bekend
zullen zijn, zoals Shanghai (23 miljoen!! inwoners); Beijing (19,6 miljoen!! inwoners) en
Hong Kong (7 miljoen inwoners); maar dan zwijgen we nog over steden als Tianjin,
Wuhan, Guangzhou en bijvoorbeeld Shenzhen die elk bijna evenveel inwoners als België
alleen al hebben… (respectievelijke 13; 9,8; 12,7 en 10,4 miljoen inwoners). Chongqing
heeft zelfs zoveel inwoners als Nederland en België bij elkaar opgeteld, namelijk bijna 29
miljoen inwoners!! Stel je eens voor hoeveel mensen dat zijn op het oppervlakte van een
gigantische stad.. Stel je eens een stad voor die zo verschrikkelijk groot is dat Antwerpen
er wel 30x in past en je uren doet om van de ene naar de andere kant te reizen.. Stel je
eens voor dat de bevolkingsdichtheid in deze steden zodanig hoog is, dat het enorme
bewonersaantal gehaald wordt door met name de gigantische hoogbouw die er te vinden
is, de massale flatgebouwen waar mensen als in “duiventillen” in minimale ruimtes met
duizenden tegelijk in één gebouw wonen. Stel je eens voor hoeveel mensen je in zo’n
stad niet kent en toch tegen zal komen op 1 dag tijd :)

o

Het is heel gewoon in China om te ontbijten (en ook te
lunchen) met een maaltijd als een avondmaaltijd: dus
men begint de dag dikwijls met rijst of noedels, warm
vlees, groentes etc.
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o

Om te verhuizen moeten de inwoners in China eerst
toestemming vragen aan de overheid. Ook mogen koppels
maar slechts 1 kind hebben. Meer kinderen = een
boete betalen!

o

Taiwan noemt zichzelf ook “China” en het is wel officieel een
apart erkend land door 23 landen in de wereld, maar China
zou nog steeds dolgraag het eiland als provincie willen en noemt Taiwan ook als zodanig..

'k Wil niet wonen in Schotland
Want Schotland dat is me te nat
In Schotland is het zeker nat, want zeker 250 dagen van het jaar kennen neerslag,
waarvan ongeveer 100 dagen dit in de vorm van sneeuw is. De gemiddelde temperatuur
in Schotland is maar 8 graden! In de westelijke hooglanden valt er jaarlijks wel zo’n 3000
millimeter neerslag, in de rest van het land is dit ongeveer 800 millimeter (in België valt
gemiddeld 850 millimeter neerslag, dus de natheid van Schotland valt relatief gezien nog
wel mee.. Wel kent België gemiddeld 200 regendagen, dus dat is weer iets minder dan in
Schotland (“maar” 1,5 maand!)).
 Schotland heeft 790 eilanden – waarvan 130 bewoond zijn
 Het officiële dier van Schotland is de eenhoorn
(van Nederland en België overigens een leeuw!)

 1.200 km² van Schotland is meer (“lochs” zoals Loch Ness!)

En de USSSR
Dat gaat me net te ver
Natuurlijk zingt Het Goede Doel er hier een extra “s” bij, Rusland en 14 landen van OostEuropa heetten ten tijde van 1982 (en dus nog voor de eerdergenoemde val van de
muur!) USSR, wat betekent: Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, bestaand van
1922 tot 1991. Hoewel de landen onder de Sovjet-Unie officieel gelijke rechten hadden,
waren de macht en economie sterk gecentraliseerd bij Rusland. De oprichting gebeurde
na de Russische Revolutie van 1917, waarbij de monarchie omver geworpen werd en het
communisme ingesteld werd onder Lenin. Het communistische regime in de Sovjet-Unie
betekende de vernietiging van de economie door de economische plannen die Lenin,
maar vooral Stalin opstelden, die volledig mislukten en meer schulden en armoede
brachten in plaats van het tegenovergestelde, beoogde resultaat. Daarnaast was er een
sterke onderdrukking (en zelfs grootschalige opsluiting en moord) van alle tegenstanders
van de grote leider. In 1982 zijn de zuiveringen en sterke onderdrukkingen, alsook de
economische armoede al minder aan het worden, maar bij lange na nog niet voorbij.
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Rusland zal ook “te ver” gaan omdat het een werkelijkwaar gigantisch groot land is, het
grootste land ter wereld en als Sovjet-Unie natuurlijk NOG groter. De Sovjet-Unie was
wel 22,4 miljoen km², wat twee maal zo groot is als heel Europa! Nouja, een deel van
Rusland hoort natuurlijk wel bij Europa en een ander deel bij Azië.. Het 2 e grootste land
ter wereld, Canada, is ongeveer even groot als Europa en dus ook “slechts” de helft van
Rusland / de Sovjet.



Het Baikalmeer in Siberie is het diepste meer ter wereld (1.642 meter), het is praktisch zo
groot als België en bevat 20% van ’s werelds zoetwaterreserve



Er bestaat geen Russisch woord dat de lading van “onderhandelen” volledig dekt



Een mythe binnen een mythe: de Russen geloven dat Amerikanen denken dat er beren in
de straten van Moskou rondlopen, maar deze mythe van een mythe is puur en alleen een
Russische bedenking. Amerikanen geloven in werkelijkheid dat alle beren in Rusland dood
zijn

Is er leven op Pluto
Kun je dansen op de maan
Is er een plaats tussen de sterren
Waar ik heen kan gaan
In 1957 lanceerde de USSR de eerste satelliet rond de aarde (Sputnik). Niet veel later
werd er een tweede satelliet de wereld rondgezonden, ditmaal met een hondje erin. Ook
de eerste mens in de ruimte was een Rus, tot groot ongenoegen van Amerika. In 1969
was het wel een Amerikaan die de eerste voet op de maan zette. Op de man is er geen
lucht, zoals er in de ruimte geen lucht is. Vandaar dat de astronauten ook altijd
gigantische pakken aan hebben: daar zit hun eigen luchtvoorraad in. Een “maanpak”
weegt zo’n 140 kilo, maar omdat de maan veel kleiner is dan de aarde (en daarom de
aantrekkingskracht ook kleiner is) is het gewicht op de maan zes maal minder dan wat
het op aarde zou zijn. Omdat het gewicht van een astronaut dan ook lager is, kon men
op de maan hoge sprongen maken, dansen op de maan kan dus wel!
Voor zover wij weten is er geen leven (mogelijk) op Pluto en zou aarde de enige planeet
in ons zonnestelsel zijn waar leven mogelijk is met het oog op de afstand tot de zon en
de aanwezigheid van water. Maar het heelal zou oneindig zijn en er zijn sowieso
ontelbare andere zonnestelsels waar de kans zeker is dat er ook leefbare planeten zijn.
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o

Veel heldere sterren hebben namen die uit het Arabisch afkomstig zijn, omdat in de
Arabische wereld er veel eerder dan in het westen serieuze astronomie werd bedreven

o
o

Februari is de enige maand waarin het kan dat er géén volle maand is
Obama wil binnen 30 jaar Amerikanen laten landen op de maan, een asteroïde EN Mars

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Cuba
'k Wil niet naar Cuba, dat is me te zoet
Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was Cuba de grootste producent van suiker,
waarbij de Sovjet-Unie de handel en de prijs garandeerde, overigens boven de
wereldmarktprijs dus nog eens extra gunstig! Na de ineenstorting van dit “rijk” was ook
voor de Cubaanse suiker(riet)productie een einde onvermijdelijk, omdat ze haar grootste
klant verloor. Rond 1982 was de suikerproductie echter nog de spil van Cubaanse
economie. Cuba produceerde rond de 5 a 6 miljoen ton suiker per jaar, wat wel 80% van
totale export van het land was. Over het hele land waren er suikerfabrieken en
distilleerderijen te vinden. De Cubaanse keuken kent bovendien veel zoete elementen,
zoals zoete aardappel, zoete uien, abrikoos en perzik, dus een zoet land kan het zeker
genoemd worden!


Cuba kent geen planten of dieren die dodelijk
zijn voor mensen!



Meer dan de helft van de bewoners van Cuba
is van Spaanse origine. De meeste toeristen
komen uit Canada en Europa.



Internetgebruik in Cuba kan slechts plaatsvinden nadat men toestemming heeft gekregen.
Overtreders kunnen wel een gevangenisstraf
tot 5 jaar krijgen..

