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news line
Hallootjes,
daar zijn we wéér! Er is een hoop gebeurd na de laatste uitgave.
Teveel om op te noemen eigenlijk. De school blijft in beweging. Dat
heeft zij wederom bewezen bij de open dag, waar we de deuren
openden voor vele, mogelijk nieuwe leerlingen.
Naast toffe projecten rondom ‘transformatie’ in de klassen 8 en de
leerzame winkelstages van de klassen 9, interviewden we ‘Kleine
chef’ Esra, die op eigen initiatief de kantine begon.
Sommigen van ons hebben al last van examenstress, maar dat zal de
pret niet drukken. Want het wordt weer genieten geblazen met de
geinige tekeningen van Lotte en natuurlijk de Fun line.
Met trots mag ik ook een nieuwe rubriek aankondigen: de Poetry
line.Voel jij je geroepen om hier jezelf te laten zien? Stuur jouw
bijdrage!
Deze krant is namelijk van en voor ons allemaal.
Anoek Hilt
Woordmetselaar

Wij zijn biologische mandarijnen,
vrucht van de rijken,
met een onbespoten schil.
Van buitenaf gezien wat gewoontjes,
maar pas wanneer we worden gepeld
komt ons ware kunnen tevoorschijn.
Een stelsel van onontdekte wegen
weven de omtrek van ons hart.
Vol van energie,
krachtvoer voor het denkvermogen,
bevatten we belangrijke mineralen
die de maatschappij nodig heeft.
Populairder dat we worden
Als tussendoortje een lekkernij,
maar we zijn ‘zoveel meer’ dan dat.
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Wanneer we als pit worden gezaaid,
groeien we uit tot een wilde vorm.
Stuk voor stuk hebben we onszelf
gekweekt
tot wie wij zijn.

De boom, onze houvast,
wordt talrijker.
De een groeit dichter bij de ander,
de ander is moeilijker te pellen dan de
een.
Maar ieder van ons zal vallen
of worden geplukt
als volwaardige oogst.
Water is niet zichtbaar
Niet zichtbaar hebben wij water nodig.
We kunnen een graadje vorst verdragen,
maar zet ons vooral in het licht,
want we horen gezien te worden.
Anoek Hilt

Open dag 2019
Ballonnenboog, check.Vrolijk wapperende vlaggetjes buiten, check. Leerpark en informatielokalen
opgeruimd? Gastenboek en programmaboekjes liggen klaar? Check! De ouders én leerlingen die
vandaag komen helpen, en dat zijn er véél, luisteren aandachtig naar de briefing van Heike, die
voor het overzicht maar even op een tafel gaat staan. “Niet op de tafels staan”, wil Carol, onze
conciërge, al bijna roepen. En met een applaus voor jezelf neemt iedereen positie in en legt de
laatste hand aan de voorbereidingen. Wij zijn klaar om de leerlingen van groep 8, die binnenkort
een schoolkeuze moeten maken, te laten zien waarom wij sámen, docenten, leerlingen én ouders
een speciale middelbare school vormen.
De ruim 180 leerlingen die onze
school met hun ouders en soms ook
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s
bezoeken, worden verwelkomd door
de geur van versgebakken wafels en
leerlingen in rode Vrijeschool Parkstad

polo’s, die de bezoekers enthousiast
een programmaboekje overhandigen
en professionele rondleiding geven in
dit fijne, nieuwe schoolgebouw.
Een scala aan activiteiten is er
georganiseerd. Naast de proeflessen

van de talen en wiskunde, mag je
zelf een periodeschrift inbinden.
Geholpen door leerlingen van onze
school. Zo ontstaan er miniboekjes in
felle kleuren, uiteraard versierd met
Filiakrijtjes. Typisch Vrijeschool.
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Heel druk is het ook bij de
demolessen smeden en koperslaan.
Waar de meer ervaren leerlingen
hun verworven ambachten tonen.
De sfeer is ontspannen en gezellig,
laten de bezoekers ons weten. We
voelen het zelf ook.
Ook de workshops houtbewerking
& klei en tekenen vinden gretig
aftrek. Een paar meiden werken
aan hun textielwerkstuk en in het
muzieklokaal kan je een instrument
uitproberen. Leerlingen van de zelf
opgerichte dramagroep, bieden
een dramaworkshop aan. De
deelnemers komen lachend het
dramalokaal uit.
Natuurlijk zijn er ook
informatielokalen. In het
leerpark, hier werken de
bovenbouwleerlingen normaliter
aan hun taken onder begeleiding
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van hun coach, vertellen leerlingen
over hun profielwerkstukken
en kun je verder met leuke en
leerzame science proefjes aan de
slag.
Vol van alle indrukken, is het
heerlijk bijkomen in de aula en
genieten van het door ouders
zelfgemaakte gebak of een wafel.
De groep van Global Exploration
maakt en verkoopt die laatste als
financiële bijdrage voor hun verre
reis.
Niets dan lof in het gastenboek,
mede dankzij zoveel leerlingen en
ouders die zeer gedreven maar
ook heel relaxt deze dag mee
vormgaven.
Marina Hollands-Windemuller

De dag begon vroeg, want rond half tien
moesten alle leerlingen, docenten en
ouders al aanwezig zijn om te helpen met
de voorbereidingen. Ik begon de dag bij
smeden en koper slaan. Vooral bij smeden
was het erg druk. Veel mensen leken
geïnteresseerd en ze stelden veel vragen.
Het was wel leuk om eerlijk en open te
zijn. Er werd mij vooral de vraag gesteld
waarom ik voor deze school heb gekozen.
Het was moeilijk om alle vragen honderd
procent eerlijk te beantwoorden, maar dat
probeerde ik wel.
Ik merkte dat veel ouders een kinderachtig
beeld over de Vrijeschool hebben. Velen
denken, bijvoorbeeld, dat je hier geen

huiswerk krijgt en dat alles hier mag (was
dat maar waar...). Ik heb ze gelukkig mogen
uitleggen dat dat niet klopt. Veel ouders
zijn enthousiast over de kunstvakken, want
we krijgen natuurlijk bijzondere vakken.
Leerlingen uit groep 7 en 8 hadden veel
vragen, vooral over periodeschriften en de
hoeveelheid huiswerk.
In de lerarenkamer waren er broodjes
voor docenten, ouders en leerlingen
die meehielpen. Ik had ook een gezellig
gesprek met, onder andere, mijn favoriete
docente Eveline. Maar ook met Marcel,
Bianca, Jules en Sharon. Allemaal leken
zij erg blij met het aantal bezoekers dat
kwam kijken. Aan het eind van de middag

had ik nog weinig energie over. We
werden bij elkaar geroepen en kregen de
mededeling dat alle programmaboekjes op
waren en dat ongeveer 185 gezinnen onze
school bezochten. Dat is best veel…
Het was leuk om te zien dat veel
leerlingen van onze school enthousiast
meehielpen. Want eerlijk is eerlijk, het is
wel een vrije dag waarin je best wel iets
‘beters’ had kunnen doen. Ik vond het tof
om erbij te zijn en ik hoop dat er veel
kinderen naar onze school komen.
Jef (9B)

