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van 

Bobos, Joey Fresco, Cars, 
Ball, Vanilia, Frou-frou, 
Lion Jeans. 

De nieuwe trend: 
Gebleekte Denim en Chambray 
in blousjes, jeans en jacks. 

Geopend : Dinsd ag t/m vriJdag 10- 18 uur 
VriJdag avo nd koopavond 
Za terdag van 10-17 uur 
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ac1ron( 
Misschien vraagt de lezer :üch af, hoe het komt, dat deze school
Jr--rant. zo laat uit is. Dat komt doordat d.e vorige schoolkrant erg 
laat u.it was. En dat kwam door moeilijkheden met de schoolleiding, 
want, jawel ,het v:reselijke woord is weür te horen: CENSUURl ! 
li'.ed.en dus om ee n discuss:i.e met Dhr. van Veen te voeren. 
Dus za t en we (Gu s 'l'ielens, Esma Moukhtar, Edwin van Relden, the 
Ardvark , de lleul, Stefan ~3trube en Vineent Malingr~ en van Beurden ) 
op een do l5!.derda gmidd.a g om de :ronde tafel. Eerst werd het .feit be::i 
sproken, dat tijdens de ouderav ond een vragen1ijst was uitgedeelw 
met o.a. de vraa.g: Wl,t vind U van censuur in de schoolkrant? 
Negentig prooent antiwoorde tOE:'m ,, dat er pas n~ het uitkomen van de 
krant op- en. aanrnerkingen over de k:rant gegeven mocht worden. 
1foda.t de rellactie hierover gesproken had, kwam Dhr. van Veen binnen. 
Toen begon de dis cuss ie. Voor de nieuwelingen in de redactt.e werd 
nog even herhaa.ld wat er in de vorige jaren plaatsgevonciLen had$ 
Bijvoo.:cbeelcl: 1 / K._h . r,,.,..._. ,;-.ou (:''.en +,.,~ . 'l k.,.. t n·e 1 tst 

1 ... - onre iriy. .W-'-' ·- s i;cu.r.. in (te . ... an O p aa ... 
worden met daa ri n u.:itspraken van en c:iltaten over Khomeiny ,, 
waaruit duidelijk onze mening bleek over Khomeiny. 
De schoolleiding vo nd dat onze school een openbare school is, 
en dat wij de mening van iedereen moesten respecteren. Ze 
vonden, dat we met dit artike l de mensen die liet met Khomeiny 
eens waren. beledi gden ·~ Dus mocht het urtikel niet gepl.a"atst 

wo.rd0 n" 2/. Mevr~ J\[ans. Knkele redac:·tielede.n hadden het 
idee omt êen. lijst te maken van uitBpra ... lcen van Mevr. Mans. 
Want als Mevr •. Mans hoos is, kan ze he1.e leuke dingen zeggen. 
Let wel, geen van de uitspraken wa~ schunnig, door tilS ver-
zonnen of beledigend voor Mevr. Mam,. Bovendien kennen de 
ouders van leerlingen van Mevr. Mans waarschij,nlij.k t.och , al 
de helf·t van de uitspraken. l)e schoolleiding vond het een 
kwetsend artikel, dus mocht het niet gepla.atBt worden" 

3/. Sex, bloot. Zodr a. in een artikel ie .ts kom:t 
dat d.e schoolleiding schokkend vindt,: , wo:cd.t hot artikel niet 
in de schoolkr.ant toe gelaten. 

Volgens ])hr. van Veen pl aa t ste ee n goede krant geen kwe·tae.nde ar·
tike1.en en was een eindredaatie die zulke artikelen doo.rliet on 
bekwaam" De redactie a.ntwoo:r-dàe dat wi j artikelen plaatsen omdat 
Leerlingen àie artikelen leuk vi nden en niet omdat ande:re mensen 
die artikelen niet Leu.k vind.en~ Daarna werd. over de cernmur zelf 
g~praat. Volge.r...s ons is de situatie nu te eenzi jdig. Edwin s telde 
voor dat de schoolleiding een l ijst zou ma.ken me.t dingen die zij 
niiet . j_n, de sehoolkrant willen h ebb en, en dat de redactie dan -wel 
uit zou má.ken of een, artikel geplaatst wordt. Dat echter vo.nd· 
Mr. van Veen te eenzi~jdig. 'fot s lot werd besloten, dat de. oplossing, 
zou kunnen zi<jn 1 d.at d.e medezeggenssGhaps ra ad de krant zou keuren. 
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~ DHnE .S VOETBAL * 
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WLJ ZIJN HET EERSTE EN. TWEEDE DAMESTEAM VAN 

V.V SCHOONHOVEN. WIJ ZOEKEN GEZELLIGE MEIDEN 

OM VOLGEND JAAR WEER TWEE VOLLE.DL, E TEAMS TE 

HEBBEN. HEB JIJ TOEVALLIG GEEN ZIN OM TE 

VOETBALLEN? ALS JE INTRESSE HEBT KOM DAN EENS 

OP ONZE TRAINING KIJKEN OF TRAIN GEZELLIG 

MEE! WE TRAINEN OP WOENSDAG v. 6.30 - 8.00 

VOOR MEER INFORMATIE: 

WIL DRIESEN: 01843 

GROETJES 
DAMES 1 8t / 

P.S. TALENT NIET NOODZAKELIJK 
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MERC:&"ifARY is een video-spelletj_e. Maar zeker geen gewone! Dit is een 
complete wereld.-s;î:muL ltor. liet verhaal: Je stort neer in de stad 
'l'A.-qG met je ruimtesc ái p, ö,,_:; :~,; '._:T de klap TOTAL.\ -LOSS is. J.e moet dus 

