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Van de redactie 

 

Het eerste gedeelte van het schooljaar 2022-2023 zit er weer op. Het is alweer 
kersttijd. De tijd gaat snel. Wat hebben wij weer allemaal meegemaakt? Veel, heel 
veel. Heel bijzonder daarbij was de musical over 75 jaar Bahûrim, een waar 
spektakel. Vier keer werd voor een uitverkochte zaal gespeeld. Daarover lees je in 
deze nieuwe schoolkrant. 
Wij hebben besloten om dit jaar twee schoolkranten te maken. Vorig jaar zijn wij 
begonnen om de ‘oude schoolkrant’ nieuw leven in te blazen. De schoolkrant wordt 
zowel op papier als digitaal aangeleverd. Er zijn twaalf enthousiaste leerlingen uit 
alle leerjaren en drie docenten bij de samenstelling van de krant betrokken. 
Er valt van alles te lezen in de schoolkrant: een terugblik van drie brugklassers, 
verslagen van de musicalgroep, een interview met een docent, de boekenhoek, een 
leerling die iets vertelt over een interessante hobby en er is zelfs een recept voor een 
heerlijk toetje. 
Let op: er zijn ook prijzen te winnen met het oplossen van een puzzel en een heuse 
fotowedstrijd. Doe mee! 
De redactie wenst iedereen een vredige Kerst, een ontspannen kerstvakantie en een 
gezond en voortvarend 2023. 
 
De redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij nog leuke ideeën, vragen of opmerkingen voor de volgende schoolkrant? Laat 

het ons weten! Je kan mailen naar:  a.jansen@penta.nl, h.vanbokkem@penta.nl of  

p.koerts-bijl-bijl@penta.nl.  

‘Blik op Bahûrim’ is een project van Penta Bahûrim. Van leerlingen, 

voor leerlingen (en andere belangstellenden). 

 

Penta Bahûrim 

Mgr. Smitstraat 3 

3232 BN Brielle 

tel. 0181 475 275 

internet: bm.penta.nl 

e-mail: bm@penta.nl 
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- Op welke leeftijd had u uw eerste tattoo, en waarom? 

 

Ik was achttien jaar toen ik mijn eerste tattoo liet zetten, want het mocht toen van mijn 

ouders. Ik nam een tattoo als aandenken aan mijn vader nadat hij overleed. 

 

- Welk boek / gedicht zou iedereen moeten lezen, en waarom? 

 

Ik vind het boek Meester Van De Zwarte Molen van Otfried Preußler  

echt een aanrader! Het is een magisch verhaal. 

Het gaat over een twaalfjarige jongen genaamd Krabat. Hij  

belandt op een molen waar kwaadaardige dingen gebeuren.  

 

En voor een gedicht zou ik Derrek Otte kiezen, hij is een Rotterdamse 

stadsdichter en je kan de gedichten vinden door heel Rotterdam,  

op bruggen en gebouwen. 

 

- Welke uitspraak is op u van toepassing? 

 

“Aan het einde van de tunnel is altijd licht”, want je hebt altijd wel tegenslagen in het leven 

maar alles komt uiteindelijk altijd goed. 

 

- Hoe ziet uw ideale kerstdiner eruit? 

 

Gezellig met de familie, en dan kerstkalkoen met aardappelen, groenten en vooral 

stoofperen. Cadeautjes horen er natuurlijk elk jaar ook bij.  

 

- Wat is uw favoriete vakantieland en waarom? 

 

Portugal! Het was de laatste vakantie samen met mijn vader en dat is me goed bijgebleven. 

Vliegvakanties worden steeds duurder, dus daarom ben ik er lange tijd niet geweest. Twaalf 

jaar later ging ik samen met mijn vriend. En ik kon me alles nog herinneren, het rook precies 

hetzelfde. Mijn opa en oma hadden daar een huisje, daar gingen we elk jaar heen. Maar het 

huisje werd ook oud en de kosten werden hoger, maar toen ik daar was met mijn vriend  

herkende ik het huisje gelijk. 

 

- Wat voor leerling was u op de middelbare? 