De open dag was heel erg leuk. In het begin stond ik bij de
entree. Daar heette ik de mensen welkom en bood een
programmaboekje aan, waar bijvoorbeeld een plattegrond
en proeflessen instonden. Ik vond het niet zo spannend om
te doen, aangezien ik best wel sociaal ben aangelegd. Zelf gaf
ik ook één rondleiding. Dat was wel grappig, maar soms ook
vervelend omdat de mensen dan zo lang bleven staan. Ik denk
dat ze het tóch wel leuk vonden.
Verder hielp ik ook bij de workshop periodeschriften maken.
Daar was het heel druk. Er waren heel veel mensen en we
moesten met twee leerlingen (Lisa uit mijn klas en ik) zes
kinderen tegelijk helpen. Ik hielp met inbinden. De leerlingen
vonden het denk ik wel leuk en ik weet zeker dat een paar
ervan naar de Vrijeschool Parkstad komen. De meesten waren
heel goed in het inbinden en ze vonden het leuk. Het was een
geslaagde open dag.
Anne (7B)
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Officiële opening
Expositie Basquiat:
The artist and his New
York Scene
De inzet is Máximaal!
Op 31 januari 2019 vond de opening plaats
van van de expositie: ‘Basquiat, the artist and
his New York scene’ in Schunck*. Aan twee
leerlingen van de Vrijeschool Parkstad was door
Schunck* gevraagd om een gedicht te schrijven
in de geest van street-art-kunstenaar Basquiat.
Zij mochten hun poëzie zelf voordragen op
deze speciale dag. Dat de tentoonstelling werd
geopend door Koningin Máxima, wisten ze op
dat moment nog niet.
Anoek Hilt en Jef Mennen krijgen een
inspiratiesessie in Schunck* door Fabian de Kloe,
dompelen zich helemaal onder in alles wat er te
vinden is over de kunstenaar op het internet dat is best veel - en gaan aan de slag.
Zo’n drie weken voor de grote dag zijn
de gedichten geschreven. Het zijn ware
kunstwerken geworden. Jean-Michél zelf, had
ze vast prachtig had gevonden.Voormalig
stadsdichter Amber-Helena Reisig helpt de 15en 16-jarige met adviezen over het ‘performen’.
Ook docent Jaap Linde geeft tips over de

klemtoon en uitspraak van belangrijke woorden
en over de interactie met elkaar.
Het voordragen met de microfoon, tijdens de
generale repetitie op 29 januari, is eerst nog
onwennig. Maar “oefening baart” kunst zegt Jef
zelf, in zijn gedichten.
Op de dag van de opening zijn ze ruim een uur
van te voren zijn al aanwezig. Zenuwachtig zijn
ze niet. Nou ja, een beetje, maar dan vooral
omdat Jefs grote idool, rapper Yung Nelgg straks
ook gaat optreden. Wat zal hij er van vinden?
Later die dag, in de kelder, tijdens het bezoek aan
de Expositie, blijkt dat het idool onder de indruk
is van Jefs ‘punchlines’. Na nog wat tips van
de Meester, wordt deze ontmoeting uiteraard
digitaal vastgelegd.
Fantástisch vinden de genodigden hun optreden,
evenals de kunstwerken die ze voordragen.
Van alle kanten schieten ze de leerlingen
aan om een complimentje te geven. “Anoek
presenteert zo ontspannen, een stadsdichter
in spé”. Medewerkers van Schunck* zijn zelfs
ontroerd. Desgevraagd wil waarnemend
burgemeester Roemer graag een selfie met onze
beroemdheden maken, maar eerst wil hij hen
bedanken voor hun mooie bijdrage.
Dan krijgen ze ook de kans om de Majesteit
zelf te spreken. Ze vindt hun verschillende
kunststijlen goed bij elkaar passen, deelt
ze Anoek en Jef mede. Het is een uiterst
sympathiek gesprek. Toen ik Jef ernaar vroeg zei
hij: ”ze ruikt naar aardbeien!”
Marina Hollands-Windemuller
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In de war

De kunst leek in de war
Maar hij zat ook in een oorlog
Ik wil het zelf doen
Maar ben ik wel zelfstandig?
Ik weet ik heb een kleur
Was eenieder maar kleurenblind
Tijdens dromen vaak m’n ogen dicht
Maar zie wat ik voor ogen heb
Schat m’n kansen gelijk
Want
Op een schaakbord
Hebben zwart en wit dezelfde kansen
Ben je een beetje arm?
Gebruik je armen dan
En neem niet de benen
Hou je hoofd erbij
Van de onderwereld naar de bovenste
verdieping
En hij nam de trap
Liftte niet mee op succes
Achter elke vorm van kunst
Schuilt waarheid
Dus kijk in zijn gedachte
Is het wat je verwachtte?
Oefening baart kunst.

Vooruit

De frustratie komt naar boven
Levend in de onderwereld
Wil zijn eigen wegen nemen
Uitwegen gaan creëren
Opties moet hij wegen
Leren balanceren
Kijkend achterruit
Eindstand wil hij vooruit.

Jef

Mijn generatie

Het geraamte dat niemand past
Producten, willen ze van ons maken
Wij zijn niet te koop, te hervormen of
aan te passen.
En horen niet onder druk te worden
gezet.
We zullen ons niet nog gekker laten
maken dan we al zijn.
Laat ons zijn.
Realiserend keren we elkaar de rug toe
Komen bij elke stap dichter bij ons
ware gezicht
Iedereen van ons heeft de gedachte in
de verkeerde tijd te leven
En door die roeping zullen we
verzuipen in contrast.
Wij zijn kaarsen met een andere
brandduur
Maar laat ons vuur niet doven.