!>cm nieuw ruimteschip kopen/ st;elen/ <ta.dea11., krijg~n/ 
v <::rd:iienen/huren ••••••• de mogelij)k.heden zijn an
b egrGnst. De vraag is alleen ••• hoe? Dit spe'J. is 
<,e.n adventure,_ maar zonder tekst. Soms moet je 
jezelf retlden door een luchtgevecht met , een 
·,-liegende .schotel: 

iiet . geluid- is zo.-zo, iets meer kleuren zou leuk 
geweest zijn, maar op de graphics is. ni iets aan 
t e merken. }fot zij,n vector-graphics, w.s.ti,r'll!ij geen 
gebruik wordt gema,.ikt van sprites, maar van lijJi.en 
d.ie sa.men georri.etriisehe figull'en. vormen. Iederee.n d.ie 
SOLO-I11L_IGET heeft snapt meteen wat ik hedoel. 
Alleen is dit spel wel veel ·beter. 
li e t voorde ,:l van dû vector- 6rraphd.cs is het drie- 

dimensional e effeqt. Je kan boven, onder, binnen~ bud.ten cle gebouwen 
v1iegen" Dat is trouw ens ee . .n voordeel en een nadeel; je kan overal 
doorheen vliegen e Het is een boc tje irri tererni als je tegen een draaiend 
radarsche r m v-lie gt en er ge beurt niets • .àan de andere kant levert het wel 
moa.ie plaatj es op, , b ij;voo:rbe e ld als je oen Eiffel toren-achtig gebouw in
vliegt en dan recht o:nhoog kijkto Ook leuk is het feit dat ji3 eigenli@l}t 
twee gedeel·ten van h e t Gpel h ebt: d.c l)ov eno'ondso stad, vol met tweehon
dert bouwsels, en de oncierg:ronds e ga.nl,"en,> met nuim ; hondert.zeventig k a mers. 
En dan is er nog de s a telliet ,:· waa r je gelc l kan v e rdJ.eneno 
Al met al is MERCiilllARY een echt.e wereld s i mu-• 1 
la tie, waarin - :iim: tegenstel1iing tot p.,nd.ere "ad-,,• 
ventures - de aktie niet vergeten is. Als je 
gewoon voor de lol met Ale hoog s te snelheid over ) 
de hele stad vlie gt, of bij he t vliegveld landt, <. 
een auto jat, e on be etj e gaat joyrijd e n en ied .er 
gebouw dat je tegenkomt neurknal t }::,,}m j( =., di e ak
tie snol genoeg tegen in de vorm van chi a llet;
verniet:ilcende vliegende scl:1otel. llurnor i s ook 
ri,jk vertegenwoordigt. I n d.e C-64 vers ie ko men 
d.J.•ie r ec .lameborden vo or: één met het commodor0-
teken, één met het at a 1'i-t e k:en ,rn één met het 
woord ElJCOUlfl1:8H, wat s t::w,t vo or e s·n a.nd ,~r spel 
van dezelfde progr ammetLT'o Al s j e het a ta ri bord 
ne 0rsohiet a n tw o ordt de c ornput e:r: 11GCOD ~mmn "• 
Schiet j e het commodo r ebord , dan :::.egt à.e c om- 
Fllter111J.1I1.AI'l10R lll .En bij het der de bor d: "YOU JUST IJIT:STHOY:;i;D THE AUTHORS 
PB11SON'AL ADY.8Jrn .. 'rhI J\G~:; 11..HS GOIHG TO :bE REALLY 'rüUGH POR YOU PBOitl lirOW 
ON' •• ., 11, en dan krijg j e d ,2; gr ·o t e vlie 1:_:;end.<J ,Jch o-te l achter j_e aa.n •••• 

177/ll Il// l/ !//J~7/ l///// ?//1'//// //// / !/il /l// /l.//!/l /l !l//Z///iZI I !/ l/l/ 
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:fiJINDELIJK WEER EF..NS EBN LEUKE LES ••••• 

Het nemen van autorijlessen, •. de verschillende manieren en de 
kosten daarvan. 

Voorda·t je het ri;j-examen aanvraagt, moet je in het bezit zjjn van een 

theoriecertificaat. Er zijn verschillende manieren om je rijbewijs te halen. 

Je kan ied ere week een avond na.ar theorieles gaan, maar zelfstudie 

met behulp van een boek ( bv . nslagen in het verkeer 0
) is ook goed mogelijk. 

Het theorie-examen kan je aanvragen, door het afhalen van een 

theo rie-examenkaart (!31,-) bij eén van de drie CBR kantoren(Amsterdam, 

.Rotterdam en föjswijk) Voor het theorie-examen, dat 70 vrag en bevat, 

moet ,je mins tens 17 ~ z Un. Voor je prak.tijk-examen kan je het beste naar 

een A..~-erkende rijschool ga...."Ul. Behalve het ,,~H W 
lessen bij een au torijschool, is er nog· een AN ,r,r ~, 
andere mogelijkheid om rijervaring op te doen. 

Namelijk. het volgen van ee n dagople i ding. Bij zo 1 n opleiding zit er geen 

instructeu....-y,y;aast je, Toch wordt er goed toezicht gehouden vanuit een 

verkeerstoren. Vanuit die toren kan de instructuur ,je, als het moet 

meteen la ten stoppen. }i;én zo'n organisatie is het VOC(Verkeers 

Cpleidings Centrtun Noord-Brabant) Na een kop koffie worden de handelinge:r;i, 

die je voordat je gaat rijd.en,moet verrichten, stap voor stap 

gedemonstreerd" D.e oordel en van de cursisten z\jn heel positief. 

Beralve het YOC in Eindhov en zijn er ook in Gorinchem en Vaassen LOVO

erkende oefen t erreine n. Dat wil zeggen, da.t de stic htin g LOVO 

b8 
(Landelijk Orgaan Verkeers Oefent err ein), ·w•darin ANWB 

en Veilig Verkeer Nederland samenwerken, het terrein heeft 

goedgekeurd en ach t er de ma.nier van lesgeyen s ta .at. 

In Eindhoven betaal je fI95,- voor een hel e dag leasen 
LOVO 

ANWB/Club J leden krijgen I Clfo ko rtin:ng, 

( Club J lidmmadschap kost JI9,50 per jaar) Een 

dag oefenen staat gelijk aan het effect van 5 tot 8 

beginle ssen (àJ'42,50) 

Int eresse? 13e1 voor een afspraak: (ook vvoor 17-jarigen) 

tijdens kant ooruren~ (040) 519071 

Algemene info rmatie ~ rijcnderrichtvan de Alfvf.B 

t el: (070) 264426 tst. 2097 

vraag naar Hw. Weber . 

Advies: Ga niet in op 11s:pecialeB aanbiedingen van r\jseholen. 

Achteraf ben ,je altijd duurder uit. 

Peter Westerhout 
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AND YAY .A'J:1.l:EN'l'ION TO THIS •• ~. o .... 

WIJ VINDEN HJ:i)1r HOOG-'I:IJD DA'I1 ER ifCJ MA.Al-î. EJ<JNS 

EEN EINDE HOI~T KOMEN AL'f\J DE ~JAREN ( ! ! ) LANGE 

GERUCRP.EN OVER HE1J: WEL OF .NIE:11' \rBRVE.N, ·> . .1··1; . 