 

Ik was een leerling die erg goed haar best deed op school, ik was goed in plannen en ik 

huiswerk maken. In de les was ik altijd stil en ik luisterde goed. 

 

- Wat doet u in het weekend? 

 

Ik probeer altijd om een lege planning te hebben, maar ik heb het altijd wel druk. Het liefst 

slaap ik zo lang mogelijk uit en kijk ik allerlei films op Netflix. 

 

  

Interview met mevrouw Schenk 
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- Heeft u een wens voor zichzelf of anderen? 

 

Voor mezelf wens ik dat ik mijn opleiding ga halen zodat ik vijf dagen onderwijs kan geven. 

En voor anderen wens ik een gezond en voorspoedig nieuwjaar. 

 

- Heeft u een echte of een neppe kerstboom? 

 

Echt! Ik vind het altijd zo leuk om er een uit te zoeken. En als je dan je woonkamer 

binnenkomt in de ochtend dan ruikt het altijd zo fris. Ik wil liever stofzuigen dan een neppe 

kerstboom in de woonkamer. 

 

- Stellingen: 

 

Bikini of badpak 

Bikini! Anders kan je niet bruin worden. 

 

Vis of vlees 

Als ik moest kiezen: liever vis. 

 

Crocs of kaplaarzen 

Kaplaarzen! 

 

Netflix of lezen 

Netflix natuurlijk. 

 

Vakantie of lesgeven 

Vakantie! 

 

Onderbouw of bovenbouw     

Ik geef minder les aan de bovenbouw, dus als ik moest kiezen dan denk ik onderbouw. 

 

Koffie of thee 

Koffie!! 

 

Kat of hond  

Hond 

 

Nagellak of mascara 

Als ik moest kiezen dan denk ik toch nagellak. 

 

Hartelijk dank voor dit interview. 

 

Jorna Schillemans (klas 3D) 
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Onze eerste weken op Bahûrim 
 

De eerste schoolweek staat in het teken van kennismaken. Je krijgt je boeken en een 

rondleiding door de school. Je komt te weten hoe je docenten zijn en de kinderen. Je krijgt als 

eerste een pasje waar je foto en naam nog niet opstaat. Na een paar weken je pasje met je 

naam en foto, zodat als je hem kwijt bent, ze weten dat jij het bent. In de brugklas heb je het 

onderste kluisje. Je krijgt van de school een 1blik-agenda dus (tip: koop er geen een). De 

eerste week leerden we elkaar beter kennen met een spelletje: we deden de vossenjacht, dat 

is een spel door Brielle waar alle docenten verkleed waren die we gingen zoeken. Had je er 

één gevonden dan moest je de handtekening vragen. Die avond was er ook nog een barbecue. 

Die week kregen we ook nog theater- en danslessen, daarvan maakten we een Mannequin 

Challenge. We gingen nog een dag knutselen en techniek doen. De laatste dag gingen we gewoon 

leren, de vakken die we kregen waren Engels en Duits. 

 

We gingen in de vierde week naar een theatervoorstelling over veilig verkeer, dat was heel 

leerzaam en leuk. Ook was er een fietscontrole, kijken of je verlichting op je fiets hebt en alles 

goed werkt. 

Verder gingen we alleen leren, maar op de donderdagmiddag hebben we talenturen. Alle 

talenturen duurden één maand, het eerste talentuur dat we hadden was Groen & Duurzaam. Daar 

moesten we een poster maken en koken, het tweede talentuur deden we kunst en cultuur: we 

moesten een kunstwerk maken van leer. Het derde talentuur deden we techniek, daar moesten 

we antwoorden op vragen zoeken en een proefje doen. 

De stomste vakken van school: Frans en wiskunde 

Waarom vinden we Frans het stomste vak van school? 

We hebben de taal Frans nog nooit gehad op de bassischool. De taal uitspreken of schrijven is heel 

anders dan het Nederlands. 

Waarom vinden we wiskunde het stomste vak? 

Op de bassischool krijg je makkelijkere dingen, zoals dat het keerteken (×) op de middelbare 

school een punt () wordt. Je krijgt een som zoals ‘2  5 - 8 =’. Toen ik dat als eerste zag, dacht ik 

van ‘wat bedoelen ze hiermee’?  Gelukkig hebben we mevrouw Van Vliet, dat is een superlieve 

docent. 