Wie ben ik?

oké.
je kan er naar fluiten, geld maken wil je
wel
het is een fluitje van een cent
als je bent wie je bent
en je alles in je geeft
honderd procent
hou het honderd, altijd
ook al loopt het in het honderd
weet je wat het met je doet
al die aandacht
dacht al dat je er nooit aan dacht
de druk is zo hoog
je krijgt de volle laag
ieder lopend achter de kudde
en jij bent het zwarte schaap
ironisch
leven zonder racisme is een Mindfuck.

Door het oog van...

Mijn eigen pad…

Anoek

Jef

Het zijn de tedere wolken die ik
bewonen wil
Meevarend op de golven van de lucht.
Ze zijn te voorspellen,
maar zullen altijd veranderlijk zijn
zich steeds opnieuw verrijken
met uitstoot van de stem.
Om te ontdekken wie ik ben,
behoor je door het oog van je ziel te
kruipen.

Als ik kon kiezen tussen twee wegen
Zou ik niet eens overwegen
Zou m’n eigen weg gaan
Ik blijf hier dan wel staan
Maar mentaal ben ik weg
Je kan m’n gedachten terugvinden
In mijn werk
Maar toch
Mentaal leef ik in m’n eigen tijdperk.
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Project: Transformatie
Het project ‘Transformatie’ in de klassen 8

Bij de Vrijeschool Parkstad, staan creativiteit, kunst en cultuur, maar ook burgerschapsvorming hoog in het vaandel. Het
vrijeschoolonderwijs is gericht op de ontwikkeling van de jonge mens, een doorlopende leerlijn van vier tot achttien jaar, waarin de
menskunde centraal staat.
Gezien vanuit dit leerplan ontdekt klas 7 (eerste leerjaar) de wereld van de jongvolwassene. In de lessen worden thema’s aangeboden
die te maken hebben met de ontdekkingsreizigers.
In klas 8 merk je de worsteling van de leerlingen met zichzelf. Er is een transformatie gaande. Het lesplan neemt deze transformatie
als uitgangspunt om ontwikkelstof aan te bieden.
Deze transformatie heeft paralellen met de transformatie van deze regio na de mijnsluitingen. Het mijnverleden en ook de transitie
daarna, maakt Parkstad uniek. Leerlingen leren over deze geschiedenis en ook burgerschaps-vorming zit hierin verweven. De lessen op
een Vrijeschool staan namelijk niet los van elkaar en zijn op betekenisvolle wijze met elkaar en met de buitenwereld verbonden.
We moeten de leerlingen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun authentieke zelf en hun kracht en daarmee hun bijdrage
aan onze samenleving. Met het vertellen van het (positieve) verhaal, is dit de generatie die hun energie en innovatieve capaciteiten in
deze regio investeert en niet vertrekt naar elders. Het zijn de ‘blijvers’. Deze jonge bewoners bouwen een Parkstad om trots op te zijn.
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Stel: Je bent 14 jaar. Inwoner van Parkstad. Je hebt Heerlen nooit gekend als stad in crisis. Je bent hier geboren met een schone lei.
Welk verhaal heb je dan over deze stad, regio te vertellen, en wat kunnen wij van dat jonge verhaal leren? Wat heb jij Parkstad te
bieden?
Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat is mijn kracht? Doe ik er toe?
Hoe verhoud ik me tot mezelf en de stad/deze regio.Welk verhaal vertel ik over Heerlen? Deze vragen gaan de leerlingen
beantwoorden middels diverse kunstdisciplines.
Voor dit plan zijn we een co-creatie aangegaan bij Pit Cultuurwijzer en werken we samen met Schunck*.We ontvingen subsidie van
de Gemeente Heerlen om dit project als pilot op de Vrijeschool Parkstad te mogen uitvoeren met als voorwaarde om het project te
verduurzamen.
Ter inspiratie interviewden we wijkbewoners rondom de school over wat zij te vertellen hebben over Heerlen.We bezochten de
expositie van Basquiat, the artist and his New York scene in Schunck*. Ook maakten we een geluidswandeling door Heerlen. Op
dinsdag 26 februari gingen we aan de slag met een workshopreeks van 6 weken in 5 verschillende kunstdisciplines. Songwriter Juul de
Bruine in samenwerking met muziekproducer Brendan Gijzen, begeleiden de leerlingen in het vertellen van hun verhaal over Heerlen

Wat
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in een lied en muziek. Kunstenaar Gregor Wintgens geeft de workshops street art. Ricardo Hernandez begeleidt een groepje leerlingen
in het uitdrukken van hun verhaal over Heerlen in dans. Amber-Helena Reisig, helpt leerlingen met het uiten van hun verhaal in
schrijven en performen.

Op zaterdag 13 april vond er een afsluitende middag plaats waarin leerlingen een culturele uiting gaven als de nieuwe bewoners van
Parkstad in muziek, beeldend, literatuur, dans en songwriting in de nieuwe Nor.

Marina Hollands-Windemuller
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Stage klas 9

De leerlingen van klas 9 liepen ook dit jaar weer stage bij het winkelbedrijf. Op vrijdag 1 maart vonden de
stagepresentaties plaats.. Van bloemenzaak tot chocolaterie en van supermarkt tot kledingwinkel, schoonheidssalon en
kapsalon, De stageplaatsen waren zeer gevarieerd. Verschillende opvallende uitspraken werden gedaan. “Vakkenvullen
is niet het beroep dat je je leven lang wil doen”, “ik heb er veel geleerd”, “misschien krijg ik er wel een bijbaantje” maar
veruit de meest gehoorde uitspraak: “Het was leuk! Vooral ook omdat het even niet school was! “
Jeanny Debets
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Examens!