SCHILD.ERJ:•}N , OP1i'LE1JREN ,LEUK Ifüi.ICHTEN, OF IE 1rs 
ANDERê{ V.AN Dnm AA1tD YÄ.N; DE KANTINE, IN DE K.o. 

Daarom gaat er wat ge beuren!· ! ! ! 

Jij maakt een ontwerp of een tekening voor op 

de muur.Dit doe je natuurJ.ijk op de manier zo als 

jij hem graag zou willen zien. 

Je hebt het dus goed gelezen er wordt wel wat van 

je·: verwacht.1viaar het resultaat is er straks" 

als jou schitterende idee gerealiseerd is,wel naar~ 

Een idee is het volgende voorbeeld: 

ff:Ler zi.tten we ech.ter :n:iet OJ) te wachten, want wij 

denken dat juJ.1.1e 

zullen zijn" 
niet zo geweldig blij mee 
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zou er zo uit kunnen 
zien; 

tle z :Let wel hoe makkelijk h et is om even een 

ontw er p te maken ,ik ben hier n.l. maar vijf minuutjes 

mee bezig gewe es t . 

Jou ontwerp mag ook ee .n gewoon weide landscha p :.zijn 

of een surfer in act i e,of een ••• ,nou jatje maakt 

maar een jez.iet-maa.r te ke n:Lng. 
Jou id e e/i de ee·n stop j e in de :Ldeeên/bus. (logisch '?!) 

.A l r..➔ de bus vo l i.s neem je de volgeude,maar je ka n 

hem ook bij een van de leden van de lee rl ingenraad , 

d:ie best a at d.u.s to chi , in leveren • .. 
Nog een goede raad(en daar h eb je mazz e l mee want 

die is duur t egenw oordi g) maak je ontwerp wel 

effe op een A-4 veü letje. 

IP YOU OON' !f MAICE A DE!.:HGN THEN YOU ARE AN ATTA, 

.A,f1fJ.jATTA.,.ê.TTA , .àTT.A. , ATT.JL. • • • • • • • • e 

De leerlin genraa d. ~--------:2-----~----



Jullie zat het ook wet opgevallen zijn:Peter· v/d Bent (ook 20 1 n vent dïe voor de 
klas staat)îs zo 1 n beetje op weg orn éé n van de meest populaire leraren on deze 
school te vmrden. In de vorige schoolkrant stond zelfs e1:!n stuk van 5 coupletten 
over hem,.v>'aarîn zijn goede ka nten werden bezongen. Omdat we laatst nog meer kopij 
over hem ontvingen ~kwamen op he t idee om deze rubriek te beglnnen,waarin al zijn 
avontur en worde n beschre ve n.l.fij benadrukken hier ook de vele mislukte akties 
van leer! lngE'nom deze geweldenaar( PASSING SHOT !) van zijn voetstuk te jagen. 
Op dat s tuk je In de laats te schoolkrant hebben we overigens een persoonlijke 
reactie van de nmaster of the university 11· hirnself ! LEES EN HUIVER ! 

GEACHTE LEERLINGEN DIE LES VAN MIJ HEBBEN, 

îk las de vorige schoolkrant en zag dat stukjE~ over mij staanfen jullie 
hebben volkomen 9e1ijk.îk ben een leipe,getikte vent,maar daar kan ik 
niets aan doen,want zoals jullie al weten heb îk mijn hele jeugd In een 
gesticht opgesloten gezet en. 
De vele pukkels puisten en meeëters die ik heb komt van de pubertijd ~ 
ik ben namenlijk maar een paar jaar ouder als jullie,en daarom heb ik 
ook besloten dat juil le me voortaan Peter rnoç1en noernen,en ik beloof dat 
ik er voort.aan n i ernand meer u 1 t zal sturen met de hoop dat het dan \>Jat 
beter zal g.aan. 

GROETJES EN LIEFS, 
PETER V/D BENT 

EN DAN NU EEN STUKJE OVER DE HELDENDADEN \/..l\N ONZE SUPERHELD-·! N-DE.,..DOP ! .~ 
(situatie in de klas bij ~E;i:;!: v/d Bent )-'>e:.~r·qyh:i-d<CJ!7 

- V 

KORTE SKETCH ••• 

v/D (}_ ó , H5 t [] te H ( L) ---~ . . ll . . 0 
(de i eerl î ngen z i J,s s t f l) A · I..S~lli ET Ott ft>.1tWj€A~S PA~\· .. ) 

v;J () g----}lo-11pak je spu1 len voor je'' 

U::t::RL~,i..1~~-~ Hzucht, •• 11 

v/J.. o~~ 11D1 rrrrr uit! tt 

(leer] lng gaat eruit en smijt de deur hé§éél hard dicht.gaat naar 
rne.n. v/d V.) 

v/d V "b-➔ H Zo, Jij a tween_ gr ijns),dît kan zo niet 1anger,hier zul1en we wat 
aan moeten dcien •• ,n 

lWe gaan nu weer ter ug naar de klas. V/d B. houdt schrlftencontr61e 
ltt:~li~.1tv·-i" 0 Mag het raam open '!11 

v/ct 5g-➔ ti D'rrrnr uit! 11 

LctRLJN~}= -➔ n\yaarom 71r 

\//cl ( l,:·tt -· .. ➔ H • • • 'd 1 •• k ' " 1 ? 11 , .LJ t1 Je. gaat er u1t,onnHo e tJ Ja'• · · 
Lttr.Rli.l;.):r -::. Il Nee tl 

v/d. B~-➔ 11 Ja, de gevolgen z ijn voor Jezelf •. hoor ! 11 

kEES DE REST OP DE VOLGENDE PAGINA 

-~ s::.::e::~~11...._ .. ~··,.,--, .. .._ .. , _,.·-~ ··•-..--.--- .... --------- - -----,- --
l..A.)é)op > 



'(i rlfl/" rä),;) w1f~l!i)
0 

HGa je er nu uit of niet 7! 11 

LH1~li,..1<:j "Moet lk rne melden? 11 

,_.VJZ7J:) ("'.:'_ ""\ O 11 J 1 • !. • • 1· \.:; 
1 

_.::, .... >h . a, en sc:11 et een oeetJe op,w1 
{leerling vertr ekt en k~nt terug 

je • Il 
met v/d V,) 

i 1Er zullen rnaa.treqe'ie.n getroffen moeten vK>rden,dlt is niet de eer
ste kee1- ;. 11 

vf}[)[i3';, 11J a natuurl ïjk ! 11 (GRt,.JNS GRIJNS STAAR STAAR.,) 

und.;,.._,:} 11Ja maar~ . .,P hee,er hangt een PRITT-ST!FT aa :1 het plafond. 