Waar kan ik heen, ik kan niet naar Polen
'k Wil niet naar Polen, daar gaat het te goed
Tot 1989 hoorde Polen nog bij de Sovjet-Unie en hoewel de economische concurrentie
moordend was en de overheid zich overal mee bemoeide, ontwikkelde Polen zich in deze
periode van na de Tweede Wereldoorlog zich wel van een overheersend agrarisch tot een
zich snel ontwikkelend industrieel land. Omdat het communisme aandacht heeft voor elk
lid van de gemeenschap, daalde de werkloosheid ook in grote mate. Polen is altijd een
uitzonderlijke staat geweest binnen de Sovjet-Unie, waar de onderdrukkingen relatief
minder waren en de regeringen meer liberaal en tolerant, zelfs tegenover
anticommunisten. Al in 1952 riep men de Volksrepubliek van Polen in het leven, in 1980
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werd Solidariteit opgericht, een politieke kracht die niet communistisch was en veel
macht wist te verkrijgen. In de jaren ’80 was Polen goed op weg naar een grotere
zelfstandigheid en vrijheid onder het Russische regime: de eerste vrije verkiezingen in 40
jaar werden gehouden in 1989 (en gewonnen door Solidariteit!).
Een oud Pools bijgeloof is dat alleen huwelijken gesloten
in maanden met een “r” erin succesvol en gelukkig
kunnen zijn
In Polen hebben ze zogenaamde “naam”-dagen en deze
worden als even belangrijk (zo niet meer) beschouwd als
verjaardagen. De viering van je naamdag ziet er ongeveer
hetzelfde uit als die van een verjaardag: een samenkomst, socializen, cadeautjes krijgen
en lekker eten/drinken
Niet alleen is het gebruikelijk in Polen om bij je pizza geen tomatensaus op de bodem te
hebben, maar zelf aan de tafel een soort rode saus over je deegwaar heen te gieten; ook
pellen ze in Polen bananen van beneden naar boven, en niet zoals wij vanaf bovenaf!

'k Wil niet wonen in Lapland
Want Lapland dat is me te koud
Weten jullie waar Lapland ligt? … Lapland is officieel geen land, maar een cultureel
gebied, dat zich uitstrekt over de noordelijkste stukken van Zweden, Noorwegen, Finland
en Rusland. Ze hebben een eigen taal en noemen hun “land”, hoewel ze dus geen eigen
staat hebben, Sapmi; bewoond door het Sami-volk. Deze culturele regio ligt zo dicht bij
de poolstreken, dat de winters heel erg lang duren maar bovendien ook heel koud zijn. In
de wintermaanden komt de zon niet eens op (stel je voor!) en in de zomermaanden gaat
de zon niet onder (wederom: stel je voor!). Het volk der Lappen leeft grotendeels nog in
traditionele omstandigheden, met hun rendierkudden, tenten als woningen, kleding van
rendierhuiden (lekker warm immers) en ze eten dikwijls mos. In januari ligt de
temperatuur tussen de -12 en -21 graden. De gemiddelde jaarlijkse temperatuur is zelfs
maar -1!


Het Sami-volk verdeelt het jaar in 8 seizoenen, in plaats van 4. De winter duurt wel 6
maanden volgens ons seizoenensysteem!



Lapland heeft een eigen voetbalploeg, namelijk: Sámi Spábbáčiekčanlihttu



De Sami-keuken bestaat vooral uit gezout rendier, gerookt rendier, bloedworst,
bloedpannenkoeken, zalm en tong, mergbeen en lever van rendieren
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En ik wil weg uit Nederland
Want hier krijg ik het benauwd
Hoewel Nederlanders natuurlijk per definitie enthousiaste gierigaards zijn, werd er in de
jaren ’80 onder Lubbers een strikte bezuinigingspolitiek ingevoerd. Er was een relatief
grote werkloosheidspercentage onder de jonge bevolking dus de oudere werknemers
“moesten” op vervroegd pensioen en overal in de openbare sector werd er geld
bespaard, onder luide protesten van vele werknemers omdat bij velen ook de uitkeringen
en de lonen verlaagd werden. In 10 jaar tijd, tussen 1970 en 1979, nam de bevolking in
Nederland toe met een miljoen mensen, van 13 naar 14 miljoen, de 15 miljoen werd
weer eens ongeveer 10 jaar later gehaald. Nederland was ook veel multicultureler
geworden en gebleven, met de komst en het blijven van vele (gast)arbeiders uit onder
andere Turkije, Marokko en Suriname. Ook kwamen er meer vluchtelingen dan ooit
eerder, dikwijls met economische motieven. Meer mensen betekende meer huizen, meer
bouwen, meer scholen, meer opleidingen, meer controle, meer maatregelen, meer
banen, meer werkloosheid, meer wegen, meer file, meer behoefte, meer beheersing,
meer drukte, meer regelgeving, meer overheidsbemoeienis, meer mensen in het
openbaar vervoer, meer Nederlanders overal ter wereld!


De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, maar de regering bevindt zich in Den
Haag



BLIJKBAAR vinden jullie Belgen het vreemd dat wij snacks, zoals een kroket,
frikandel of kaassoufflé “uit de muur” halen, maar zo hoef je niet in de rij te staan
en kan je op elk wenselijk moment een warme, soort van verse hap eten! Voor
Nederlanders is het heel heel heel vreemd dat jullie brood uit een machine / uit de
muur verkopen



De 12e provincie van Nederland (Flevoland) is volledig “opgetrokken" uit de zee en
bestond tot 1986 dan ook niet

‘k Heb getwijfeld over België
Omdat iedereen daar lacht
'k Heb getwijfeld over België
Want dat taaltje is zo zacht
Hoewel Nederland ook vele dialecten kent, waarvan sommigen dicht bij het Vlaams
komen, hebben Belgen veelal een “zachte g” vergeleken bij het lompe Nederlanderstaaltje. Wikipedia (foei, onbetrouwbare bron!) vertelt mij dat de zachte g een redelijk
uniek verschijnsel is, omdat slechts 5% van de wereldtalen deze klank zou gebruiken,
waaronder ook het Nieuwgrieks en het Schots-Gaelisch. Niet alleen de uitspraak verschilt
tussen Nederland en België, ook het woordgebruik is anders. Dit is een onderwerp wat ik
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al enkele malen uitgebreid uitgelicht heb, wil ik toch nog vertellen dat ik onlangs
belachelijk ben gemaakt omdat Hollanders vragen “hoe duur” iets is en dat we er daarom
al per definitie vanuit gaan dat iets duur is, terwijl de Vlaming zou vragen “hoeveel het
kost”. Maar kom op, elke uitgave is toch eigenlijk zonde en dus is alles duur?
Verder, omdat iedereen hier lacht en in Nederland niet? Bij het uitspreken van 3
woorden (wat blijkbaar al genoeg is om mijn vreselijke herkomst-accent vast te stellen)
heb ik al meermaals een oneindig relaas mogen ontvangen hoeveel vriendelijker en
socialer en praatgrager Nederlanders wel niet zijn (hoewel we hier het tegenovergestelde
echter in werking zien: ik probeer doorgaans zo snel mogelijk uit een (sociaal) gesprek te
komen). Volgens een recent onderzoek (uit Nederland!) kennen Belgen gemiddeld 58,6
gelukkig jaren, waarbij Nederlanders nog net wat meer geluk kennen, namelijk 60 jaar.
Volgens een ander onderzoek zijn de Belgische werknemers bovendien in de top van
meest tevreden (en goed betaalde!) tewerkgestelden in heel Europa.
Het Goede Doel heeft gezongen over vele bestemmingen waar ze wellicht heen zouden
willen gaan en deze vervolgens allemaal weer afgeschreven om diverse redenen, terwijl
bij België wel positieve elementen gevonden worden. Voor Nederlanders voelt België echt
als het buitenland, en elk jaar gaan er meer Nederlanders in dit buurland wonen. Niet
alleen hebben jullie meer ruimte, betere frieten en een lagere huizenprijs, maar ook
beter onderwijs. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal Nederlanders in België
verdubbeld, inmiddels zijn het er wel 111.000, terwijl er in Nederland “maar” 36.000
Belgen wonen. Misschien moeten we er toch maar 1 land van maken? Wel een groter
Nederland natuurlijk! ;-)
 Het vliegveld van Brussel is het grootste chocolade-verkooppunt ter wereld
 Belgie heeft ook nog eens de langste tramlijn ter wereld: van De Panne tot aan KnokkeHeist, 68 kilometer lang!