De leerlingen van klas 10 doen dit schooljaar examen. Onze reporter Kirsten ging op
pad en bestookte de examenkandidaten met vragen:

Koen
- Heb je veel examen
stress, en waarvan het
meest?
Nu nog niet heel veel, maar
dat gaat denk ik nog wel
komen
- Welk vak is het
moeilijkste en
waarom?
De talen en natuurkunde.
Ik ben niet heel goed met
vreemde talen en totaal niet
thuis in natuurkunde.
- In welk vak moet je
de meeste tijd steken
qua leren?
Ik denk natuurkunde.
- Heb je er een goed
gevoel over?
Gemengd, ik weet het niet
zeker

- Denk je dat je gaat
slagen?
Ik zou het oprecht niet
weten
- Wat is je leukste
herinnering aan de 10e
klas?
Alle idiote dingen die
gebeuren in het leerpark
- Vind je jezelf slim?
Zodra ik ergens motivatie
voor heb, is leren geen
moeilijk iets. Alleen de
motivatie vinden, dat is een
grotere uitdaging.
- Vind je de examens
gemakkelijk en
waarom?
Tot nu toe waren de

proefwerken en dergelijke
niet extreem lastig. Echte
examens hebben we nog
niet gehad.

Emma
- Heb je veel examen
stress, en waarvan het
meest?
Nee het valt wel mee. Soms
kan ik alleen op de dag
zelf af en toe wat zenuwen
hebben. Dit is vooral bij de
leervakken.
- Welk vak is het
moeilijkste en
waarom?
Wiskunde en economie.
Omdat ik vaak moeite heb
met alle berekeningen.
- In welk vak moet je
de meeste tijd steken
qua leren?
Aardrijkskunde en
geschiedenis dit is veel stof
dus hierin steek ik de meeste
tijd.

- Heb je er een goed
gevoel over?
Ja dat heb ik.
- Denk je dat je gaat
slagen?
Ja, maar ik zal wel nog flink
mijn best moeten blijven
doen.
- Wat is je leukste
herinnering aan de 10e
klas?
Ik heb niet een leukste
herinnering.
- Vind je jezelf slim?
Ja
- Vind je de examens
gemakkelijk en
waarom?

Ik vind ze gemakkelijk
wanneer ik gewoon goed
voorbereid ben.

topic line
Wat maakt de Vrijeschool Parkstad zoveel meer?
Vergelijk ons met individuele paletten. Het is alsof de reguliere
school, als schilder, al van tevoren heeft besloten dat je een scala
aan kleuren of technieken niet mag gebruiken. Maar hoe meer
je uitsluit, hoe armzaliger je kunst uiteindelijk kan worden. Onze
school, daarentegen, wil niet dat je iets voor je eigen onderzoek
uitsluit. Het onderzoek naar wat leven voor jou betekent en
welke plek jijzelf daarin inneemt. Je moet ervoor kunnen zorgen
dat elke keuze van jou is en dat je je richt op alle aspecten van
wie je bent.
Elk doek, dat wit begon, zal variëren. Abstract, expressief,
werkend met aquarel of olieverf. De motivatie achter je creatie
zal datgene kiezen waar je innerlijk naar verlangt. Om dat wat
zich in het hoofd heeft genesteld, vervolgens te vermengen met
de kleur van het hart.

Naast de veelbesproken creatieve vakken, gaan leerlingen uit
eigen initiatief aan de slag, bij zichzelf of bij een ander.
Kunst hoeft niet moeilijk te zijn, je moet er alleen voor open
kunnen staan. Of je nu wel of niet met voorbedacht perspectief
naar een meesterwerk loert, je zal je telkens verbazen over de
hoeveelheid lef die tussen de groeven van de penseelstreek
verborgen zit.
Door de gangen lopen ze kleurrijk hun ideeën en fascinaties
tegemoet, al hebben ze dat zelf soms niet in de gaten. Wij
laten ons niet kleuren of leiden door anderen die denken de
wijsheid in pacht te hebben. Het leer- en maakproces is vooral
van belang. En daar probeert de schilder ons een handje bij te
helpen.
Anoek
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Esra de Kleine chef
Op de Vrijeschool Parkstad wordt de kantine (op woensdag tijdens de pauze) gerund door een leerling, Esra (8B). Het is haar
wens om kok te worden. Onze reporter, Kirsten, interviewde haar en twee van haar klanten:

Hoe ben je op het idee gekomen om de kantine te beginnen?
“Ik wil vanaf mijn 4e al kok worden en op de VSP krijgen we
geen koken. Dus moest ik iets bedenken om toch te kunnen
koken. (Zodat ik nog even hier kan blijven voordat ik in België
een koksopleiding ga doen) Ik heb mijn ideeën met mijn
moeder en Pauline besproken en een bedrijfsplan gemaakt. Toen
iedereen akkoord ging ben meteen aan de slag gegaan. Ruimte
schoongemaakt, tafels erin, geld investeren in spullen die ik nodig
had en gaan koken. “
Wat vind je het leukste wat je ooit hebt gemaakt voor de
kantine?
“wortelcupcake met citroencreme. Ze waren heel goed gelukt en
super lekker. Jammer dat maar weinig kinderen deze wilden

Klant Freya (8b )
Wat vind je van de kantine en waarom?
Ik vind de kantine erg leuk en lekker, ik ben blij dat ie er is!
Vind je een keer in de week te weinig, of genoeg?
Nee sowieso te weinig. Het zou veel fijner en handiger zijn als we
het vaker zouden hebben.
Wat zou je graag in de toekomst zien in de kantine?
Meer drinken en iets van fruit
Wat vond je het allerlekkerste en waarom vond je dit?
De wraps! Gewoon omdat ik wraps lekker vind!
Koop je vaak iets bij de kantine?
Ja, elke week eigenlijk wel.
Hoeveel geld geef je per maand uit aan de kantine?
Ligt eraan maar vaak iets van rond de 7,50 euro.
Vind je het een leuk initiatief en waarom?
Ja erg leuk en ik heb ook heel veel respect voor Esra dat ze dit
doet!
Zou jij zelf ook de kantine willen doen als de mogelijkheid
ontstond ?
Nee, dat zou voor mij veel teveel stress zijn.

proeven, maar ik had lekker meer.”
Wat wil je graag nog een keer maken?
“Het liefst maak ik gezonde dingen dus veel verse groente, kruiden,
fruit. Nieuwe combinaties proberen vind ik super leuk vooral als
het dan ook nog lukt. “
Wat vond je niet leuk om te maken, of wat wil je echt nooit
maken?
“broodjes knakworst omdat het ongezond is en ik daar mijn
creativiteit niet in kwijt kom.
Wat ik nooit wil maken is gelatine.Voor de rest lust ik wel alles
hoor”
Waarom is de kantine maar een keer per week?
“Ik heb ook tijd nodig voor huiswerk en mijn andere hobby’s.“