Van Femke, Vienna en Preza uit 1A 
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             Schoolmusical 

     75 jaar   
Je hebt misschien al gehoord van het feit dat onze school al 75 jaar bestaat. Het stond 

in diverse kranten. Hoera, 75 jaar Bahûrim. Tijd voor een feestje dus. 

Om dat feit te vieren werd er een musical georganiseerd. Waarschijnlijk heb je de 

musical al gezien, maar weet jij ook wat er allemaal achter de schermen is gebeurd? 

Is het leuk of gezellig of juist stressvol en heel perfectionistisch?  

Laat ik er nu zelf bij geweest zijn.  

 

 

Het begon bij het inschrijven. toen nog niet wetende wat er ging gebeuren. 

De eerste les was een kennismakingsspel waar we elkaar leerden kennen en dat ging 

best gemakkelijk, want we hadden al een ding gemeenschappelijk en dat was 

toneel. 

En we lieten ook zien wat voor toneeltrucjes we in huis hadden. 

Iedereen liet zien wat zij of hij op toneelgebied kon en daardoor ging iedereen met 

een goed gevoel naar huis.  

De daaropvolgende keer kregen we de opdracht om met één woord een klein 

toneelstukje te maken. Dat was het begin. We oefenden en oefenden tot dat we 

alles perfect hadden. Het was een ander stuk dan een typische schoolmusical. Alle 

jaren van de school werden belicht. We waren er allemaal trots op; toen we in de 

zaal zelf waren met al dat licht en geluid wisten we dat deze beleving ons altijd bij 

blijft. Wij speelden de voorstelling vier keer voor een uitverkochte zaal.  

Thijmen Rijkeboer 

 

 

 

 

th 
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Jouw beste 
kerst(vakantie)foto? 

 

 

 

 

 

 

 
  

‘Blik op Bahûrim’ houdt weer een fotowedstrijd! Maak de gekste, grappigste, 

ontroerendste of origineelste kerst(vakantie)foto en stuur ‘m naar ons op.  

De redactie bekijkt direct na de kerstvakantie de ingezonden foto’s, waarna we 

de beste uitkiezen. De bekendmaking en prijsuitreiking is op donderdag  

12 januari 2023 in de kleine pauze in de aula. 

 

Stuur jouw foto dus vóór 10 januari 2023 naar p.koerts-bijl-bijl@penta.nl en 

maak kans op een leuke prijs. 
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Recept voor Tiramisu 
Door: Floris en Feija 

 

      1. Splits de eieren en doe de dooiers in  
       een ruime kom. De eiwitten worden  
       niet gebruikt. Doe de suiker bij de  
       dooiers en klop met de mixer in 4 min.  
       tot een luchtige crème. Voeg de  
       mascarpone toe en mix op de laagste  
       stand kort door de eiercrème. 
 
      2. Klop in een andere kom de slagroom  
       stijf. Spatel de slagroom door het  
       mascarponemengsel. 

 
      3. Doe de koffie met de koffielikeur in  
       een diep bord of lage schaal. Doop de  
       lange vingers 1 voor 1 steeds 5 sec. in  
       het koffiemengsel en leg vervolgens in  
       de schaal zodat de hele bodem  
       bedekt is. 
 
 
4.  Schep er de helft van het mascarponemengsel op. Maak vervolgens weer een  
  laag van de rest van de lange vingers die in de rest van het koffiemengsel zijn  
  gedoopt. Bedek met de rest van het mascarponemengsel. 