 Blijkbaar ook zeer Belgische producten: biljartballen, spruitjes, de saxofoon, Kuifje en het
principe van de Body Mass Index (allemaal hier “uitgevonden”!)
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Proclamaties 2011-2012!
Op woensdagavond 27 juni 2012 heeft de diplomauitreiking plaatsgevonden in Brussel,
het waren reeds de vierde proclamaties sinds de oprichting van het Lucernacollege en 62
leerlingen hebben dit schooljaar hun diploma Secundair Onderwijs behaald! De locatie
was het Brussels 44 Center en alle leerlingen waren duidelijk blij met hun juist behaalde
diploma!
De avond werd geopend met een welkomstwoord en een toespraak door Hakki
Demirkapu, voorzitter van het Lucernacollege. Tevens werden er toespraken gehouden
door Emir Kir, staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; Elke Roex,
Brussels parlementslid en Ann Brusseel, Vlaams volksvertegenwoordiger. Daarnaast
werden alle gasten getrakteerd op een 3D-presentatie van de nieuwste bouwprojecten
van het Lucernacollege van onze verschillende vestigingen en een poëzievoordracht door
een eindexamenleerling, alsook een dansstuk en lied door enkele van onze leerlingen uit
lagere jaren.
De avond werd afgesloten met een receptie.
We feliciteren alle leerlingen van Lucerna Antwerpen nog eens met hun
welverdiende diploma’s:
6ECONOMIE-TALEN
Fatma Coban, Merve Sen en Reyhan Imizoglu
6ECONOMIE-WETENSCHAPPEN
Elif Arslan, Aysegul Arslan, Ensar Cakir, Feyza
Caglar, Sule Kazaz en Talha Yildiz
6HUMANE WETENSCHAPPEN
Nassira Ben M’Hand, Kaoutar Dahchour, Assia
Oulali, Kubra Er, Esma Ucan, Fatima Karem,
Fatima Laoukili, Nergiz Mert, Zahra Abed el Jalil
en Sezgi Alptekin
En natuurlijk ook een gemeende, welverdiende felicitatie aan alle andere leerlingen, van
Genk, Gent en Brussel!
We hopen tevens elk van jullie ooit ook te zien op het podium en jullie naam afgeroepen
te horen worden, neem een voorbeeld aan deze recent afgestudeerde leerlingen en doe
jullie best! Succes is niet toevallig :-)
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(SCHOOL)HUMOR

door Esra Kosar (3e klas)

Waarom.....















Waarom heet een van de maanstanden nieuwe maan, terwijl we al miljoenen jaren met
dezelfde maan te maken hebben?
Waarom moet je voor steelpannen betalen?
Waarom bevatten een pak volle melk en een pak halfvolle melk dezelfde hoeveelheid?
Waarom moet je toch betalen als er bij de kassa staat 'pinnen is gratis'?
Waarom drukken valseMUNTERS papiergeld?
Waarom schrijf je 22 met twee tweeën, maar 33 niet met drie drieën?
Waarom kan een koning wel boeren maar een boer niet koningen?
Waarom is het woord dyslexie zo moeilijk?
Waarom heb je een verstopte neus als hij nog gewoon aan je hoofd zit?
Waarom heet een handschoen een handschoen, terwijl je je schoenen niet aan je handen
aantrekt?
Waarom heet een loopneus een loopneus terwijl je neus geen voeten heeft ?
Waarom heet een hamburger een hamburger als er helemaal geen ham op zit?
Waarom zeggen mensen: "niet over de rand heen plassen", maar als je niet over de rand
heen plast, komt het niet in de pot.
Als je geen straf krijgt om iets wat je niet gedaan heb waarom krijg je dan wel straf als je
je huiswerk niet gedaan hebt?

Banaanhumor
Het is geel en hangt aan de muur?
Een banaanplakbiljet
Waarom zijn bananen krom?
Anders passen ze niet in hun schil.
Twee bananen graven een kuil. Na een poosje zegt de een tegen de
ander: "Ik stop ermee, want ik krijg er een kromme rug van."
Wat doe je als een schroefje los zit?
Banaandraaien.
Het is geel en het pest.
Een bana-na-na-na-na.
Het is geel en het hangt achter de auto.
Een banaanhangwagen.
Het is geel en je staat er ingeschreven.
Een centraal banaanmeldpunt.
Het is geel en het komt van achteren.
Een achterbakse banaanval.
Het is geel je kunt je sigaret er mee aansteken.
Een banaansteker.
Het is geel en de afwas staat er op.
Een banaanrecht.
Het is geel en je kunt er je banaan aan vast leggen.
Een banaanlegsteiger.
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Het is geel en mensen die dit soort grapjes maken komen het tekort.
Banaandacht.

Palindromen
Wat is een palindroom? Een palindroom is een woord of tekst dat als je dat van voor
naar en van achter naar voor leest precies hetzelfde is. Een simpel voorbeeld is het
woord 'kok' of 'lepel.
 Koos Eekfeen keek door 't rood kerkraam, maar krek door 't rood keek neef Kees
ook
 Parterretrap
 Legermeetsysteemregel
 Nora bedroog o zo goor de baron
 Patat Ap?
 Koos Uniram pot ‘n alpplant op, Marinus ook
 Regelnevenleger
 Mooie zeden in Ede, zei oom
 Libellebil
 Pa, al ski jij, ik slaap
 En er is ananas Irene
 Koortsmeetsysteemstrook
 Tarwewrat
 De mooie zeeman nam Anna mee', zei oom Ed
 Koos u de garage dus ook?
 Racecar.
 Er is daar nog onraad, Sire
 'n Ezel laat Reinier taal lezen
 Meetsysteem
 Koortsmeetsysteemstrook
 Legovogel
 Baas, neem een racecar, neem een Saab
 Radar
 Nelli plaatst op ‘n parterretrap ‘n pot staalpillen

Pangrammen
Een pangram (Grieks: pan gramma, "alle letters") of holo-alfabetische zin is een zin
waarin alle letters van het alfabet voorkomen.
Aquariumwinkel bezorgde vijf typisch luxevisje
Symphonie van warmoranje rozen in feestelijk luxe-bouquet geschikt
De knappe xylofonist zocht mijn gevowen burqa
De querulant beklaagde zich opnieuw over mijn xylofoonspel
Wazig tv-filmpje rond chique skybox
Pech, de vrij gebrekkige xylofonist is wel quizmaster
Welke chique barones verzamelde fijne xyloglyptiek?
The quick brown fox jumps over the lazy dog
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Op reis naar CHINA!

door mnr. De Vaal

Mijnheer de Vaal in China: Deel 2
Net zoals vorig jaar ben ik op vakantie gegaan richting China. Vorige zomer stonden er veel verplaatsingen op
het programma maar dat is dit jaar anders geweest. Ik heb me gestort in het leven van Peking en de toerist
uitgehangen op het eiland Hainan.
Peking is een metropool waar ik graag in ronddool. De 5 ringen autosnelweg rond de stad blijven mij
fascineren en binnen elke ring is er wel iets speciaals te ontdekken. Dit jaar ben ik afgetraind en met een klein
vetpercentage vertrokken maar teruggekeerd met enkele kilo’s extra. Het culinaire leven in China is echt om
duimen en vingers (en nog meer ledematen) van af te likken. Zo heb ik dit jaar geproefd van verschillende
keukens zoals onder andere de Mongoolse, Russische, Chinese, Japanse, Koreaanse, …. De Piet Huysentruyt in
mij dient te bekennen dat het Japanse en het Koreaanse voedsel mij het meest heeft bekoord.
Om toch aan de nodige vetverbranding te doen ben ik regelmatig gaan zwemmen en heb ik mijn zwemdiploma
gehaald in de Watercube (het olympisch zwembad). Zoals gezegd heb ik dus meermaals mijn baantjes
getrokken in 1 of ander 50 meter bad en daarbovenop kon ik meermaals genieten in verschillende spa’s. Ik heb
met andere woorden mijn lichaam geteisterd met het vele eten maar ook verzorgd door het actief deelnemen
aan de Chinese Healthculture. Zo ben ik ook in een warmwaterbad gekropen waar de vissen dode huid van je
lichaam eten terwijl je jezelf ontspant (of althans probeert). Ik vrees dat mijn levenseinde in zicht is want er
werd serieus van mij gevreten door een massa vissen.
In Peking ben ik ook verschillende tempels gaan bekijken en heb ik mij dag in dag uit in het drukke leven
gegooid onder begeleiding van een persoonlijke gids wie ik mijn leven lang dankbaar zal zijn.
Het tropische eiland Hainan in het zuiden van China was minder bruisend dan het leven in de hoofdstad. Maar
toch dien ik te melden dat er naar schatting zo’n 8 miljoen mensen leven en tijdens de vakantie kan dit aantal
e
nog serieus oplopen. Vanuit mijn hotel op de 15 verdieping had ik een volledig zicht op de baai en ik werd ’s
morgens wakker met zicht op zee. Er zijn slechtere plaatsen om wakker te worden, maar zeker niet veel betere
plaatsen.
Ik ben gaan duiken tussen de koralen en de bijhorende vissen en dit met lokale mensen. Ik heb op de zee
geleefd en gesnorkeld. En op krachten komen deden we door middel van een barbecue op volle zee. Het leven
zoals het moet zijn. Mijn Chinese vrienden waren onder de indruk van mijn duikkunsten en grote longinhoud.
Ik was onder de indruk van hun vroegtijdig alcoholgebruik en gelach de hele tijd lang.
Met andere woorden, de reis was fantastisch. Ik kan er over blijven praten maar dat bespaar ik jullie. Mijn
studenten die dit jaar van mij les krijgen zullen nog veel economisch gerelateerde verhalen horen en ik ben
zeker dat ze hier blij om zijn. Op naar een volgende spannende ervaring.
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Wat over wetenschap

In deze Lukraak en de volgende Lukraken zullen we verschillende onderwerpen van het universum onder de
loep nemen. Deze stukjes dienen voor de nieuwsgierigen onder jullie en zijn in geen enkel opzicht een les.
Neem het dan ook niet te serieus, maar lees het luchtig en hopelijk vind je het leuk en hopelijk krijg je nog
meer vragen dan je eerst had. En uiteraard zullen jullie docenten altijd het laatste woord hebben. Als jullie
nog vragen hebben kunnen jullie altijd jullie docenten lastig vallen en anders de vragen bij mevrouw Van
Delft achter laten, die kunnen over van alles gaan. Ik heb gezegd dat jullie deze stukjes niet te serieus
moeten nemen, maar als er iets is wat jullie bij kunnen houden, dan is het wel een quote van A. Einstein “I
have no particular talent. I am merely inquisitive.”