Klant Julie (8B)
Wat vind je van de kantine en waarom?
Leuk en fijn omdat je niet altijd je eigen eten hoeft mee
te nemen en dan hoef je niet altijd maar boterhammen te
eten ofzo.
Vind je één keer in de week te weinig, of genoeg?
Genoeg.
Wat zou je graag in de toekomst zien in de kantine?
Nog steeds gezonde dingen maar misschien ook:
frikandellenbroodjes of donuts of zoiets.
Wat vond je het allerlekkerste en waarom vond je dit?
Broccoli soep. Het vulde goed en de soep had een lekkere
romige smaak.
Koop je vaak iets bij de kantine?
Nee eigenlijk niet.
Hoeveel geld geef je per maand uit aan de kantine?
Ik denk €1 in de paar maanden maar. Alleen als ik zin heb
in iets zeg maar.
Vind je het een leuk initiatief en waarom?
Jaaa! Heel leuk, omdat ze zelf kok wil worden
en je moet klein beginnen hé? Anders kom je
nooit verder.
Zou jij zelf ook de kantine willen
doen als de mogelijkheid ontstond?
Misschien wel ja. Lijkt me op zich wel
leuk. Alleen kost het wel veel tijd.
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Maskers, muziek & plezier
On the 1st of March, we celebrated our carnival festivities. In the weeks beforehand, a lot of
pupils were already very excited and worried about their special costumes for the big event.
The ready-steady-go-signal took place at exactly 12.33 p.m. and that was the start of a few
hours of music, fun, food & beverage and most of all a seat pit full of dancing and cheering
students having a masked ball.
I spotted for example a cute fox, adorable mice, bees and kittens, some dark vader-like
creations, anime-inspired costumes, joyful Eskimos, lovely ballerina girls, cool street wear
gear, a naughty unicorn and a teacher who slightly looked like a crossbreeding between an
astronaut and a sumo wrestler (but that’s what carnival is all about, of course).
A skilful deejay turned up the volume and made sure we were provided with numerous
carnavalsschlagers to sing along and some uplifting music to move our feet on the
dancefloor.
Most of the ten-graders had lessons, but some of them managed to have a peek or join
the festivities. The windows were covered in black and the darkness gave the whole setting
extra glamour and excitement.
The carnival afternoon was a nice closing of busy school weeks for the students and staff
and moreover a colourful start of the holidays. We kept the weird number 11 in mind
by turning off the music at 14.11 sharp. It was time to pop the balloons and remove the
garlands.
The hardworking members of the party committee took all efforts to make this carnival
party a success. Super duper! Thanks a lot for that.
Carnival 2019 was awesome!
Bianca, docent engels

poetry line
Niet welkom

Tijdelijk

Ik liep naar buiten toe
Ook al was ik al lang moe
Mijn spieren deden pijn
Maar waar kon ik anders welkom zijn
Als ik er was
Was er niemand die mijn zusje voorlas
Niemand durfde bij mij te zijn
Ook al voelde ik me heel erg klein
Tranen sprongen in mijn ogen
Zou ik echt nooit meer terug mogen
Nooit meer terug naar mijn familie
Nooit meer terug naar mijn zusje Lilie
Dit moest de goede keuze zijn
Ook al deed dit in mijn hart zo’n pijn
Ik liep verder in het bos
En viel in slaap op een bed van mos

De tijd tikt maar door en door
We kennen het door en door
Dagelijks wijzer
Als een wijzer
Liep langs een etalage
Zag een mooie klok
Had nog geen horloge
Maar wist precies hoe laat het was

Myrthe Rijk

Jef Mennen

Tijd. Om te gaan sparen.
“dewoordenschat”

Automatisch

Deze dagen, gaat alles automatisch
De ene dag voel je je oliedom
Dan opeens, gooien we olie in het vuur
Je gooit het er niet zelf in, daarom zoek je
een uitweg
Of je moet teveel pijn balanceren…
En wegen
Daarom wil je graag snelweg
Dan sta je niet in de weg
Gedichten maken, is voor velen een
uitlaatklep
Net zoals wanneer jij je hond uit laat, laat
Ik ben geen automonteur of dokter, maar
ik leg wel verbanden
Maar wacht.. banden hoef je toch niet te
pompen?
Voor een goede band

Jef Mennen
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time line

In
vertellen leerlingen over het
periodeonderwijs in de verschillende klassen.
Periodeonderwijs vindt gedurende drie weken plaats tijdens de eerste
twee uur van de dag. Er wordt dan intensief gewerkt aan een bepaald
thema of vak. Leerlingen maken aantekeningen. Aan het eind van de
periode binden ze zelf hun verslag in: periodeschrift.
Een ‘eigen boek’ met up-to-date informatie.

20
time

Periode NATUURKUNDE
De periode natuurkunde vond ik heel leuk. Heike was ook heel aardig.
We moesten veel proefjes doen. Als eerste moesten we een proefje doen
met een soort wip. Er moesten twee mensen op de wip gaan staan
en dan in balans proberen te blijven. Een keer ging het fout. De wip
schoof en kwam tegen de muur, waardoor er nu nog steeds een gat
in zit! Verder gingen we een dag naar de gymzaal en daar deden we
een proefje met een schommel. Je moest jezelf (in het begin met hulp
van anderen) optillen. Hoe meer katrollen erbij kwamen, hoe minder
kracht je nodig had. We hebben natuurlijk nog veel meer proefjes
gedaan, maar deze twee vond ik het leukste.
Anne (7B)

Periode ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN:
De klassen 10 hebben in de periode van 10 december tot 11 januari de
periode onderzoeks vaardigheden gehad. In deze periode moesten ze een
profielwerkstuk maken. Je mocht alleen of in twee tallen werken. Door
het maken van een mindmap koos je het onderwerp of beroep. De mavo
moest hier een presentatie voor maken en met de open dag presenteren.
De havo moest alleen een profielwerkstuk maken. Dit vonden de meeste
leerlingen erg leuk, omdat je dan kunt kijken welk beroep er later het
beste bij je zou passen.
Nienke (10B)
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Periode