 
5.  Dek de schaal af met vershoudfolie en laat de tiramisu 2 uur opstijven  
  in de koelkast. 
 
6.  Neem de tiramisu uit de koelkast en zeef er vlak voor het serveren de  
  cacaopoeder over. 

 
 
 
Voor: ongeveer 10 personen 
Bereidingstijd: 15 minuten  
Wachttijd in de koelkast: 2 uur 
Houdbaarheid: 4 dagen  

Benodigheden: 

50 g witte basterdsuiker 

500 g mascarpone  

250 ml slagroom 

300 ml sterke koffie 

300 g lange vingers 

1 eetlepel cacaopoeder 

4 eieren 

200 ml koffielikeur 43 of Tia Maria 

1 mixer 

1 schaal (20 x 30 cm) 

1 zeefje 
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BMX-kampioen Owen 
Hoi! Dit is Owen van Oers. Hij is 12 jaar oud en zit in de eerste. Dit lijkt 

natuurlijk een supersaai verhaal. Maar hij doet aan BMX en heeft al aan een 

aantal UEC’s meegedaan. Hier hebben wij een geweldig interview voor je. Wil 

je weten hoe het verder gaat? 
 

Hoe en wanneer ben je gaan BMX’en? 

Toen ik ben begonnen was het 2017. Het is dus al vijf en een half jaar geleden 

begonnen. Ik zag mijn vader BMX’en en het zag er leuk uit. Dus heb ik het ook 

een keer geprobeerd en vanaf toen ben ik het ook gaan doen. En nu rijd ik zelfs 

wedstrijden. Mijn eerste UEC was in 2021. 

Hoe gaat het trainen bij jou? 

Ik train vier keer in de week en ik krijg  

privétraining. Ik train op de baan in  

Barendrecht. Het gaat al erg goed. 

 

 

 

 

Wat is je favoriete truc? 

Ik spring graag. Het is leuk en ik ben er best goed in. 
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Welke blessures komen het vaakst voor? 

Je breekt het snelste je sleutelbeen.  

Maar gelukkig is dat mij nog nooit overkomen. 

 

 

Is de sport aan te raden en heb je nog tips  

voor beginners? 

Het is zeker aan te raden maar je moet dan wel  

tegen pijn kunnen. En mijn tips zijn: gewoon  

veel trainen en niet meteen gaan springen.  

Ook als je een steile startheuvel hebt moet je als je net begint met BMX’en  

wel even remmen. 

 

  

 

Wat is je droom en wie is je voorbeeld? 

Mijn droom is eigenlijk heel voorspelbaar. Namelijk de Olympische Spelen 

winnen natuurlijk. En mijn voorbeeld is Nick Kimmann. Hij is zooooooooooooo 

goed. 

 

Dit interview is verzorgd door Feija (1D) en Floris (2C). 
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PRIJSPUZZEL  

 
Vul de woorden in aan de hand van de gegeven omschrijvingen (zie volgende 

bladzijde). Als je alles goed hebt ingevuld, komt de oplossing in de grijze  

kolom te staan. Je krijgt alvast elf letters cadeau. 

 

De oplossing kun je tot 10 januari 2023 insturen door de QR-code  

onderaan de volgende bladzijde te scannen en het formulier in te vullen.  

Wij zorgen weer voor leuke prijzen. Onder de goede inzenders vindt op 

donderdag 12 januari in de kleine pauze een verloting plaats. 
 

  
 

NOTEER HIER DE OPLOSSING VAN DE PUZZEL: 
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Omschrijvingen bij de prijspuzzel: 

 