Wat is licht?
Wat is het licht nu eigenlijk? Heb je je dat nooit afgevraagd? We gebruiken het elke dag, de zon geeft het elke
dag (en nacht). Wist je dat een foton (het deeltje van licht) massaloos is? En dat alle massaloze deeltjes met de
lichtsnelheid bewegen? Eigenlijk moeten we het dan ook hebben over de massalozedeeltjessnelheid... Dit heeft
overigens ook heel veel te maken met het Higgs deeltje wat de laatste tijd vaak in het nieuws is.
Je hebt vast wel eens gehoord van het atoom, waar al in de Griekse oudheid over gespeculeerd werd.
Democritus (ofwel Δημόκριτος) had het 2300 jaar geleden al over het “atoom” (afkomstig van het Griekse atomos
wat ondeelbaar betekent)! Wat we nu weten is dat een atoom uit een “kern” en “elektronen” bestaat, we zijn nu
voornamelijk geïnteresseerd in de elektronen. De elektronen cirkelen als het ware rond de kern van het atoom en
als er “energie” in zo een elektron gestopt wordt, dan gaat dat elektron verder van de kern cirkelen. Je moet dit
zien alsof jij op je fiets zit en dat je rond een paaltje fietst, naarmate je harder gaat fietsen (meer energie gebruikt)
zullen jouw cirkels rond het paaltje steeds groter en groter worden. Nu, dat gebeurt ook met het elektron, maar zij
gaan niet langzamerhand verder van het paaltje, maar als er genoeg energie is zullen ze direct naar een grotere
cirkel springen.

Atoom

Fiets

Dus wat we nu weten is dat als er energie in de fiets wordt gestoken, door jullie machtige spieren, dat de cirkels
steeds groter worden. En als er energie in de elektronen wordt gestoken, door bijvoorbeeld warmte, zullen ze
overspringen naar een grotere cirkel. Maar net als dat jij niet eeuwig lang hard kan blijven fietsen en je energie
opraakt zullen de fietscirkels weer kleiner worden. Ook elektronen zullen op een bepaald moment weer terug
vallen naar een kleinere "baan", maar zoals we weten gaan ze niet langzaam kleinere cirkels maken, maar zullen
ze in een keer overspringen van cirkels. Als dit gebeurt, als ze overspringen naar een kleinere cirkel, dan hebben
ze dus een bepaalde hoeveelheid energie over, want die energie verdwijnt natuurlijk niet zomaar. Dit pakketje
energie dat dan over is noemen we een “foton” (φοτος, photos = licht), dat foton wordt dan weggeschoten en dat
is wat wij ervaren als licht.
Dus wat weten we nu? Atomen bestaan uit kernen en elektronen. De elektronen bewegen in cirkels rond de kern,
en deze cirkels zijn “discreet”, vooraf afgesproken cirkels met bepaalde stralen, en niets daartussen. Als de
elektronen genoeg energie krijgen springen ze naar een grotere cirkel. Op een bepaald moment vallen ze ook
weer terug naar een kleinere cirkel en dit zorgt er dan voor dat er energie over is die er eerder in gestoken is. De
overgebleven energie wordt uitgezonden en dit pakketje aan energie noemen we een foton en ervaren we als
licht dat in ons oog valt.
In werkelijkheid is het allemaal natuurlijk een heel stuk ingewikkelder en daarmee ook gelijk interessanter en
leuker!! Zo zijn er namelijk geen wel bepaalde cirkels van elektronen, maar hebben de elektronen een kans
om zich ergens in een bepaald gebied te bevinden. Hmmm… Om dat allemaal te gaan begrijpen moet je
maar hard studeren en gauw een diploma halen!
If anybody says he can think about quantum physics without getting giddy, that only shows he has
not understood the first thing about them.
Niels Bohr
http://www.nobelprize.org/educational/physics/matter/
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LUCERNA-KUNST-pagina!
Verborgen of bekende talenten van Lucerna-ers tentoongesteld! Als je
ook wat moois hebt, of grappigs, of wat dan ook wat je zelf hebt gemaakt, geef
het af aan het secretariaat of mail het naar anne.vandelft@lucerna.be !

Recepten door Mihran Topbas (3 klas)
e

Brownies
Ingrediënten
 140 gram chocolade





250 gram boter
120 gram bloem
4 eieren
300 gram suiker

Bereidingswijze
1. Klop de eieren met de suiker. Doe dit met behulp van een mixer.
2.
3.
4.

Smelt de chocolade met de bakboter.
Meng het eimengsel met de gesmolten chocoladeboter.
Meng de bloem erdoor

In kleine vormpjes 30 minuten afbakken op 160°C, in een grote lage vorm iets langer.

34

Rijbewijs op school
Ook dit jaar kan je op onze school de lessen voor het theoretisch examen voor uw rijbewijs
volgen.
Iedereen die geboren is in 1995 of vroeger kan gratis deze lessen komen volgen.

Heb je al eens een examen geprobeerd en is het mislukt?
Heb je al eens de lessen gevolgd?
Maakt niet uit, je mag de lessen terug volgen en je mag opnieuw een examen afleggen.
Alle lessen en het examen vinden plaats op onze school en zijn GRATIS.
Er wordt een online leerplatform voorzien, dus er hoeven geen theorieboeken aangekocht te
worden.

Je moet wel bereid zijn enkele uren van je woensdagmiddag op te offeren, want dan worden
de lessen gegeven. Ook het examen zal doorgaan op een woensdagmiddag.
Er zullen 4 lesdagen voorzien worden, van telkens ongeveer 2 uur.
Op de dinsdag voor het examen (onmiddellijk na school) is er een herhaling en een
vragensessie.
De precieze data volgen zo snel mogelijk via mnr. Mariën.

Ben je geïnteresseerd en wil je de lessen volgen, vul dan onderstaande strook in en bezorg
die mnr. Mariën zo snel mogelijk.
De inschrijvingen zijn beperkt tot 25 leerlingen.
  
Naam en voornaam:………………………………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats en geboortedatum:………………………………………………………………………………………