"BRUL BRUL~zucht, , ik kan dit nl'et toestaan} i'k sta geheel achter 
v/d B. 11 

u-1: }'< C ; "'3 11 o , ja ·111 

V 10- , !"' 11 • ...la,en je hoort nog van mefga maa r ln een 1eeg lokaal zitten, 
1 ,, V" en snel!~; ir 

(v/d V. verlaat het lokaal,en alles is weer hartikke rustig) 

\_~1,v..l.·1~5 ttîk snap die. som niet" 

VOQ[;_),~ "dat îs toch ha rbtikke simpei 11 
" 

Lut2l,.N<:,) "Kan JU dat dan uitleq9cn ? 11 

zeggen,want ik ben al bijna 20,en ,-y717rî r-:;--,, 11Je. moet umeneer ' i tegen me 
\ 

1 /11 lo) 1 ;'"'i'_ ·, 1.. m- :1 ·,e' f" ,,_,,.,. •··-... 1·, i·oe ·1 -:. ~ ·;-\....JIJ ,,., ~ f< et~"! "'·· ,,.. l , v • ..., Lt; . 1 • l,; 1..~<:<- ..., tk naar bed ga. 11 (vJat een verbluffend 
gevoel voor humcr '. ) 

(Een leerling lacht,maar da t was erg ens andsrs om) 
11\./at va I t er te 1 achen · ? 111 

ik me ook af ••• 

\J Î t ~ l l 

11!..euk hè~schooltje spelen ?11 

'\""7J1l"r.)t':°~" HJe maakt het all een· maa 1- erger ~en ik ze.g 
1. ..... . .,;L .. ·· .. -.f,::, v/d \!~ !. i, 

r 
Fl~\,, 

1 . . 
het lekker toch tegen 

PAS OP SPANNEND : lPlotseling kwam er een grote grtJns op z'n gezicht,v/d V. 
keek net even door het raamlnet een aapje •• ) rhij vroeg zich 
namelijk af waar de vo lgende bleef,er had zich de laatste 
5 mfnuten nml. niemand gemeld.) DE LES GAAT VERDER: 

'\!,_/fjf)[~\:11\folke letter gebruik je, de grnte of de kleine a? 11 
' ·-~~ 

Lni,LÎ!<,;<:\ lfDe s ! 11 · ,,. 1~. -
"\!J!J[-;J'(}i: 11\iU\TTTT : D1 rrrrrnr UIT '. ! ! n /- .. · ½ -, ~.k"-. # 

Ln ,·•!-;,-ioe:,. ~ ;..;~' ·,/,,. / 
"c.•«~ · ,f~ 11\>Jaarom nou wee1· ?11 · ,~ --~-
~l~ ~ ~- . 
\:..l!J1!-;llc:,..i: 11Ja, qa JIJ d 1 r ook maar uit! 11 "'<-,r 

(·2G· _ .i!e, .. 'J' 1 i J··f·'· n·, E,-;•c:: ,,.."'_,. .•. t-·ve1· v..,n o·e klas 11 \i~ J , , \ ,,.-,"7 . 1. , L .. , -• , ,! te; 1 .l o .. - , . •~ -c-Y .. rt.: Rl. 1rv31-· · 

\!JDf0 G3,:, 11 S i!,, b<>i'\ ·1c Z"t u-!1 1·1· 1· ii+- 11 
• 1/ • \:' 1 •~ _,.ç ._.. ~ - 0 f ,., l \_ .. 

'~----.. ~~~::::.:.;..~ 
tn::Rl.;iv<;'_/"' 11HEE pt®Î§f~i'ltd ,o nee , je ben-t bijna net zo oud als ·;'ns~ ! 

"' 
::' 



- - -- ·-·,-·- - -- - --- --- ~~ ------,,.--------- - -

i)';_._f!f 
:_!} 

J)ez.a ±roo:t 'fltl,1.t.t.e_ •• , ~Sl,&IJDfl!:1:t d:cor U!'.la.s A3Co 
.t\.1.s :lin:fox .\n,a,t.j_e '!irv~.1· à.@ vtü l,ak einde rm..ts:i.ical va.111. 
d.e .3 Waarde.~ ·'i,.JJJ:1:iie tit's Mi t,., onze l a.ra.r as NE,, 
)i.,aeft ó.::. t ow~,rnrp bed.s,..a;.h.:';:, e m. <)1WlJ!lJ, hn.ar 1.oi
din g zi . jn we a~ de s.J.i.a,g iltlga..a,n" 
D:tt ga .at d.:u.s o-ièr de mu.sioiü ·i maax voordat het 
~üntl .elijk helemaal af wa,a heeft on.z(~ k las er 
t ü c h nog heel wa t 'lU''1Ztl'l.. in mcHll "i;e n atak:1:.m. We mo:.es- -
t·-,~-•" ~--Y, u-p·(>1't ,,-,,v l 'llliect"""~n _ mJ -j,,..,,. .... ,1 c,,,,_,,.,,, .. ,.,:,, M•~.,~i--, 

1...-,1 .l Q,O...l.,> JR ., ..., V Cko>.\, l.k).,~Qi.,.,,, , t'iW, ~ wt;,f:JWU.J-, . \Jî..... 'f..J'<,.;Öc;,..~ t •C\JÁ v._f::l,. 