1. De lichtjes in deze boom zijn volgens het liedje ‘wonderschoon’  

2.  Kleine hulpjes van de Kerstman 

3.  Dit bouw je meestal als eerste als het heeft gesneeuwd 

4.  Kersthit van Mariah Carey uit 1993  

5.  Zo noemen we de eerste dag van 2023 

6.  Populair nagerecht bij het kerstdiner  

7.  Zo noemt men in het christendom de weken voorafgaand aan Kerstmis 

8.  Nog steeds populaire kerstfilm uit 1990 

9. De woonplaats van Jezus’ ouders Jozef en Maria 

10.  Kerstlekkernij met amandelspijs en bladerdeeg als belangrijkste 

 ingrediënten 

11.  Zo noemt men Kerstmis in Duitsland 

12.  Met deze kersthit uit 1954 zijn jullie opa’s en oma’s waarschijnlijk  

 opgegroeid 

13.  Sliertjes van glasvezel die je als versiering in de kerstboom hangt 

14.  De tekst van dit zéér bekende kerstliedje werd in 1816 geschreven  

 door Joseph Mohr 

15. Het kindje Jezus werd direct na zijn geboorte in een …… gelegd 

16.  Deze wollige dieren vind je ook in de kerststal terug 

17.  Zo noem je het groene steekschuim waarmee je een kerststukje maakt 

18.  Typische (alcoholvrije) drank voor op winterse dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deze puzzel is gemaakt door dhr. H. van Bokkem 
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Lezen is belangrijk.  Vandaar deze boekentips in de schoolkrant. Regelmatig  kopen wij boeken die 
jullie dan kunnen lenen in de mediatheek. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen boeken lezen. 
Wij hebben de  boeken in genres (thrillers/ detectives-fantasy-probleemboeken/drama- historisch 
enz.) verdeeld. Zo kun je makkelijker vinden wat je zoekt. Advies nodig: ga op zoek naar ‘de 
boekenwurm’  van BM. Hij helpt je graag op (lees)weg, raadpleeg onze mediathecaris (mevr. De 
Ruijter) of vraag het aan je docent Nederlands. 

Exit 
Mel Wallis de Vries 
(thriller) 

  
Jaarlijks verschijnt – altijd in oktober/ 
november- er een nieuw boek van Mel Wallis 
de Vries, de meest gelezen schrijver op onze 
school. Nu is het boek ‘Exit’ verschenen.  

Een berichtje. 
Je stuurt het door. 
Je denkt dat het niks uitmaakt. 
Je hebt het mis… 
JE HEBT NET IEMANDS LEVEN 
IN GEVAAR GEBRACHT. 
Frederique (16) is dood. Heeft ze zelfmoord 
gepleegd? Is ze verongelukt? Of is ze 
vermoord? Het verhaal wordt vanuit 
verschillende perspectieven verteld. Je moet 
dus wel aandachtig lezen. Het is niet moeilijk 
geschreven, maar springt dus van persoon 
naar persoon.  
Een spannende thriller met een leuke 
vormgeving.  Dat heet de lay-out.  Modern en 
eigentijds taalgebruik. 
Dompel je onder in dit verhaal en geniet! 
Enkele uurtjes leesplezier gegarandeerd. 
14+ 
(Dit boek kun je binnenkort lenen in onze mediatheek) 

 
 
 

Wat gebeurde er met David? 
Henk Hardeman 
(griezelverhaal- novelle) 

  
Bobbie moet tijdens zomervakantie met zijn 
ouders mee naar een naar een zomerkamp. 
Dat is bepaald niet zijn diepste wens. 
Eigenlijk wil hij niet, hij wil het liefst met een 
groepje vrienden op vakantie. Daarbij komt 
nog dat zijn oudere broer David zeven jaar 
geleden spoorloos verdween op deze plek.  
Bobbie wordt geconfronteerd met 
mysterieuze gebeurtenissen. Samen met 
nieuwe vrienden van het zomerkamp gaat hij 
op zoek naar David. Als hij en zijn vrienden  
contact zoeken met Davids geest wordt het 
pas echt gevaarlijk.  
 
Een novelle is een kort verhaal. Je hebt het 
boek uit in ongeveer anderhalf uur. Het is 
een griezelverhaal met thrillerelementen. 
Spannend en geheimzinnig.  
 
14+ 
(Binnenkort in onze mediatheek te leen) 

 

Extra leestip :  Jason Reynolds met het boek 
‘Ghost’ Vooral voor de onderbouw. Genre: 
sport en drama. 
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EEN RONDJE Kerstraadsels  

 

Wie zijn dat toch, die mensen op school die het enorm belangrijk vinden dat de 

hersenen in de kerstvakantie goed getraind blijven? Namen zullen we niet 

noemen, maar één ding is zeker: ze zijn bij de redactie langs geweest om er 

zeker van te zijn dat er toch nog wat ‘hersengymnastiek’ in de schoolkrant 

voorkomt. Kun jij onderstaande raadsels oplossen? 