Klas:……………………………………………………………………………………………….
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En ook nog eens op reis naar.. IRAN!
Reisdagboek deel I door Baraa Abed el Jalil (3e klas)
02/07/2012
Eindelijk is school gedaan, en hebben we twee maanden vakantie!! Dit jaar gaan we naar
Iran, en daar heb ik al eeuwen van gedroomd! (niet dat ik zolang heb geleefd...) De reden
dat we naar Iran gaan is omdat we daar zijn uitgenodigd door vrienden en ook op twee
trouwfeesten en natuurlijk wou iedereen Iran zien. Het begon met een discussie of we met
het vliegtuig of met de auto naar Iran zullen gaan. Mijn vader en mijn zus gingen voor de
auto en mijn moeder en ik gingen voor het vliegtuig. Ik weet echt niet hoe, maar mijn vader
en mijn zus hebben mijn moeder overgehaald en ik had dus geen keus: de meerderheid
won. :( Ik wist dat het een ware marteling ging worden in de auto, maar gelukkig had pap een
nieuwe auto gekocht. Eentje die ons veilig kon brengen naar Iran....
05/07/2012-10/07/2012
Het werd tijd om te vertrekken. Om vier uur in de morgend vertrokken we. Het enige wat ik in
het begin deed was slapen, maar dan was ik zelfs het slapen beu en begon ik met een boek
van 596 bladzijden en ik dacht dat wel genoeg was voor vijf dagen maar ik had het in een
dag uit. Niet slim dus...Wat ik verder deed was slapen en genieten van het mooie landschap.
We gingen bergop en bergaf, mijn oren stonden op het punt te ontploffen. En dan die
vreselijke warmte!! In Turkije aangekomen gingen we normaal een paar dagen blijven, maar
iedereen wou zo snel mogelijk in Iran zijn en dus vertrokken we.
Om alleen van Istanbul naar de grens tussen Turkije en Iran te gaan was het twee dagen
rijden. We reden op, tussen, in, rond en door bergen. En daar was het echt koud. ’s Nachts
kwamen we aan de grens tussen Turkije en Iran en maakten kennis met de Turkse en
Iraanse politie. Elke agent die met ons Engels sprak, had een grote glimlach op zijn gezicht.
Zo te zien hielden ze ervan om Engels te praten met buitenlanders. Deuh, die zie je daar niet
elke dag ;) Toen we Iran binnen gingen, reden we naar Tehran. We reden ongeveer dertien
uur en kwamen eindelijk aan in de hoofdstad van Iran. Iedereen verwachtte ons en we
gingen naar het huis van onze vrienden. Ik ging direct slapen en ik was zo blij om een
fatsoenlijk bed onder mij te voelen.
11/07/2012
Toen ik wakker werd voelde ik mij uitgerust. Toch bleven we thuis om uit te rusten. Mijn
vader was heel erg moe, ja wat anders, als hij zo'n 6000 km alleen heeft gereden. Dus keek
ik de hele dag films.
12/07/2012
Ik moest me snel aankleden want we gingen ergens heen, waar wist ik niet maar
het ging zeker leuk worden. We vertrokken met de auto en gingen op weg. Na meer
dan een uur kwamen we aan de berg Derbend. We beklommen de berg en rustten uit in
een restaurant op het water en aten watermeloen. Het zicht was prachtig en ik plonsde
door het water en sprong op stenen. De berg was vol restaurants en omdat het warm was
spoten ze koud water alsof het waterdamp was. Zo kon je op je gemak eten. En alle
restaurants waren prachtig. En toch waren ze verschillend. Het werd tijd om te vertrekken
(heel spijtig) want we waren uitgenodigd voor het middageten. Dus gingen we heel de weg
terug naar beneden en zagen we een waarzegger. In Iran kiezen de parkieten een kaartje uit
een hele pak kaarten en geeft de parkiet het aan de klant. We kwamen moe aan want de
hitte was niet te verdragen. Het was tijd om te eten. Het eten was heeeerlijk. Maar ik moest
toch stoppen met eten want mijn maag ging bijna ontploffen.
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13/07/2012
Vandaag hadden we een trouwfeest. Ik werd laat wakker (ik ben echt een slaapkop) en had
alleen maar tijd om me klaar te maken voor het trouwfeest. En op naar het feest.
14/07/2012
Vandaag hadden we weer een trouwfeest. Maar eerst naar het zwembad. Het zwembad lag
in een prachtig park waar allemaal fitnesstoestellen gevestigd waren en je gratis kon
fitnessen. Het was van staal zodat het in de regen niet stuk ging. Het zwembad had een
groot bad, een kinderbad, een jaccuzzi, een sauna, een bad met ijskoud water voor na de
jaccuzzi om je spieren te spannen en een stoombad. Alles was zaaalig. Ik ben alleen niet in
dat ijskoud bad gegaan. Het was te koud. Na het zwemmen gingen we terug naar huis om
ons klaar te maken voor het tweede trouwfeest.
15/07/2012
We vertrokken vroeg met de auto naar een plaats ver van Tehran. We reden ongeveer 118
km maar onderweg ging de auto niet meer vooruit, ze zat vast in de modder. Iedereen stapte
af en we duwden de auto vooruit. Het erge was dat we op een berg waren en kon de auto
dus elk moment naar achter vallen en waren wij dood. We duwden met al onze kracht en de
auto kwam te snel vooruit en daardoor viel mijn grote zus met haar gezicht in de modder.
Hihihi het was zoooo grappig, ik lachte zo hard dat ik bijna viel. En haar gezicht vol met
modder! (als ze dit leest vermoordt ze mij...), We kwamen aan op een koude plaats,
Tengewashi genoemd. We staken de barbeque (is dit wel juist geschreven?) aan en
maakten het eten klaar. Opeen begon het te regenen. Voor de eerste keer zag, rook, proefde
en voelde ik regen in Iran. We schuilden in de auto totdat het stopte. We aten en een paar
dutten in (niet tijdens het eten!). Daarna beklommen we een berg en kwamen aan een oever.
Ik stapte in het water en viel bijna neer. Het water was ijskoud! Het was alsof je ijsblokken
vasthield. Zo koud was het. Ik probeerde te stappen maar na een paar meter liep ik terug
naar de oever. Maar ik ging weer want zoiets doe je maar een keer in je leven toch? Ik ging
verder en verder. Ik bevond me in een kloof wat heel graaf was. De stroming was heel erg
sterk en soms viel ik. Mijn slippers vielen ook en ik sprong er dan achter aan. We stapten
(eigenlijk was het meer vallen en dan weer opstaan..) meer dan een km en kwamen aan een
rustpunt. We rustten dus uit en gingen dan terug want het begon donker te worden. Op de
terugweg was ik echt moe en zag ik mensen zittend op paarden hun tocht maken. Ik was zo
jaloers! Onderweg zag ik mijn moeder ook op een paard...
16/07/2012
We gingen weer naar een plaats met water (joepie!!) maar deze keer met de familie van
onze vrienden en op een andere plaats. Weer barbeque (ik weet nog altijd niet of het juist is
geschreven..), we aten en daarna gingen we de rivier in en spatten elkaar nat. We vulden
flessen voor degenen die niet nat wilden worden en goten het over hun hoofd (HAHAHAHA,
zo duivels ;)). Het fruit legden we in het water zodat het koud werd voordat we het aten.
Daarna gingen we met de auto een berg op en daar was het koud en we waren allemaal nog
nat van het watergevecht. Dus verwarmden we ons aan de motor van onze auto en dronken
we warme thee.
Wordt vervolgd...
Het tweede deel van "mijn reisdagboek" kun je lezen in de volgende editie van Lucerna
Lukraak.
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En ook nog eens op reis naar.. IRAN!: wat foto’s!
Deze foto’s zijn zo schitterend mooi dat ze het zeker ook verdienen in kleur bekeken te
worden, via de website is de digitale versie van de schoolkrant te zien!
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Wist je dat..? (door Mihran Topbas, 3e klas)
 Een vlucht naar Mars negen maanden zou duren?
 Vrouwen slimmer worden door een zwangerschap?
 Een luiaard slechts een keer per week zijn behoeftes doet?
 Haringen met elkaar communiceren door ´s nachts scheten te laten?
 De cheeta snelheden kan halen tussen de 110 en 120 km/u?
 De staatsschuld van Amerika op dit moment ongeveer $8 100 000 000 000,00 bedraagt?
 In Japan McDonalds wordt uitgesproken als Makudonarudo?
 Als je ‘s nachts een banaan eet je meer kans hebt om in slaap te vallen?
 Charles Osborne ongeveer 69 jaar de hik had?
 Uit onderzoek blijkt dat kinderen die snurken het slecht doen op school?
 Baby's geen tranen hebben tot ze 6-8 weken oud zijn?
 Kinderen die borstvoeding gehad hebben, hebben gemiddeld een IQ van 7 punten meer dan kinderen die geen
borstvoeding hebben gehad?
 De vader van Bush kok is?
 1 op de 20 mensen een extra rib hebben?
 Als je niest alle functies van je lichaam even stoppen (ook je hart)?
 Een baby tegelijk kan ademen en slikken?
 De meeste mensen banger zijn voor spinnen dan voor de dood?
 Een mier slechts één keer per 1 à 2 minuten ademhaalt?
 De oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
 Olifanten andere olifanten tot op 5km afstand kunnen ruiken?
 Thee helpt tegen een slechte adem?
 Nederlanders gemiddeld de langste mensen ter wereld zijn?
 een Australiër een keer in 34 minuten en 26 seconden tien kilometer met een kinderwagen heeft gerend?
 Het gemiddeld jaarinkomen van een zwarte Amerikaan is 61 procent lager dan het gemiddeld jaarinkomen van een
blanke Amerikaan?
 Van alle aluminium blikjes die jaarlijks in de VS in het milieu terecht komen kan Boeing bijna 34 000 vliegtuigen van
het type 767 maken?
 Wereldwijd 2 pennen per persoon per week worden verloren?
 Vliegtuigmaatschappij American Airlines ooit 80.000 gulden bespaarde door een jaar lang één olijf minder in de
salade van de 1e klas reizigers te doen?
 Er in Japan: 0, Groot-Brittannië: 19, Frankrijk: 109, Canada: 153 en in de Verenigde Staten: 5.285 kinderen vorig
jaar werden gedood door wapens?
 Er 3000 koeien nodig zijn om alle voetballen voor één seizoen American Football te maken?
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Moppen

(Mihran Topbas, 3e klas)