ONTDEKKINGSREIZEN:
Deze tekening heb ik gemaakt tijdens de periode
ontdekkingsreizen.
De afbeelding staat voor het wereldbeeld van
Scandinavië. Ze dachten vroeger namelijk dat
de wereld een boom was, waarvan de takken
de hemel en de wortels de hel waren. Ik heb er
van geleerd dat de mensen vroeger heel anders
dachten over de wereld. Wij zijn er natuurlijk zo
aan gewend dat de wereld rond is en de vorm van
een bol heeft, dat we er niet over
nadenken hoe de wereld er
anders uit zou zien.
Pien (7B)

De periode ontdekkingsreizen was erg interessant, we hebben
veel geleerd. Ik wist bijvoorbeeld niet dat ze vroeger levende
dieren meenamen aan boord, zodat ze die konden slachten
voor vers vlees. We moesten een landkaart natekenen van de
zeevaarders vroeger. Het leek mij leuk om dat met pastelkrjtjes
te doen en de randjes af te branden voor een oud effect.
Guusje (7B)

Periode Wiskunde:

Periode BIOLOGIE
We hebben afgelopen 3 weken periode biologie gehad, maar niet zomaar periode.
De lessen werden gegeven door Bianca
Limpens en ze waren in het Engels! Superleuk
en origineel!
Ik vond de stof die behandeld werd superleuk.
Sommige dingen waren wel nog moeilijk te
begrijpen, vooral in het Engels. Maar ik heb
veel geleerd en heb absoluut een hele fijne
periode gehad!
Kirsten (8B)

“Twee periodes wiskunde, wat een hel!” zouden de meesten onder ons
denken. De periodes combinatoriek en goniometrie werden beiden
aan ons gegeven door Hendrik. Combinatoriek was een periode met
combinaties (variaties en permutaties, maar dat zijn moeilijke woorden).
Zoals de naam al zegt, met goniometrie hielden we ons bezig met het
meten van driehoeken zonder een geometrische driehoek. Hendrik legde
alles op een leuke manier uit en uiteindelijk snapten de meeste het.
Lotte (9B)
De 10e klassen hebben in de periode van 11 februari tot 1 maart de periode wiskunde gehad. Het was een periode voor wiskunde A en wiskunde
B. Deze groepen werden opgesplitst. De groep van wiskunde A kreeg op
maandag, woensdag en vrijdag les en wiskunde B op dinsdag en donderdag. Diegene die dan geen les hadden, moesten op school werken. Wij
hebben heel inhoudelijk geleerd. Wij hebben in deze periode kansberekening ofwel ‘heel handig rekenen’ behandeld.
Nienke (10B)

15

Vrijeschool Parkstad nummer 2 - 2019

life line
In de rubriek life line worden
leerlingen en docenten genomineerd
om deel te nemen aan een interview.

Zie jij je naam onder één van de interviews staan?
Dan ben jij de genomineerde voor de volgende schoolkrant.
Tekening Ischa

Wat mag je doen:
• Stuur de antwoorden PLUS een foto waar jij blij van

•

wordt naar:
jdebets@live.nl en
m.windemuller@stichtinglvo.nl
Je mag voor de volgende genomineerde (je kiest een
leerling uit de andere klas, hij/zij leest zijn/haar naam
in de volgende off line) één vraag schrappen en één
nieuwe vraag bedenken (een pittige vraag, maar wel
eentje die je zelf ook zou beantwoorden).
Interview met: Ischa (klas 7B)

Vraag 1: wanneer is voor jou de vakantie pas echt
geslaagd?
Isha: Als ik met mijn familie ben en als ik op de bank kan chillen en
Netflix kijken
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Isha: Mijn tong oprollen in een soort bloemetje.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Isha: Ik was slijm aan het maken, toen ging ik er letterlijk met mijn
broek in zitten, maar ik was bij iemand op bezoek en we gingen
uiteten. Iemand zag het en ik schaamde me echt kapot.
Vraag 4: wat zou jij niet willen weten van je mentor?
Isha: Hoeveel kleren ze heeft, want ze heeft iedere dag iets anders
aan.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Isha: Wees lekker gek, want het maakt niet uit wat mensen van je
vinden, als je maar gelukkig bent!
Vraag 6: Hoe vind je het op school tot nu toe?
Isha: Ik vind het echt heel leuk op school. De docenten zijn stuk
voor stuk fantastisch.
Ik verander vraag 4 in:
Welk seizoen vind je het fijnst en waarom?
Het stokje geef ik door aan: Eveline (7B)
Ik word blij van tekenen, schilderen en muziek
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Het interview van Kader (Docent Frans)
Vraag 1: wanneer is voor jou de vakantie pas echt
geslaagd?
Kader: Een vakantie is bij mij geslaagd als ik niet meer weet welke
dag we zijn en als wij een rondreis kunnen maken.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Kader: Helpen. Er is geen kwaad om goed te doen.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit
Kader: Mijn neef en ik hebben de fiets van onze oom zonder
toestemming genomen toen ik 12 was. We hebben hem
teruggebracht, maar in tweeën gebroken.
Vraag 4: wat zou jij niet willen weten van je colega’s?
Kader: Wat ze doen na hun werkdagen.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Kader: Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet
hij/zij dan zeker van jou weten?
Kader: Niets speciaals.
Ik verander vraag 1 in:
Waar droomde jij als klein kind van?
Het stokje geef ik door aan:
Sascha (docent handvaardigheid)
Ik word blij van: Zie foto

Het interview van Fenne (klas 9B)

Interview met: Carolien (klas 8B)

Vraag 1: wanneer is voor jou de vakantie pas echt geslaagd?
Fenne: Niks moeten en leuke dingen doen met leuke mensen.
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Fenne: Uhh… ik kan vetgoed liefdesadvies geven.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Fenne: Mijn vriendin Anne (9A) en ik waren aan het shoppen in
Maastricht. We gingen naar een restaurant om wat te eten en te
drinken. Toen de ober ons de menukaart gaf, kwamen we er achter dat
het een supersjiek restaurant was. Toen zijn we gewoon weggelopen,
haha!
Vraag 4: Wat wil je echt nog een keer gedaan hebben
voordat je van school gaat?
Fenne: Op school slapen.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Fenne: Doe wat je wilt!
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet hij/
zij dan zeker van jou weten?
Fenne: leuk en gezellig
Ik verander vraag 1 in:
Wat is je favoriete kledingitem?
Het stokje geef ik door aan:
Anne (9A)
Ik word blij van:

Vraag 1: Als je in de spiegel kijkt, wie kijkt jou dan aan?
Carolien: Uhm, ikzelf?
Vraag 2: wat is jouw verborgen talent?
Carolien: Ik heb er denk ik niet echt een.
Vraag 3: wat is jouw grootste blunder ooit?
Carolien: Ik heb ooit een vreemde vrouw geknuffeld, ik dacht dat het
mijn moeder was.
Vraag 4: wat zou jij niet willen weten van je mentor?
Carolien: Van zo’n hele privé dingen.
Vraag 5: wat is je levensmotto?
Carolien: Het heeft geen zin om op iemand boos te blijven, je hebt er
zelf niks aan en de ander ook niet.
Vraag 6: als je iemand voor het eerst ontmoet, wat moet hij/
zij dan zeker van jou weten?
Carolien: Er is niet echt iets specifieks wat hij/zij van mij moet weten.
Hij/zij leert me snel genoeg kennen.
Ik verander vraag 1 in:
Wat is het aller gekste wat je
ooit hebt gedaan?
Het stokje geef ik door aan:
Koen (8B)
Ik word blij van mijn hond Lizzy

over the line

over

line

the
of GOSSIPLINE?
De afgelopen weken is onze brievenbus behoorlijk vol geraakt.
We hebben veel interessante weetjes, roddels en feitjes gelezen.
want, wist je dat..
- Hendrik stiekem verliefd is op Bianca?
- Pauline een enorme fan van ‘Hollands Got Talent’ is?
- De baard van Hendrik is gegroeid?
- Tijdens de schoolkrantvergadering iedereen naakt is?
- Marcel toegaf dat hij nooit ‘Vrijetijd’ heeft?
- Lotte schulden heeft bij de Albert Heijn omdat ze teveel
kaasbroodjes koopt?
- Niet nu. Carol heeft even geen tijd.
- Pauline haar tanden op school poetst?
- Als je vier plus vier doet, acht krijgt?
- Henk heeft gehoord dat Sascha elke nacht op school blijft
slapen?
- Jaap snoepjes steelt van kinderen?
- Elly ons wel eens voor het lapje houd? En de draad wel eens
kwijt is?
- Sascha zijn baard net zo wilt krijgen als die van Hendrik?
- Carol en Mara een smurf hebben gespot?
- Heel veel leraren kaal zijn?

- Wist je dat als je een vlieg dood mept, je het beste aan Kader
kan vragen of hij het voor je wil doen?
- Het Vrijeschool gebouw vroeger een
beruchte gevangenis was?
- Leraren een ‘skill’ bevatten waardoor ze er
nooit zijn als je ze nodig hebt?
- Weetje: Magister is slecht.
- Als Carol op zijn computer zit, hij stiekem
Fortnite speelt?
- Het afegelopen winter gesneeuwd heeft?
- Bianca vaak woorden uitspreekt die te
maken hebben met spijsvertering? Diarree,
poepies, bofbipsen, drollebollen en bofkonten..
- Janine op een maandag GEEN hakken droeg?
- Hans heeft gehoord dat er elke vrijdagnacht een slaapfeestje
wordt gehouden door de leraren?
Dit waren de roddels en weetjes van deze keer. Wil jij ook iets
insturen? Duw zeker nog iets in de brievenbus, en wie weet
staat jouw roddel of weetje wel in de volgende schoolkrant.
Jef & Julian
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fun line
Interview met….

Bibi de Boom

In de vorige editie van ‘Interview met..’
hadden we een succesvol gesprek met Blub
over zijn leven als vis. Vandaag hebben we
een exclusief interview met Bibi de Boom
over zijn lifestyle, hobby’s en zijn mening
over het kappen van bomen. Ik sprak hem op
het grasveldje achter onze school.
Vertel eens wat meer over jezelf…
‘Mijn naam is Bibi, ik ben 87 jaar oud, ik woon al mijn
hele leven in het Aambos en ik zit momenteel in een
depressie..’
Ooh, wat sneu voor je. Hoe ben je in een
depressie terecht gekomen?
‘‘Ik zie door de bomen het bos niet meer. Mijn
neefje Peter de Palmboom is afgelopen week
omgekapt en ik ben super bang dat die meneer
terugkomt om mij ook om te hakken.’!’
Weet je wie het was?
‘Ik kan me niet zoveel meer herinneren, maar
volgens mij had hij een stoere baard en heette
hij Sascha of zoiets..’
Oh.. wat vind je lekker om te eten?
‘‘Croissants van bladerendeeg’
Heb je trouwens een relatie?
‘Ja, ik had een hele leuke vriendin, maar ze
hout niet meer van me.
’Oei.. doe je het wel goed bij demeisjes?
‘‘Ja, elk jaar vallen er weer bladern voor me.’.

Aah ja, heb je verder nog leuke hobby’s ofzo?
‘Nope, maar ik zat wel een tijdje op voetballen.’
Nu niet meer?
‘Nee, ik ben geschorst..’
Waar heb jij een hekel aan?
‘‘Aan boomknuffelaars..’
Wanneer heb je besloten om een boom te
worden?
‘Toen ik de horrorfilm ‘Sint’ had gezien. Het was
weer een typisch Nederlandse film en de special
effects waren waardeloos.’
Wat is je favoriete liedje?\
‘Hoor de wind waait door de bomen. Ik ben
overigens geen fan van sinterklas
Lees je eigenlijk wel eens nieuwsbladen?
‘Nee, maar ik vind het wel ironisch dat ik nu in
jullie ‘blad’ sta. Hihihihi.’
Goed, ik denk dat we dit interview moeten
afkappen. Ik moet zo terug naar de les en…
‘AFKAPPEN? IK WIL NIET EINDIGEN
ZOALS MIJN NEEFJE, POTVERDORIE’
Zo bedoelde ik het niet hoor… wil je ter afsluiting
nog iets mededelen aan de lezers?
‘Doe allemaal goed je best op school. En wil dat
niet lukken? Mijn opa zei altijd: ” Er leiden veel
wegen naar Bome.”’
Bibi... het is ‘Rome!’
‘Oh.. ja, dat ja’
Dit was het dan maar weer, maar niet
getreurd, in de volgende editie van de
schoolkrant staat er weer een succesvol
interview.
Jef Mennen

Een dag in het leven van…
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In deze editie van ‘een dag in het leven van’ volgen we Carol…
Wat doe je zoal op een dag?
‘Ik... wacht even…… oké, wat was de vraag ook alweer?’
Wat doe je zoal op een dag?
‘Ik doe... wacht even… kan dit op een ander moment?’
We probeerden Carol nog te bereiken maar hij was te druk.