 

 

A B 

C REBUS 
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Het kerstdorp in  
lokaal 9 – interview met  mw. Baars 

 

Bij mevrouw Baars (INFT) maakten de leerlingen van leerjaar 3 tijdens de les 
een kerstdorp. Ik wilde wel eens weten waarom mevrouw Baars zoveel 
interesse in het kerstfeest heeft. De docent blijkt geen bijzonder gevoel bij 
Kerstmis te hebben. Ze vindt zichzelf overigens meer Grinch dan Scrooge.  
Om nog meer te weten te komen stelde ik haar een aantal vragen, een heus 
interview dus. 

Als eerste stelde ik haar de vraag: ‘Hoe kwam u op het idee van een 

kerstdorp?’ 

Mw. Baars wilde een lasercutter in het lokaal en ging daarna nadenken wat ze 

er mee zou kunnen doen. Ze zag op Google een man die huisjes maakte om in 

de kerstsfeer te komen. Mw. Baars maakte er kersthuisjes van. 

‘Wat was uw verwachting?’ wilde ik verder weten. 

‘Dat de leerlingen zouden leren zonder het te merken. Ze hebben dan veel 

plezier, anders zou misschien alleen het cijfer motiverend zijn.’ 

‘Zijn er ook kosten aan verbonden?’ 

Ja, de lasercutter is een heel duur apparaat. Die kost alleen al 20.000 euro. Daar 

kwamen nog andere kosten bij, zoals de 3D-printer, de lampjes, de chips en de 

materialen om het kerstdorp te maken (sneeuw, foam, verf enz.). 
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‘Welk kerstdorp vindt u nu het mooist geworden?’ 

‘De skilift van 3B en de goudmijn van 3C vind ik heel erg mooi.’ 

 

‘Zijn de verwachtingen uitgekomen?’ 

‘Ja, voor het grootste deel wel, maar het opruimen en het omgaan met de 

spullen ging niet altijd helemaal volgens de verwachting.’  

 

‘Vindt u kerst belangrijk?’  was mijn volgende vraag.  

Mw. Baars antwoorde tot mijn verbazing dat zij Kerst niet zo belangrijk vindt.  

 

Mijn vervolgvraag was toen: ‘Vindt u zich zelf meer een Grinch of een 

Scrooge?’ Mw. Baars vindt zichzelf meer een Grinch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vroeg waarom en haar antwoord was: ‘Omdat mijn agenda dan altijd wordt 

opgeslokt.’ 

‘Wat doet u altijd tijdens kerst?’ 

‘Ik kookt altijd uitgebreid en daarna gaan we lekker cadeaus openmaken. Het 

hoogtepunt is ijstaart eten.’  

En tot slot: ‘Wilt u nog iets toevoegen voor onze lezers?’ 

‘Spoel altijd de kwasten goed uit, anders worden ze hard!’ 

 

Verslag Thijmen Rijkeboer 
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  you Join us!?              

 

 

          Zin om eens andere mensen te ontmoeten dan je klasgenoten?   

En uuuhhhhh… vind je het soms een beetje lastig om op leeftijdgenootjes af te 

stappen en af te spreken? Zou je toch eigenlijk wel je sociale skills eens verder 

willen updaten? Dat zou toch wel wat opleveren; leuke, nieuwe vrienden met 

misschien wel dezelfde interesse? En toch wel gaaf om daarbij activiteiten te 

ontdekken waarvan blijkt dat het toch wel erg leuk is om te doen? En joh? dan 

blijkt dat je daar toch ook weer goed in bent! 

“Ik heb het nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan en dat ik daar 

ook nog eens goed in ben!” 

 

 

 

Een jongere zelf aan het woord: 

Het leuke is dat we eens in de twee weken bij elkaar komen en een briefje uit 

de doos grabbelen waar we eerder al leuke activiteiten op hebben geschreven. 

Vervolgens kan diegene zelf of samen met iemand van Join Us dat organiseren. 

Vaak zijn het activiteiten die net even anders zijn! 

Er worden soms spelletjes gedaan maar soms ook ietwat bijzondere activiteiten 

zoals die keer dat we borden kapot mochten slaan (ja echt!). Je mocht deze 

kapot slaan nadat je er iets op geschreven had.  
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Doe eens mee! Probeer het gewoon! 

              Kom erbij! 

‘Tis misschien even een stap, maar het wordt zeker tof! 