Een boer is op zijn land bezig als een man hem aanspreekt. “Als ik over uw land mag lopen,
kan ik de trein van kwart over tien nog halen, mag dat?” “Natuurlijk geen probleem”, zegt de
boer,”En als de stier u in de gaten krijgt, haalt u die van tien ook nog wel.”
Jantje geeft aan de juf elke dag een dropje. Op een dag geeft hij geen drop. Zegt de
juf: "Waar is mijn drop?"
Zegt Jantje: "Mijn konijn is dood gegaan."
Juf: "Jantje, je moet je gezicht beter wassen. Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten hebt."
Jantje: "Wat dan, juf?" Juf: "Brood met chocoladepasta."
Jantje: "Fout juf, dat was gisteren."
Een oude, ietwat dikke, vrouw stapt de lift in.
Op de 2e verdieping stopt de lift en een knappe vrouw stapt in. Ze verspreidt een zoete
parfumgeur. Met opgeheven hoofd zegt ze: "Ralph Lauren. 150 euro per flesje."
Op de 4e verdieping stopt de lift weer en opnieuw stapt een knappe vrouw de lift in.
Deze laatste heeft een heel frisse parfum op. Ze merkt dat de twee vrouwen ruiken en
op een arrogante manier zegt ze: "Chanel, 300 euro per flesje!"
Op de 7e verdieping moet de oude dikke vrouw eruit maar voor ze dat doet laat ze nog
een dikke scheet en zegt lachend: "Bruine bonen, 1 Euro per pot!"
2 oenen lopen in de woestijn.
Zegt de ene tegen de ander: "Waarom heb jij een autodeur bij je?"
Zegt die andere oen: "Da's voor als ik het te warm krijg, dan draai ik het raampje naar
beneden..."
Een meisje vraagt aan haar moeder: "Mama, wanneer ben ik geboren?"
Waarop de mama antwoordt: "Op 28 november."
"Amai," zegt het meisje, "wat een toeval, dat is precies op mijn verjaardag!"
Jantje heeft zijn schoolrapport gekregen en heeft slechte punten.
Voor alle vakken heeft hij 1/10, en op zijn rapport ziet hij dan ook overal 1/10 staan.
Hij is boos en omdat hij bang is om zijn schoolrapport voor te leggen aan zijn ouders gooit hij
het onderweg naar huis in de rivier.
Bij zijn thuiskomst vraagt moeder: "Jantje, waar is je schoolrapport?"
Jantje draait zich om en begint te zingen: "Alle 'eentjes' zwemmen in het water..."
De nieuwe kantoormedewerker stond verstomd voor de versnipperaar.
"Beetje hulp nodig?" vroeg een collega.
"Ja," antwoordde hij, "hoe start je dit ding?"
"Simpel," zei ze terwijl de stapel documenten uit zijn handen nam en in de
versnipperaar stopte.
"Bedankt, maar waar komen die kopies nu uit?"
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Boekenaanraders

door mevr. Pypops

Matilda is nog een klein meisje. Toch is ze al ontzettend slim.
Ze leert zichzelf lezen en rekenen. Voor ze naar het eerste leerjaar gaat,
kan ze al beter rekenen dan haar broer die toch wat jaartjes ouder is en
leest ze boeken die eigenlijk voor volwassenen bestemd zijn.
Als ze naar het eerste leerjaar gaat, merkt ook juf Engel dat Matilda
bijzonder is. Ze vraagt aan de directrice om Matilda naar het vijfde
leerjaar te laten gaan. Die is het daar echter niet mee eens. De directrice,
juffrouw Bulstronk, is gevreesd door alle leerlingen.
Op een dag ontdekt Matilda een geheim van juf Engel. Ze besluit om
haar juf te helpen. Daarvoor maakt ze gebruik van speciale krachten.
Matilda kan immers voorwerpen verplaatsen door ernaar te kijken.
Roald Dahl heeft meermaals bewezen dat hij een uitstekend schrijver is. Matilda blijft mijn
favoriete boek van deze auteur. Het is een boek vol grappen en humor, maar toch ook met de
nodige spanning. Daarenboven staan er ook mooie tekeningen in, gemaakt door Quentin
Blake.
Het hoofdpersonage in het boek De Sleutel van Gerda van Cleemput
is Florijn Firijn. Vaak wordt ze ook Floor genoemd. Floor is heel
muzikaal en moet van haar mama meedoen aan zangwedstrijden. Dit
vindt ze niet altijd even fijn. Ze gaat liever naar Chaïm, een joodse
jongen met wie ze bevriend is. Chaïms vader leert haar viool spelen.
Dat vindt Floor zalig. Omdat ze zo ontzettend goed is, laat haar mama
haar aan wedstrijden meedoen. Floor moet alsmaar meer repeteren. Op
een dag is ze het beu. Ze probeert er met haar mama over te praten maar
die wil niet luisteren. Floor zoekt naar een oplossing.
Het boek De Sleutel is een prachtig verhaal over de moeilijke, harde weg om de top te
bereiken. Omdat er in het begin van het boek al wordt vermeld dat Floor haar viool op een
bepaald moment weglegt, wil je blijven lezen. Je wilt immers weten hoe het zover is kunnen
komen.
Johan, de rode ridder, is een echte held. Hij is een ridder van de Ronde
Tafel en staat altijd klaar om het kwaad te bevechten. Of het nu gaat om
een mens of een draak of een ander monster, Johan gaat er altijd voor.
Vooral Bahaal, de prins van de duisternis, is erop gebrand om Johan
klein te krijgen. Gelukkig kan Johan vaak rekenen op de hulp van zijn
vriend Lancelot en van Galaxa, de fee van het licht.
Studio Vandersteen is de maker van de stripreeks De Rode Ridder.
Deze stripverhalen zitten iedere keer weer boordevol spanning en
avontuur. De meeste verhalen zijn volledig verzonnen maar soms
komen ook echte historische gebeurtenissen aan bod.
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Een pagina uit de geschiedenis

door mnr. Erven

De weg naar het succes

Een magister schrijft ons:
“ Sinds ik uw zwepen SEVERUS gebruik, bekom ik ongeevenaarde resultaten; reeds na minder dan drie jaar kunnen de meesten van
mijn leerlingen bijna vloeiend lezen”.
Voor haast onverslijtbare zwepen: kies uitsluitend het merk SEVERUS (advertentie)

ZO GOED ALS NIEUW
Vertrouw uw vuile toga toe aan URINEUS,
de koning van de nieuwkuis. Kom zien en
overtuig u: in zijn kuipen worden slechts de
fijnste grondpoeders uit Sardinië en de meest
zuivere urine gebruikt.
Met de voeten getrapt door zijn gespeciaal
opgeleide slaven, zal ook uw vuile toga
opnieuw zijn oorspronkelijke glans
weerkrijgen.
VERTROUW OP URINEUS

STERF EN WIJ DOEN DE REST
Geen zorgen na de dood
Uw lichaam wordt veilig en ongeschonden naar de eeuwigheid gestuurd, dankzij

OSIRIS
Balsemingsbedrijf N.V.; Thebe
70 dagen onafgebroken zorgen.

Alle verrottingskiemen worden vernietigd, danks zij ons gebreveteerd systeem. Uw lichaam
wordt ondergedompeld in een natronbad en daarbij dag na dag gecontroleerd. Na die tijd
wordt uw mummie ,volledig ingebonden met de fijnste windels, aan uw naaste familie
afgeleverd.
VERZORGDE BEDIENING.

OSIRIS BALSEMINGSBEDRIJF N.V. geeft de ingewanden, gewassen in de beste palmwijn en
met reukwaar bestrooid, netjes in canopen verpakt, aan uw naaste bloedverwanten terug
PRIJZEN NAAR IEDERS BEURS

Het verwijderen van de hersenen is een secuur werk. Wilt u dat deze operatie perfect
gebeurt, dan stellen wij u onze nieuwste techniek voor. Eén enkele inspuiting, met een, door
ons, gebreveteerde vloeistof volstaat om de hersenen volledig op te lossen en langs de neus
weg te laten vloeien.

Deze techniek is voorbehouden aan gefortuneerde families.
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Sterf zonder spijt
Wij sturen u

Top 10

Naar d’eeuwigheid
e

door Mihran Topbas (3 klas)

Top 10 vrouwelijke chauffeurs van het jaar
10de plaats:

9de plaats:

8ste plaats:

6de plaats:

3de plaats:

5de plaats:

2de plaats:

7de plaats:

4de plaats:

1STE PLAATS:

Top 10 duurste sportclubs
1. Manchester United
($1.8 miljard)

2. Dallas Cowboys
($1.6 miljard)

3. Washington Redskins 4. New England Patriots
($1.5 miljard)

($1.32 miljard)

5. New York Yankees
($1.3 miljard)

.