Vo i:. en na .Dda, v.d... Pad ru..lema a.1. :ili:t.:fo r-ma:t ie ,.rr ag en 
ov e r d.e mud.,ua.1.~ wa.nt zoals jµllivJ , wel gemerkt 
:;;u llen hebben doet ied.e:cee .n h~jel e;eheimzi.rmig 
ovû J.' de nrusical en v-e:ctelle11. ze n:Lkï3 .Of i n i eder 
geval he e l erg weil:1..igu Maar beet~j e bij bae: t.je 
zi, in we toch wa t mr:H'>I' t e weten gek.<)men . W<:i h.eî ,•-· 
ben men.:,H'ln ge'f.n te .r vie wèl. ( eerà.e:r- bi j ee.n la.1:, weg 
en '\:)3.J d1~ voJ..gend.e les later aa . .nkomen was h.j_~t:.r.
va .n n.atutL rl i ,jk rH)t gevolg, hi h i )..1, we h.1fbhen 
:J.êep4l'.t:L.th-rn bijgewoond, em. heb'ben h.i.:n'over WtH:.r 
al1mnaal. ist.i.,u.kj,es gese h.Jï'ev.en . Toen tlP, ee11., woe:no
~ gm.idd.a,g hlii·t 5e 1, 6e 0.n 7,e uur h:~fb'ben 1.'f(t 1t.:!ka.a.l. 
22.4 omgehouwéL t.cit e ,➔n 11g1-:,zell:4l; hok 11 ,fm ·t;c.t; de 

re d.ao t ia "<f-s;l'l cma la::t!W. t j e ! 
We :ü jü. d.uii 3 U.tU'.' a,,eh ;i;,a.r 

G lkaa :r d:ru.k 'b<"J :!li:i. éf g_ia weest 
om:, t och om, ;2 .4 5 1.nm <l.6 krant 
zo goed a.le ;:,;f 1~ij il« di~ 1H·t 
aJ· te gev,?..U.:i;« :i-0da:t w·e h.i tn ·na 
allee11 nog ·if~,,t. k.l eirul d.i i~ .
tj es te doem haii.d.en zoals ! 
"- ~ .. , --, •·· . , ·1·· ~ • ...... t,.,.,.n" "g"" ,., "' · o.' l '.::'.'· c .l..:.· w-.c.t.J..t , .::..J" y"G'J?\..Q :11.....,.,"' "",.1...... l;,J e- •-»-. 

erg hard ~î!l"®rkt, :l.ad.ere$n 
heEd:'t e:r on'iisriltt -and v-eal zin 
j.n.., En het wo:t'dt F.1cht te gek! 

.r 
,! 
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1· 
INTERVIEW met Bert van Meeuwen . 

1.H ee ft u all e muziek z elf geschr ev en? 

Ja,ik heb alle liedjes zelf geschreven . 
Als ik alles op de band wilde zetten kwam Pi e t 
(een vr iend) de te ks t inzi ngen.Vaak kwam hlj da n 
met kleine veranderin ge n aan het l iedje . 

2.Bent u te vre den over het resultaat? 

Ja,ik ben ook tevreden over de vele st ijlen van 
muziek,sommige liedjes vind ik niet zo leu k door 
h et vele horHn.Nijn favoriete liedje is " Hus.sen 11

, 

di t omdat het re ggea is . 
3 .Z it ten er meDsen van buiten de school in het 

orkest? 

Op het moment zitten er nog geen mensen van bui te n 
de school in het orkest,ma ar tegen de ttjd dat de 
mus ical opgevoerd word komen er waars chijn lijk 3 of 
4 mensen bij.Zij gaan dan gitaar,saxofoo n en slagwerk 
bespelen. 

4.Spe elt uzelf mee in de band? 
Dat had ik heel graag gedaan,ik had saxofoon wille r 
spe len,maar het was beter · dat ik ging dirigeren. 

5.Hoevee l leden kent de band? 

De band telt ongeveer 14 leerlingen en ongeveer 3 
niet-l eerlingen,als deleerlingen goed spelen komen 
er geen mueikanten van buiten de school spelen . 

6 .Heef t u bewust allemaal verschillende stijlen 
gekozen? 

1

. Ja,dat heb ik expr e s 
. k:rjjgen.De s tijlen die 

Symfonisc h e :POIJ 
.. Caba ret 

gedaan om veel afwisseling te 
ik verw er kt heb zijm: 

Rock 'n Roll 
Smart lap 

1 
Romantisch 
Reggea 

B p,.,,. , .. 

1 
~ "";LK 

i 
l 

r· ülSCO 

Mars 

il .. 
~ 

1 

8.Hoe zijn de li edje s ontstaan? 

Het idee ontstaat meestal al s ik aan de piano 
zi t. Of Segaar he~ft een tek st waar bij muzi ek 
gemaakt moet worden of ik wee t alleen wat erin moet 
en maal< daar muzi ek bij. 
Aan de hand van ·_ de t ekst stel ik dan de muzi eksoo rt 
vast .Da.n program•e er ik "kees" { de drumc omputer) ~,roor 
het li edje en l aa t ik die een tijdje drummen totdat 
ik het liedje verde r heb uitgewerkt. 
Als ik het 1iictee"heb vastg estel d, zet ik de drums 
van llkees 11 op de ban,d"Daarna speel ik e r bas en pia no 
bij.Als ik dat dan op de band heb s ta an,ga ik alles 
11aankleden 11 met synthe siz ers,sa xof oon en g:i.ta a i". 
Dan zet ik met Piet de tekst op muziek e n vérder 
veran der eventueel nog wat~ 

9.He&ft u tot slot nog wat te zeggen tege n 6 lezer s? 

Ik hoop dat iedereen even en t housiast blijft als nu. 
Dan kan er bijna ni e t s mis gaan! 

•••• 

, 

~ 

bit: 
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* Jo 'veenvliet timmert: 

"Maak even een trapjesn 

"Zorg àat de fiefa; goed wit isQ II Jo Veenvliet verzorgt de 

requ.isieten waaraan getimmerd. en geverft moet worden~ 

,;/f:;. 12 tot en met I 7 mei is ook de week van de Leger des Heilscollecte!! 

~ En al s je alles precies wilt weten; dan koop je gewoon het 

_programmaboek~E:_ van de J:1inguin, onder leiding van Anneke van der Me,3r 

in elkaar is gezet. 

* Tekenaar Wim 

Je hebt vast al alle stic ke rs in je agenda en misschien hangen 

de posters er a l: Wim van :Beurden laat de Pinguin een eigen le ven 

leiden" Hij tekende pigu.ins in alle standen. 

)f- Waar halen we een oma vandaan'? 

Hoewel de leerkrachten er steeds ouder en zor ge] Jjkk er ui·t gaan 

zien, moest de oma in de musical toch buiten de schoo l gezocht worden. 

-Ans Wesseling(Moeder van geluidsman Ruud), ' bekend va.n rollen 

bij toneelv ereneging Arto, speelt een oma die je zo zou willen all.opteren. 