 

Vind je ‘t nog wel wat spannend? Praat eens met Karin van JOIN US. Op 

donderdag net vóór, tijdens of ná de grote pauze is zij aanwezig. Met 

vaak enkele stagiaires organiseert zij leuke activiteiten buiten en binnen waar 

je gewoon aan mee kan doen. Wil je effe alleen met haar praten, zoek haar 

gerust op. Zij zal heel respectvol met je omgaan, wat je haar ook wilt vertellen. 

 

Enne… Loop gerust eens binnen lopen bij Bravo (weet je wel?!) of kijk gewoon 

eens op de website! 

 

Door: Anouk (klas 3C) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Als je een dag zou willen ruilen met iemand met wie zou dit dan zijn? 
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Zachte witte wattenwereld 
Sneeuw uit een spuitbus, kerstgroen-rood, 

Suikerstalletje, zoet lief, 
Jezuskindje bloot, 

Schone schijn: verpakking van een hoop geweld 
Soms verbaal, soms echt, 

Wanbegrip; mensen als kerstbomen geveld 
Vieze flikkers, vuile Turken, een eindeloos gevecht. 
Onze naasten? Alsof de betekenis daarvan niet telt. 

 
Iedereen mag Kerst vieren zoals hij wil, 

Maar hopelijk niet met dichte ogen, 
Kijk eens door een andere bril, 

 
Wie zich openstelt, 

Kan Kerstmis gaan vieren. 
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De meesters van het 

Nederlandstalige kerstlied 

Door: H. van B. 
 
Al ongeveer een eeuw lang zijn kerstliedjes en popmuziek met elkaar verweven. Wie kent nu 
niet de leuke, gezellige, mooie of ontroerende kerstliedjes die je in december regelmatig op 
de radio hoort, zoals ‘White Christmas’,  ‘Rudolph The Red Nosed Reindeer’ en ‘All I Want 
For Christmas’? De één kan er geen genoeg van krijgen, de ander vindt ze behoorlijk irritant. 
Al die liedjes hebben echter een ding met elkaar gemeen: ze zijn door tekstschrijvers 
bedacht en door muzikanten uitgewerkt en uitgevoerd.  
 
Wist je dat we ook in Nederland zo’n duo van componisten hebben die (deels) van hun kerst- 
en sinterklaasliedjes hun werk hebben gemaakt? Het zijn de heren Henk Westbroek & Henk 
Temming. Al vroeg in de jaren tachtig begonnen zij samen met schrijven van kerst- en 
sinterklaasnummers, niet alleen voor andere artiesten maar ook voor hun eigen band ‘Het 
Goede Doel’. Nu beide heren inmiddels de 70 jaar gepasseerd zijn, bestaat ‘Het Goede Doel’ 
al lang niet meer en is het ook met het schrijven voor anderen wat minder geworden. Maar 
nog steeds kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Op social media kondigde Henk 
Temming kortgeleden (officieus) aan nog steeds met nieuwe kerstnummers bezig te zijn. 
Wel zonder zijn compagnon, want de twee hebben weer eens ruzie met elkaar. Dat past niet 
echt bij Kerst, hè? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele luistertips voor kerstnummers die door Westbroek & Temming zijn 

geschreven. Ze zijn allemaal te vinden op Spotify en YouTube. Let op: het is niet alleen maar 

vrolijkheid, ook de verdrietige situaties in de wereld komen in de liedjes geregeld ter sprake. 

 

 
‘Het hoort met Kerstmis ook te sneeuwen’ – Henk & Henk (1982). Dit stond op de B-kant  

(een plaat had toen nog twee kanten) van het bekendere ‘Sinterklaas, wie kent hem niet‘. 

 

‘Eeuwige Kerst’ – Anny Schilder, Kinderen voor Kinderen en Het Goede Doel (1984) 

 

‘Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest’ – Henk Temming (1991) 

 

‘Kerstmis zie je overal’ en ‘Zwarte Kerst’ – Henk Temming (2012) 
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Open dag 
Bahûrim heeft net als alle andere scholen een 

open dag. Open dagen zijn belangrijk, zo laat je de 

sfeer aan andere mensen zien en trek je ze aan. Voor de open dag van dit 

jaar, 19 november, hebben we weer mensen uit de musical rond laten  

lopen om het wat levendiger te maken. 2 schoonmakers, 3 bro's en 2 jaren                                                                         

'80 leerlingen; en allemaal komen ze van de musical “Bahûrim 75 jaar”, 

                 waarover je ook in deze krant een stukje kan van vinden. 