6. Real Madrid
($1.29 miljard)

7. Arsenal

8. New York Giants

9. New York Jets

($1.2 miljard)

($1.18 miljard)

($1.17 miljard)

10. Houston Texans
($1.17 miljard)
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Jongensinternaatpagina!
Meneer Kolkiran heeft de jongens van het internaat gestimuleerd hun taalkennis te verbeteren
en uit te breiden en daarom zal de jongensinternaatpagina in Lucerna Lukraak komend
schooljaar in 4 talen geschreven worden!

Finally on Friday the 22th of June we finished our last examination period and it was
also the end of the school year. Mr. Kolkıran had planned a few things for that day.
After the last exam we directly headed for Maasmechelen ( the town where Mr. Kolkıran
lives). Earlier in the week, Mr. kolkıran had hired a swimming pool and a futsal court
for few hours there . Everyone was exhausted by the exams of course so on our way
there almost everybody fell asleep in the bus. We went with 2 buses, we were with 15
including Mr. Kolkıran, Mr. Erdoğan, Mr. Kaya and 2 friends from Gent. After 2 hours
we arrived in Maasmechelen. We started with futsal. İt was a fun match where
Mr. Erdoğan showed some of his special moves ( such as stepping on others feet). We played
for 1 hour en everyone was tired after the match. The futsal court and the swimming pool
were in the same building so after the match we directly jumped in the pool. Of course
it wasn't only a swimming pool. there were lots of things to do. İt had a slide, a jacuzzi,
a whirlpool, a solarium, ... . There was also an inlfatable platform in the middle of the
swimming pool and what do boys on it? Wrestling of course! After everyone was tired
we jumped in the jacuzzi to rest a bit and also to enjoy of course. After the swimming pool
we went to the house of a friend of Mr. Kolkıran and Mr. Kaya. Obviously everyone was
very hungry after this tiring day. Here they had prepared a barbecue for us. We had
a delicious meal. After the meal we returned to Antwerp where everybody went to
their home. We thank Mr. Kolkıran and the other teachers for this nice day.
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Pendant l'été, il y avait un camp de
langue qui a pris lieu les deux
premières semaines des vacances
d'été en Angleterre.
Il a été organisé par Lucerna College.
Le but du camp est d'apprendre à
parler des différentes langues (le
français, le néerlandais et l'anglais)
le plus correctement possible.
Pour le premier degré c'était le
néerlandais, pour le deuxième degré
le français et pour le troisième degré
l'anglais.
J'étais avec monsieur Kolkiran dans
le camp de français.
Nous avons eu des bons moments
là-bas. On s'est bien amusé. Nous
avons beaucoup rigolé.
Nous avons fait des activités
quotidiennes. Ceux-ci étaient
d'ailleurs tous en français, de sorte que nous apprenons à bien parler la langue française.
Il y avait aussi des leçons quotidiennes, comme la géographie, l'histoire, les maths etc.. En
tout cas, c'était un camp très amusant et je voudrais bien le refaire!
Ensar Bilican

Wist je dat...


Het jongensinternaat coole leerlingen en coole opvoeders heeft?



Muhsin Alp in Turkije in Antalya woont met zicht op de Middellandse Zee?



Samet Biçer beweert dat zijn voorouders eigenlijk afkomstig zijn van
Karaman, waar ook Mustafa Konus afkomstig van is?



Hamdi Latifi op vakantie is geweest in Macedonië, dat een prachtland is?



Enes Vuran meestal Frans spreekt buiten school?



Abdulkadir Gülmez al twee jaar een zus heeft op school genaamd remzije?



(M.) Ali Coskun in de vakantie zoals iedereen heeft genoten van de zonnige
dagen?



Mustafa Konus in de zomer een rare Italiaanse baard had? (zo van die lange
dunne bakkebaarden die met elkaar verbonden zijn :D)



Mr Kolkiran in Antalya 'gebrand ijs' (blijkbaar een specialiteiet van Antalya)
at, wat blijkbaar niet iedereen( o.a. Muhsin en Samet) lust, maar mr Kolkiran
wel?



Ensar Bilican enkel kebap eet met mayonaise? (ieuww...)
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Vervolgverhaal
Geschreven door een anonieme Lucerna-er, die in elke Lucerna Lukraak wat verder
zal vertellen….

Elk verhaal of beter gezegd sprookje begint met "er was eens...", als ik me niet vergis
natuurlijk... Maar dit verhaal begint met het geschreeuw van drie kleine baby's die
achter elkaar om middernacht geboren worden... Ik zal misschien gewoon van het begin
beginnen...

PROLOOG
Door de gangen van het ziekenhuis galmden de voetstappen van de dokters, verplegers en zowat van iedereen die door de
gangen heen liepen. Ook al was het middernacht, het ziekenhuis was even druk zoals altijd overdag het geval was. Het was
een stormachtige augustusnacht. De achttiende augustus, om precies te zijn. In de opperatiekamer was een dokter bezig
met een geboorte. Maar het was niet zomaar een geboorte. Het ging hier niet over 1 kindje. Er was een drieling op komst.
De eerste van de drieling werd om 23:59 uur geboren, de tweede om 00:00 uur en de derde om 00:01 uur. Maar er was iets
raars aan de hand. Nadat de drie meisjes uit de buik van hun moeder waren, werden ze meteen onderzocht. Ze waren alle
drie even gezond en wel. Alle drie de meisjes hadden een speciale moedervlek in de vorm van een maantje boven hun hart.
Maar hun moedervlek was bij alle drie op dezelfde plaats. De baby’tjes deden alledrie op hetzelfde moment hun oogjes
open. Hun ogen waren anders. De dokter wist niet hoe dat kan. Maar die ogen waren anders. Ze hadden een kracht. Het
had een hypnotiserend effect. Het leek alsof ze licht opzogen en zelf begonnen op te lichten, maar op een hele speciale
manier. Die oogjes waren gewoon anders.
Er waren zo nog andere redenen die de drieling nog raarder en specialer maakte. De dokter wou net naar de
ouders van de drieling gaan, maar... De ouders waren verdwenen! Ze waren gewoon weg... De dokter ging naar de receptie.
Ze vroeg aan de werkers wat er was gebeurd met de ouders van de drieling die op die nacht geboren werden. Eén van de
werkers zocht meteen hun gegevens op in het archief op hun computer. Maar hij vond niets. Helemaal niets. Alsof die
mensen nooit bestaan hadden. Onverwacht kwam er een mysterieuze windvlaag die een envelop met zich meedroeg. Die
envelop viel zachtjes voor de voeten van de dokter. Ze nam de envelop in haar handen en bekeek het even. Ze opende het
zachtjes zonder het te scheuren. In de envelop zat een brief. Een brief met drie namen en een paar geboortegegevens op:
Naam: Eleanor Evanthe Ella
Geboortedag: 18 augustus
Geboortetijd: 23:59 uur

Naam: Esme Edythe Estrella
Geboortedag: 18 augustus
Geboortetijd: 00:00 uur

Naam: Esmeralda Emily Elodie
Geboortedag: 18(/19) augustus (ondanks dat de juffrouw één minuut over middernacht is geboren, rekenen we haar
geboortedag hetzelfde als haar zusters.)
Geboortetijd: 00:01 uur
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De dokter wist meteen dat dit de namen waren van de drieling. Maar er stond geen achternaam. Op dat moment vloog de
voordeur van het ziekenhuis op en uit de wind en regen kwam er een mollige kleine vrouw met een paraplu en een klein
tasje in haar handen haastig naar binnen. Ze liep naar de dokter toe en stak haar hand uit. "De naam is Melody Petunia,
aangenaam kennis met u te maken", zei ze plechtig. De dokter schudde de hand van de vrouw. Ze schatte haar iets in de
veertig jaar. De dokter stond daar een beetje met haar mond vol tanden. "Euhmm... Ik... Uh...", stotterde ze. Mevrouw
Petunia zei meteen: "U hoeft niets te zeggen. Ik weet alles al. Ik kom voor de drieling. Ik ben hun verzorgster. En, bijna
vergeten, hun achternaam is Duchesse. Dat is Frans voor Hertogin, voor het geval dat u dat niet wist." De dokter nam
verward een pen en schreef de achternaam op de brief. Ze was wat bezorgd. Ze vertrouwde het niet helemaal, maar toen
ze diep in de ogen van de vrouw keek, wist ze meteen dat de drieling in goede handen zou zijn...