* "T;ype jij dit even"u 11 

De musical is zelf gemqakt door men sen van deze sc hool.e n was dus 

helemaal met de hand ges chreven" 

Dat was niet zo bandig om te hanteren en dus heeft Erwin Vos 

ui A6 de hele musical overg etypt, wat hem z'n hele vakantie 

heeft gekosto Hierb ij willen we hem even bedanken en we hopen 

dat hij toch nog wat a.an zijn vakantie heeft gehad. 



-
Woensdag vlak voor de korte pauze raceten 
wij na.ar de A.P" Wij hadden nl. een 
afspraak met v.d. Dool van textiel. 
Zij v·erzorgt voor de musical de kostuuws" 
In een kwartier tijd hebben wij heel wat 
·vragen op ha.ar afgevuurd" Het was een 
leuk en interessant gesprek" En ook zi.j 
heeft er ontzettend veel zin in de musical 
en de voorbereidingen die zij hierYoor 
moet treffen" En reken maar dat daar 
veel tijd in gaat zitten. 
-Heeft u. al een idee hoe de kostuums er 
uit ga.an z.i en? 
- Ja, 1 jurk waarin 3 meisjes moeten, 
dat is een jurk met een foefje en 2 
pinl1linpakken, genoemd naar de titel van 
de muaiaalq De rest wordt eigen kleding 
en voor het orkest komen ook nog strikjes. 
-Wie ontwerpt al die kostuums, uzelf of 
:Lemanö anders? 
- ·we h ebben een ontwerpster van Robey 
sport gevonden d1e een aantal ontwerpen 
heeft gemaakt~ Er komt dus in de musical 
een jurk met een fo eîje voor, en dat 
konden we niet zelf ontwerpen. 
--Wat is nou dat foefje van die jurk? 
-Dat mag ik niet vertellen, anders is de 
grap er va.naf" 
-Wie maakt de kostuums? 
- Ikzelf en enkele ouders zijn bereid een 
aa.nt.al k ostuums te maken . ., 
-Hoe voert u d.at ontwerp uit'? 
- Ik maak het kostuum eerst van lakens en 
da.arna als de s:pe1ers het kostuum aan
gehad hebben 1 en het goed past en zich 
er goed in kunnen bewegen~ dan pas ga ik 
in het stof knippen. 
-Moet uzelf alle kostuums kopen, zo ja 
waar dan? 
-Ja. 9 in een spfsciale theater winkel. 
Coc1tuums hu.ren we of kopen we tweède 
hands. We proberem de kosten zo l aag 
mogelijk te houden* Ik mag erf 1e500,
voor ui tg ·egen" En hier kan ik, denk 
ik, wel mee uitkomen" 
- Wanneer zijn de kostnums klaar? 
- De oude lakens ( proe.fk1eren) ,dl ik in 
de kerstvakantie a!hebben. Dan kijk ik 
of ze p&~s•n. En dan eind ijan/feb. 
mo8t~n de eohte ooetuWlls ar zijn. Ze 
noeten ~1. tijdig van te voren klaar 
zijn, want v~ willen dan al gaan 
oefenen met de kostuums aan, zo ze er 
aan kunnen wennen. 



INTERVIEW MET T" Segaar. 

X: Hoe bent u op het id ee gekomen om; een musical te gaan doen? 
S: . Ik vond dat er zo weinig georganisee :rd werd_ op deze school" 

natuurlijk wel disco' s maar die zijn zo a.noniem" 
Dia.rom leek het ons ,; mevrouw Vos, meneer van Meeuwen en ik, 

··eer{ leuk idee om een musical te gaan o:r::rganise1'en. 
X: Hee,:ft u. de musical zelf geschreven? 
S: ; Ja, maar j:n eers te instantie wilden we een bestaande musical 

opvoeren" m:aa:i: dat was te duul.l per optreden in verband met 
auteu rsrec htenQ We h ehben daar om contact opge nomen met 
t oron a,d,û"t is een 1.ütsevel'ij die de boekjes; n Hoe maak je . 
. een musical? jf ·1.ü'GEe~ . Dat hee ft ons goed geholpen. 

X: Wait i s he t ond.erwerp va.n d e mus ical? 
S: ·H, hebben het onderwerp ge ba sf;,,,rd OJ) het to neelstLlk Romeo 

en Julia van ShakesJ)eare. Maar dan in een moderne uitvoering •. 
Het ga,at n amelijk over e en nette jongen en een punk meisje -, 
die verliefd op elkaar worden. Dat wordt hun echter moeilij}c 
gemaakt do or de buitenwereld die ~d'wi :) z,en d rea,,,;eert ., 

X: Door wie worden de hoofd nollen eeGpeeld.? 
S: Erik de ne tte jongen wordt door Peter Korenhoi' gespeeld, 

Hansj,e, he t punk ,neisje wo:rd.t duor Gwendolyne Piek gespeeld . 
X: Waar heei' t u voorn a melijk naar gekeken bij de aud.i tme1 

S: Bij de danser ,, we:rd vooral gekeken of ze goed in de maat 
kond e n dansen. Eij de toneelspelers werd vooral ge kek en 
of ze een na .tuurlijke toon kond.,2n spelen, dus emoties" 
En of een luide duidelijke stem hadd:en. :S±j ,le muziek 
werd er gek eken of ze bepa alde tonen zuivi.➔ r konden zingen@ 

X:. Wat vond u achteraf het moeilijk s t? 
3: Het s chrijven VG.n de musical.,, 
X: Hoelang bent u. daa1· a:,.n 'bezi g gewE,e st ? 
S: :rk ben in mei begonnen en hal f septem be:c had i k het af. 
X: Wat vindt u z3lf van het ton ee lstuk'? 
S: Het wcrd.t e e n f'antastL , c h c;tuk , al zeg ik het zelf, het 

beloo:ft dfüJ echt heel goed te wo1'dune Ik z,ou ze gg en kom 
zelf'. maar kijken. 

DE il,.., ' 

,,. 