 

Wij waren twee van de mensen die rondliepen in een musicalrol op de open dag. Onze 

rollen waren: een schoonmaker en een leerling uit de jaren ‘80. De voorbereidingen 

waren voor ons ook niet heel veel, we moesten er om kwart voor 10 zijn en dan 

moesten we ons omkleden in de correcte kleding. Als schoonmaker had ik ook nog 

make-up op, blauwe oogschaduw, oogpotlood en rode lippenstift. Als kleding een 

schoonmaakpakje en een panterprint-hoofddoek. Fouter kan het niet! 

 

Als schoonmaker de hele dag rondlopen is eigenlijk ook best wel vermoeiend, je moest 

namelijk de hele tijd een bezem meedragen en overal vegen om het musicalgevoel 

echt even over te brengen. Als jaren ‘80 leerling was het wat minder vermoeiend, je 

hoeft ook niks mee te slepen.  

 

Leerlingen uit de jaren ‘80 spraken mensen vaak aan met de vraag: ‘Hoe was het in uw 

tijd?’. Dit omdat de meeste volwassenen ergens tussen de jaren ‘80 en 2000 naar 

school gingen. Als schoonmaker liep je rond en zong je bijvoorbeeld door de gangen. 

Stukjes uit verschillende Nederlandse hits werden vaak door de schoonmakers 

gezongen, of er werd luid gepraat over de talentenuren en hoe leuk de school is. 

 

Mensen waren niet altijd even aanspreekbaar, maar meestal wel. Volgens mij hebben 

we ook veel mensen afgeschrikt. Dat vindt Thijmen, uit de derde klas en die één van de 

bro’s speelde, ook. Het was ook niet vreemd om kinderen te zien die van ons weg 

renden. We weten nog steeds niet waarom, maar we leven er maar mee voor nu. 

 

Verder was er ook eten te halen in de kantine, daar kwamen we een paar keer naar toe 

voor drinken. In het biologielokaal kwamen we ook regelmatig, maar dat was vanwege 

de koekjesgeur die daar de hele tijd hing!  

 

Na drie lange uren van de school rondlopen was het eindelijk 

klaar, en als tegenprestatie kreeg elke leerling die meedeed 

patat en een chocoladecadeau. 

 

Lieke en Feija 
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Open dag bahûrim – 19 november 2022 

 



 

     Dat HET licht meer mag zijn dan schijn alleen                   

Beste leerlingen (en ouders/verzorgers), 

Dat wij, mondiaal gezien, in een moeilijke tijd zitten is overduidelijk. Na een aantal nare 
coronajaren met veel beperkingen doemden er nieuwe problemen op. Voor ons land heeft dat ook 
merkbare gevolgen en over oplossingen wordt heftig gediscussieerd. Dat heeft een enorme 
polarisatie (tegenstellingen tussen groepen mensen) tot gevolg en leidt tot een samenleving die 
barst van de tegenstellingen. Bepaald geen leuke tijd voor ons allemaal, van piepjong tot stokoud. 

Een nieuw jaar staat op punt van beginnen. De kerstperiode is er een van licht, nieuw licht, een 
ster die straalt en ons verlicht. Vandaar de kop boven deze kerstgroet.  

Laten we bidden en hopen dat we in 2023 in rustiger vaarwater terechtkomen en de realiteitszin 
terugkeert in het doen en laten van de mensheid. 

      
                                                       Niet alle collega’s zijn geportretteerd. Zo missen jullie op de teamfoto bijvoorbeeld de directeur en de conciërge  

Namens alle bij Bahûrim betrokkenen wensen wij jullie en 
u fijne kerstdagen en een vreedzaam, voorspoedig en 
bovenal gezond 2023. 

                          