HOOFDSTUK I
Weet je wat echt hatelijk is? Ja? Nee? Nou, je kent waarschijnlijk wel: die enkele weken voor het begin van een nieuw
schooljaar, hé? Dat is echt heel erg. Je begint te stressen, je weet niet wat je moet doen, je vraagt je af of je wel alle
benodigdheden hebt, en noem maar op... Waarom bestaat er toch zoiets als "nog een paar weken (of dagen) en dan is het
school"?! Dat is toch de meest stress-gevende zin?! Nou, dat was even een loslopende gedachte die er vanzelf uitging...
Euhmmm... Ik heb mezelf zeker nog niet voor gesteld. Ik ben Esme. Esme Duchesse. Eigenlijk heb ik een veel langere naam,
maar ja... Je wilt waarschijnlijk weten waarom ik het over school heb? Wel, het zit zo, voor mij en mijn 2 zussen is het ook
weer bijna school en we zitten één-en-al in paniek! Waarom? Euhmm... Op deze vraag kan ik niet meteen een antwoord
vinden.
Bijna vergeten! Ik en mijn 2 zussen, wij zijn een drieling. We lijken echt sprekend op elkaar, maar toch lijken we ook weer
niet op elkaar. Ik bedoel, je ziet duidelijk dat we zussen zijn, maar toch zijn we ook zo verschillend. We hebben alle drie een
andere stijl (en karakter). Dus, bv. de grootste van ons is Ella (ze is maar 1 minuut ouder dan mij, hoor...), zij is dol op lichte
kleuren. Ze draagt altijd lange jurken en rokken tot aan de grond en ze klimt ook heel graag, vooral in bomen. Daarom zit er
een lange soort van scheur in haar jurken en rokken zodat ze niet vastzit ofzo. Onder de jurk en/of rok draagt ze een broek of
panty of iets broekachtigs waarmee je je benen kan bedekken (ze houdt zich het liefst bedekt, dan voelt ze zicht veiliger,
trouwens dat is bij ons alle drie zo...). Maar ze draagt ook heel graag kledij uit de Middeleeuwen en andere tijden. Of ze
draagt antieke kledij, zoals Emily het zegt.
Emily is ons "jongste" zusje (ze is maar 1 minuut jonger dan ik en 2 minuten jonger dan Ella...). Zij is juist het
tegenovergestelde van Ella. Zij draagt graag donkere kleuren. Ze draagt bv. ook veel "dingen" zoals broeken, rokken, jurken,
truien, jassen,... met een heleboel zakken (ze kan namelijk niet zonder zakken...) en die ook erg lang zijn. En ze draagt ook
van die lange mantels zonder mouwen en soms met mouwen. Je kent dat toch, zo van die cape-mantels? Wel, dat soort
mantels. Zij heeft dus een hele rare stijl.
En ik, Esme, Ik heb ook een rare stijl. Ik draag eigenlijk van alles. Ik zit tussen mijn zussen in. Ik ben dan ook de middelste...
Nog één dingetje over onze kleding: we maken bijna alles zelf. Wij naaien onze kleren en maken het op onze manier.
Daarom dat wij ook een beetje raar overkomen, denk ik. Nou, ja, een beetje... Dat is nogal zacht uitgedrukt...
En ik had het nog niet over onze schoenen. Ella, draagt graag ballerina's en van die elegante schoenen. Emily draagt graag
schoenen zoals korte en lange laarzen en botten, zo vooral met kleine frutsels en ritsjes en knoopjes enzo. En ik draag graag
van die canvasschoenen (meer bekend als: All-Stars... Dat betekent niet dat ik alleen dat merk draag, hoor. Ik denk dat dat
wel meer dan genoeg is over onze kleding...
"Aaahhh!!!"
Ik rende zo snel mogelijk de badkamer in, vanwaar het geschreeuw dus vandaan kwam. Ik kwam net aan en zag dat de rest
van de inwoners zich ook hadden verzameld. Ik, Emily en onze nanny (“babysitter”) keken elkaar verward aan. Ella zat voor
de spiegel en kamde haar lange zwarte haren.
"Kindje, toch! Je liet ons schrikken. Wat is er gebeurd?" vroeg Nanny bezorgd.
Ella smeet de borstel hard op de grond. "Niets! Er is helemaal niets gebeurd!"
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Bruusk keek ze ons kwaad aan. Wat was er toch met haar aan de hand? Zo doet ze normaal nooit.
"Ella, kalmeer een beetje, wil je." Emily heeft een erg geruststellende stem. Als ze met mensen praat, worden de mensen
meteen rustig. Ik vind dat ze speciale gaves heeft, maar dat wil ze zelf niet toegeven. Ze vindt zichzelf maar minderwaardig.
Ze heeft te weinig zelfvertrouwen. Maar ik weet dat ze erg speciaal is.
Nanny zegt altijd dat wij alle drie heel speciaal zijn. Wie weet. Ella probeerde rustig adem te halen. "Oefff... Oké, het spijt
me. Ik kan er gewoon niet meer tegen."
We keken haar vragend aan waarop ze verder ging. "Kijk, jullie weten allemaal wel dat het weer bijna school is, hé?" We
knikten. "Wel, ik maak me gewoon zo'n zorgen, ik ben helemaal gestresseerd en zit de hele tijd te ijsberen in de kamers. Ik
praat tegen mezelf door de zenuwen. Dat doe ik normaal gezien ook, maar dit is echt anders. Ik ben de laatste tijd ook
prikkelbaarder. Dat hebben jullie allemaal waarschijnlijk al gemerkt... Maar dan is er nu nog het ergste ding. We gaan alle
drie naar een andere school. Ik vind dat helemaal niet eerlijk. Alleen omdat... Omdat... Ik weet niet eens waarom!"
Ze ademde diep in (namelijk ze was weer vergeten adem te halen tijdens het vertellen...) en ging op het deksel van de wc
zitten. Nanny bukte zich en streelde over het hoofd van Ella. "Liefie, je hoeft je geen zorgen te maken. Alles komt goed. De
reden waarom jullie alle drie naar een andere school worden gestuurd, is ten eerste voor jullie bestwil. Jullie omgeving gaat
ook niet zo snel aan jullie kunnen wennen als jullie met drietjes op dezelfde school gaan zitten. En trouwens, jullie willen
alle drie naar een andere school. Ik wil niet dat jullie ruziën. Jullie willen bij elkaar zijn, dat begrijp ik. Maar dit is toch niet
voor eeuwig. Ik bedoel, jullie zien elkaar toch thuis weer."
Er rolde een traan over het gezicht van Ella. Ik zag dat ze echt wel verdrietig was. Ik en Emily kwamen bij haar staan. "Kom
op zus, zusters voor altijd, weet je nog? We blijven en zijn altijd bij elkaar. Ook al zijn we alle drie ergens anders. We zijn
toch altijd bij elkaar. Wij hebben een speciale verbinden, ben je dat soms vergeten?"
Ze keek me aan en probeerde een glimlachje te voorschijn te halen. We lachten alle drie en knuffelden elkaar.
"Meisjes, over welke verbinding hebben jullie het?" We moesten daarop nog extra hard lachen. "Wat heb ik nu weer
gezegd?" Nanny wist niet dat we eigenlijk met elkaar konden communiceren in ons onderbewustzijn. Dus met onze
gedachtes. We kunnen waar we ook zijn met elkaar praten in onze gedachtes. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld uit de
ogen van één van ons kijken.
Dus... Euhmmm... Dat is eigenlijk nogal ingewikkeld uit te leggen. Zie het gewoon als een speciale communicatie onder
drielingen...

Puzzelpagina
WOORDZOEKER

Zoek de volgende
woorden:
engels, frans, duits,
spaans, nederlands,
portugees, turks, arabisch,
italiaans, russisch, pools,
chinees, japans, braziliaans
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Puzzelpagina - II

Sudoku- pagina
Ik heb een aantal sudoku’s voor degene die het willen invullen…
probeer het te doem zonder naar de antwoorden te kijken,dan word
je misschien slimmer =D
Mihran Topbas
MAKKELIJK:

NORMAAL:
MOEILIJK:
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Quiz (door Mihran Topbas, 3 klas)
e

Vraag 1: Wat is het best verkochte boek ter wereld?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 2: Waarom zijn er 13 strepen op de Amerikaanse vlag?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 3: Waar staat `D.C.` in Washington D.C. voor?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 4: In welk land werd de organisatie Greenpeace opgericht?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 5: Onder welke naam is Babara Millicent Roberts beter gekend?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 6: Welke vlag heeft de meeste kleuren?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 7: Hoe heette New York vroeger?
……………………………………………………………………………………………………………..
Vraag 8: Voor wat staan de J en de K in J.K. Rowling?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 9: Van welke 4 woorden komt het woord ‘goodbye’ oorspronkelijk?
………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 10: Welke natuurlijke stof is het hardst?
………………………………………………………………………………………………………………
1. De Bijbel
2. Bij de onafhankelijkheid had Amerika 13 staten
4. Canada
5. Barbie
6. Vlag van Zuid-Afrika
8. Joanne Kathleen
9. God be with ye
10. Diamant

3. District of Columbia
7. New Amsterdam
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Foto’s van de maand!

door Zahra Al Assadi (3e klas)
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