Il~'l'EHVIEW MET EEN LJ:ïIERLINGE U[T DE DANSGROEP" 

I: IDJE BEN ,IE AAN JE BOL GEKOMEN? 
L: I k heb aud i tie geda a n,, waar ze dan a antekeningen over je 

makert. Als Je talent hebt mag je meedoen. 
I; WA'l' VOOR ROL H.E:B J'E? 
fo Ik moet alleen dansen en a ls ze publiek nodig hebben 

speel ik dat ook ( met an deren), 
I: HOE VIND JE DIE ROL? 
L: Reel leuks niet te gr oot, n iet te kl ei n, ik zou alleen 

ook toneel willen spelen. 
I: HOE vnm JE DE MIJZIJ.;K WA.AR JE) OP MOE;'r DANSEln 
L: Heel goed verzonnen" Het zijn heel verschillende soorten 

muziek, o.a. disG o , l ang zame en ook een smartlap. 
I:: ZOU ,TE ZELF WA'I1 WILLEN VERANDEREN AAN DE J)ANSPA;3JES? 
L: Ik zou , :ze wat moeilijker maken want ik vind ze nogal 

,. 
s:iimpel!v 

I: RO.E; STUJ)EER JE EEiN NI EIIW DAU SJE IN? 
L: Nlevrou-w Vos doet ze eerst voor en dan moet je ze net 

zo lang doen tot je ze kan " Daarna krijg je een stencil 
waar de danspasjes o:p staan beschxeven en dan moet je 
ze thuis oefenen. 

I: Kt!TltT JE WA'r ZEGGEN OVER MEVROUW VOS? 
L; lfou eh, ze: kraakt je we l af, oo k al doe j,e het go e d , en 

ze ge ef· t heel weinig complimentjes, en ze verwacht ook 
da;~; je he-'i; heel .p:nofess:L.oneel doet terwijl je maar een 
~~il'1al ll,\\\1'3:t'ling bentt, maar ze is 'best wel aardig. Er jjs 

oolt. een goede rolverdeling. Als je ~v. in het ene stuk 
(tl~ fl~lo:rol'.'hd:t llillta. je in een a.nden stuk op de achter
~il• 

I&t HOEVEEL MElfSEN ZI'l'TEN ER IN DE GROEP? 
La ]n de discog.roep, dansen dus, zitten er :t. 15 mensen en 

geen jpngens. Er zitten i;rouwens in de hele musical 
weinig jongens~ Alleen in het orke s t zitten de meeste 
jongens. 

1: zr r EH VERD:SLIHG l[AJ:[ LR@!"''l'IJD IN? 
L: Ne,,,, niet ocht, he-t merendeel is 3e• en 4e klas. 
I: BBE: .IE. NOG IE'l'S 'FE ZEGGEN? 
L: J:ai jonge.ns kom; allemaal kijken want het is echt heel 

leuk. 
I: HART;:;rrnurn BEDANK']: VOOR J"J.!'L.WEJJi~~IERKIN.G ! 

1 



Ie( ~_ (JJ:~· e e:n z :::_ l ~.1l1 ~~ c o ·---~:··:c~ ve e1~ '-"-:,~e ~L c: .. e ~; j __ :n.r.:J_ e \r::··-=-1 ~:·)~_C?TG-TJI :~? .•\e }.-:o c 11.t J.1e 1)-
;:; c -.'J., o -:J ~-: ,·J:1 r~i-•1f3t eJ~-·F ::1 .r.~c)~·~_ooJ~{~t. ()·,; (~:-~·-;z(:; ;-:)i:<\(tJ_e f3t2.8~ ~o. 1J __ 1J.s, tv1ce 7.).it: ---~-
e cnlo~oenè .e :Tmnr~,c:rs .. wat d.e rnll.zie 1.c-sti jl 1::ietreft. Over 6.e t (:,\:~;·;; ; 
01;) de ,\ --1e2x1t ;o:.i_r1,,:_,:t (~eJ::. .J 0:1.c::c".1 clt,,t h i j '.:üch ' 0,c: 0;,r é6n Vé::.n d.e zove le n 
voeJ.t,hi;_i vei~e ;eJj_j\: t '.;,;j_chzelf r:.i8t ee:J ïTt.J.:3 of:,;o.Z:i.e1ir: voor he;-n ó.::~xi 
/J .:~-.. r.r toe !-~ f;eri J_e1JJ;:c ·tc::-~:st .. 
c11J ê.l e ]J.-J.r;::~11-t; vcrt; c J_l c ::1 d.c i:\·,: e e :~~:r·o e ·qe r1 1ne11.~::. cr1 ~:;.e ·t 1~1.;_11 e ic:eJ:1 }Jr~ it1c :L -.. 
;}ss, O]:JVé"ttinge:::i en voo2:·oo:cde1e,:1 e::n1 el z::,_n,:r \TC::t er ;:::,llcm aa.l niet 
',cl opt ::t,?,n die Lnderc leve:.1 :0:.::;t ij 1 en hoö ::rn d2,ctr tcgori2.rn1 1':i jk cn. _,~:,-1 

cl~·-;~ i~ is <?~J_]~ern.r,.s~l {S j5 ~I l1r5 ö J~ J __ 6 é:."'z a,t.:tJn $ 

.:~1~::: je het cc:;l'l slec:'.1tc -'.}LêèGt vü1dt,r,oet je mr~ar ni. et k0D e::1)vvgnt 
d.::)~11. ,rin{t je liet ëte11~1:,;: ilt een sloc-J.1te :91.~.1.t?~t. 
: .. :,:..c::,r ü;: raad he n je Y:el ;J.r:xJ,c"__csnoor1s voor je klej_nkind.eren (t~qi v2,x1 

Bert •t: \ï"' 1rJ.ee11\\'en -2~r1 d.i.c r~ree~t e:r· t e1:..s~LotJGe c~lles "l C:..r1:, e~:1 _ er gt12.t een 
,/ t:w{rt je ( ! ) Deè~' f:L1c;J.e n_aar Tlourk:Ln: ._ T?cir:rn, ó-1J_s • voor een. ,zoed doel' is 
« · ook no::; een e,a.rdi ., ez.c ,J.u.:::. 

óS"O 
~ .. J 
~ 

Het Mussenlietl. 

Mussen zijn de muizen van de 
ik, mus of muis, ik. zuc.ht 
met mijn voeten op de gr ond 
met mtjn hoofd in .de l ucht 
'k zou een v~1ge.l willen ,~ijn 
maar i.k voel me een mug. 

luch t 

Zoüls julli'<"- doen. 

Mussen zijn de muizen van de 
mussen zijn de muizen van de 
met m:i.jn voeten op de gr()nd 
met mijn hoofd in de lucht 
Dit is hoe ik me voel 
ook ik voel me een mug. 

Couplet: 
lu cht: 
lucht. 