Hoe overleef ik....?
Goedendag geachte lezer,
In deze editie van de schoolkrant komt
er een nieuwe rubriek in. Getiteld: “hoe
overleef ik?”.
Dit is natuurlijk geïnspireerd door de
boekenreeks “hoe overleef ik…?” van
Francine Oomen.
Ik (Floris), ben in deze serie jullie host en zal
jullie meenemen door de magische wereld
van dit waargebeurde verhaal. Dit is mijn
verhaal, mochten er naderhand mensen
(persoonlijk of anoniem) zijn die ook hun
“hoe overleef ik?” stukje in de schoolkrant
willen hebben, dan kunnen ze daar kort iets
over schrijven en het aan mij geven. Dan zal
ik kijken hoe en wat erin komt.
Disclaimer: dit segment is puur voor
vermaak en niet om de persoon in kwestie in
een kwaad daglicht te stellen.

In deze editie:
“HOE OVERLEEF IK drie uur wiskunde van Peter?”
Wij (9a) hebben afgelopen jaar periode goniometrie van Peter gehad. Ons
rooster gaf echter aan dat we op de donderdag het 3e uur ook nog eens
een vakles wiskunde van Peter hadden. Nu is het op zich niet heel erg om
drie uur wiskunde te hebben. Maar de periode gaat over hoogtes opmeten
en de vakles over ontbinden in factoren. Het heeft wel iets gemeen, maar
niet veel. En daarbij…het was Peter! Voor mensen die Peter niet hebben,
laat me hem even aan jullie voorstellen: Peter is wiskundedocent en
mentor van klas 7A. In de bovenbouw geeft hij les aan havo/vwo. Hendrik
geeft les aan de mavo. En Peter staat bij ons bekend als de “droogkloot”
van de school. Naast mij natuurlijk ;)
Maar goed terug naar de kernvraag: hoe overleef ik 3 uur wiskunde van
Peter?
Op zich nog best te doen hoor. Naast dat het maar één keer per week
voor drie weken was, was de omgang voor mij vrij simpel. In tegenstelling
tot een paar andere leerlingen, (die personen weten dat zelf maar al te
goed ;)
Zoals ik al zei: “dit is nog maar het begin”. Er zal volgende keer zeker meer
komen. En misschien met ideetjes van jullie. We zullen zien.
Floris Ermers (9A)

We hebben dit bericht gekregen via de
roddels en weetjes, en we vonden het
te belangrijk om er vooral op in te gaan..
Dus we hebben er maar een gedicht over
geschreven..
‘De Vlieg’
Er was eens een eendagsvlieg
En hij had zijn dag niet zo
Hij vloog maar heen en weer
Het deed hem o-zo-zeer
Hij vloog over een hoofd
Wou kennismaken met de leraar
Vliegensvlug werd hij doodgemept
Hij zag ze vliegen..
Kader had een vlieg gemept
‘Lerarenrijmpje’
Zo trots als een Pauwlien
Hoge hakken als Janine
Zweten, als Eveline..
Een schot in de Roos
Elly d’r tellie is draadloos
De poetsvrouw heette geen Bianca
Maar ze was een Bezemer
In een breuk als Peter
Maar Marieke wordt weer beter.
Jef Mennen
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front line
In front line
blikken we
vooruit naar
wat je in de
volgende
editie kunt
verwachten.

Eerst gaan we genieten van de zon in de meivakantie. Op 9 mei starten de centrale
examens voor de Mavoleerlingen van klas 10. Natuurlijk wensen wij hen allemaal veel succes!
Hopelijk kunnen we iedereen mét hun diploma in de volgende editie van de Offline krant zetten.
Van alle geweldige optredens tijdens de culturele avond op 2 april, en de activiteiten samen
met de Freie Waldorfschule Aachen die op 30 maart in Aken plaatsvonden, zullen wij in de volgende
offline krant verslag doen
Op zaterdag 13 april was de eindvoorstelling van het culturele project ‘Transformatie’ van de
klassen 8 in de Nieuwe Nor. In de volgende schoolkrant zullen wij hierover berichten. En natuurlijk
blikken wij vooruit op de reis die een groepje leerlingen deze zomer gaan maken met Global
Exploration.
Natuurlijk zijn er weer interviews met leerlingen én een docent van onze school. De
genomineerden zie je bij: life line. De column van Anoek bij topic line. Illustraties en tekeningen van
Lotte. Roddels en weetjes in over-the-line en funny things van Julian & Jef in fun line.
Voor de nieuwe rubriek Poetry Line mag je een gedicht insturen dat je graag in de schoolkrant wil
delen.
Bij de uitreiking van de portfolio’s of je diploma, zullen we de laatste editie van de off
line schoolkrant van dit schooljaar uitdelen.

that line
side line

Wil jij een bijdrage leveren aan de volgende Offline? vertel ons
wat je leuk of bijzonder vond bij een Periode, voor time
line, een puzzel, of iets grappigs voor fun line, heb je een
mooi gedicht geschreven of iets hilarisch meegemaakt in de
klas? Wil je de blunder van een leerkracht delen in over the
Redactieleden: Anoek (10B) /
Nienke (10B) / Floris (9A) / Jef (9B)
/ Julian ((9B) / Lotte (9B) / Kirsten
(8B) / Anne (7B)

line of wil je een oproep doen?
Mail het vóór vrijdag 24 mei
naar de redactie:
jdebets@live.nl en
m.windemuller@stichtinglvo.nl

Bianca Limpens
Jeanny Debets
Marieke Krill
Marina Hollands-Windemuller

illustraties: lotte (9B)
Foto van Anoek en Jef met
Koningin Máxima op het
podium is van: Harry Heuts
Oplage: 350