Mussen z1._·1n de mu_·i '''èl1 .. ,, ·,1 c'0 J } t _.., , "' 1.,! .uc.t · R1~fi·eJ_n; 
ik. mus of muil,, ik zncht 
want ik ben één van de velen 
die zich voelt als een 11mg 
'k zou een reiger willen ziin 
maar :i.k vo,el me een mus. ~ 

Muizen z:ijn als muggen in 
muizen zijn a1s mugge 
ook ik vo€1 me een mu 
met mijn hoofd ü~de l· 
1 k zou een vogEj).'wüle 
maar ik voel 1ilil!' een mu 

Muss en 2,J.J 

ik, mus of 
meç mijrf vo rt ~(àl:(~iiii·--·mi!--~ 

l 

Krakers: 

gezin: 

Ze noem ons a-so .iaal 
·i· J. 1, >\)h "'1 p,,.~n J. uJ,."'., 1 ,.., .., ~t, . ~1 6·,.....,_ " 7<.:. i..;._ 

want w~~-~1 dan zij 

Ze noemen ons traditio neel 
Wi.i hebben he.t mes op de keel 
want wij leve n anders dan üj 

kr akers: Zoals jull ie doen 
zouden wi.j noott. kunnen lev en 

gezin: 

:in vt leven 
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Ecnn1a,{1.l van sd1ool af~ openden 
deze dame en heren tncteen . 

een eigen rekening bij de llabob ank 
· 10---- ~ h ------ --- - --- - -- -- i Z 0<h d )(' \; it1St! h .~ .i ;;.i , 

l lr1<:'f"!!. h:.::1 ;! }t:" cii::( n lcvcn j ' il~ r:nr-(1 
, 1 · , :· .. ~ l i . . , '· .... • · -- 1·•1 " ·',n rr H'·' 1c n: t'I ).H.l t-..:..:~h. (, _,.: r .. 1, -~ u . . . ;.'·• J . 

,, ' rnr-kc:·n D:.in k;n je l:x·tn !l H 1r 
- ! ' . 1 ~ .i Ult:'f.t·(/1 {_··en .~~C:1(1t Cl_t',<"fi 1·:-:::11;. 

1 r,h ·n:n:; h(:hht·n. l':,t;cn h .~lS over 
'eigen ,t~t~hlJ c s;i.hr1s, {-if p.: :'~1.kp,dd , 
jt.: ~Tt~~\it.'1--it' l.l~ fii..k .TH tll :tl '. -:ir l, 

î\.'l·ht '-:trc:.:k~, c,p y_-r-.-ker,in:;:. 
Ln JC b.u··1k IOi).'.J . \ :Clf,H •~k 

rc, t, je ;:,<c·i•:o.Jich h : t:L: 1,t'.<.tt, .1ut, ,
m:1tisd; .-=n:u,·n. :ilk-k i.ntc;i k UJ ic 
uit. \ ïn.-'t::;·,.d J:;.1:.ld \.'{)Or je v ak ,H1t}c~ 

vt-rz.t:kc:rin~t-n . .. Fvrn a.f:,chfljven 
nn ic n:h~nÏ:1).! en jij krii.~t h<t 
t,rd~lijk bij~ihmidm tlw i,. 
\Y/ c .,,_;en j,.ia ouk' 

... ·.~:Ra 
8 voo :reen goed behee r 

vanjt«:1gengekt 
Sd :.i;,wnhove n, h~wt:n 47 -40, 
Pol~'.:>ro ek . Dor p 131 1.> . 
Lnpi.lt. !,ni, :1 van Dun :n, ,tra at Hl 
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UE: r-u::;;,.:GS ~ ~-">f-'~ X 1.-.J.Tt..JS~~J ( 0 J 
Of' : ï:<_Ji,:J::g,t-1'.JC 'J;êi, f:',,Li)C 

L, ; t ; U~}::, ( ~ :J ... v::F· ( ! :, n!"iD 8-.i.:[W 
ö.én : !J i } ) ( ·: J !)JP C 1 ·, J!~' i\.i-A !Zl 

'~ 

~ -:-~~ 
-~ ~ ---""\ 

-

l ~) F~~ i'1 !-.JCJDF~ !-f =~ L.::~]1::~-~ !.)("t-~ F~'.~=:-) p~~(J(;!~(1MM(.~ D !~ -- l l'~T I l<f-.~t·-~ v 

20 R~M EN STJC JN WERKT ~T~T ~~[~ 

30 ~EM .PJ~ ~ &h= □90,&HFC 

eo R~M POKE &Hc □9C,&H6A 

50 R ~ ~ PO~E &H= □ 9B.~H32 
60 R~ 1 ~□ <E &H~ □9q,tHAr 

10 WHJTH4 0 
20 CL ~; 
21 PRii'n "Dit p !~og r'o.mmd müo-kt een H[X//'.'lSCII OUMF)" 
22 PRIN .T",>a n een 1,.1i J.Jekeur·i9 deel 1v 1an het" 
23 Pl~INT''g _eheuge n ,,:a n de MSX·-cornputer . " 

He ,--:nö.r1 s 

24 PRJNT:PRINT<;In 1Joer kèu1 z.ouJel de c imo.àl a.l s" :F)RHH"hexdecimà.a.l zijn.C&h voo. ~?.et 
ter1)" :PRINT 
29 A$="0000" 
312' INPUT ''BEGH~ADERES " ;B:B::::INT(B/8) ,!(8;A$=LEFT$CA$;(4-LENCHEX$CBJJJJ+HEX$CF3) :PRI 
NT 
50 1 NPUT "E 1 NOADRES " ; E: I FE <0THENE::::E +3553t'5 ! 

·60 PRHH 
80 FORT=BTOE STEP 8 
100 A$~LEFT$(A$,(4-LENCHEX$CT JJJ J+HEX$(TJ 
102 FORI=TTOT+7 
110 PR1NTA $;" "; 

,130 8$=HEX$CPEEKCI)) :11=- LENCf3$Jc:::1 TH0'-1 8$::::"0"+8$ 
140 PRJNT 8$;" ": 
150 NEXTI 
lö0 PRINT" ": 
171'.'l FOf<I=,TTOT+~, 
180 ff PEE K[ T D ==32. Al'lO .PECK C IJ<> 127 THEN PRil'-IT CHR$ U-::,EEK C IJ J; ELSE PRINT". " ; 

\ 

I1" tl i l 
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P.NIESIÄDI 
HiYfll 23 

SPECIAALZAAK VOOR: 

• Boekea 
• Strips 
• la■toorartikele■ 

NU OOI EEN UITCE-ID 

ASSOITI• NT TIJDSC■IFTEN 
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