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Editorial 

Het is een nieuw jaar met een nieuwe start. Iedereen heeft een nieuw rooster en 

misschien wel een nieuwe klas. Ik ben elke keer weer gedesoriënteerd, dan loop ik 

naar mijn biologie klas toe waar ik het vorige jaar altijd les had om die tijd, en kom ik 

er achter dat een andere klas hier les heeft en ik eigenlijk aan de andere kant van de 

school Frans heb. In deze editie hebben we onderzocht wat leerlingen nou de fijnste 

les- en tussenuren vinden en wat je het lekkerste restaurant is om zo’n tussenuur in te 

spenderen. Er zit een interview met een nieuwe Nederlands docent Mevrouw Dings 

bij en een recensie over het Halloween feest van de tweede klassen. 

 

Spectator 

Verschijnt 2 keer per jaar.  

Voor en door leerlingen van de BSG. 

Aan dit nummer werkten mee:  

Yvonne Bruin, Maya Hendriksen,  

Robin Holthuizen, Feline Kaaij,  

Billie van Leeuwen, Eva van der Waa, 

Esther Wellink, Tom  en Marc Wijker.  

Hoofdredactie: Feline Kaaij  

Vormgeving: Feline Kaaij  

Logo-ontwerp: Yvonne Bruin  

Met dank aan: Eva van Leeuwen-ten Have 

& Susan Duivenvoorden 

file:///C:/Users/Feline/Desktop/Editie%2014%20goede.docx%23_Toc504916968
file:///C:/Users/Feline/Desktop/Editie%2014%20goede.docx%23_Toc504916969
file:///C:/Users/Feline/Desktop/Editie%2014%20goede.docx%23_Toc504916975
file:///C:/Users/Feline/Desktop/Editie%2014%20goede.docx%23_Toc504916980


                            

3              
Ook te bekijken op www.berger-sg.nl  

Editie 14 

Dilemma’s 
 
Hier zijn weer een paar kersverse dilemma’s om de herfst mee door te komen. 
Moeilijk zijn ze wel, maar ja, je zal toch moeten kiezen!  
Mevrouw van Leeuwen geeft deze keer haar mening, maar want vind jij eigenlijk? 
 

1. Altijd een regenpak aan als het droog is, óf nooit een regenpak aan 
hebben als het wel regent! 
 

• “Ik bezit geen regenpak, dus heb eigenlijk nooit een regenpak aan als het 
regent. Hoe ik dat dan doe? Ik wacht tot het buitje voorbij is en stap dan op de 
fiets. Of ik stap in de auto. Of, als ik al aan het fietsen ben en de regen valt 
met bakken uit de hemel, dan kom ik als een verlepte kat aan op mijn 
bestemming. Maar dit gebeurt niet vaak, haha!” 
 

2. Een maand lang tegenwind óf een maand lang regen! 
 

• “Dit is inderdaad een dilemma, want ik heb een hekel aan zowel regen als 
wind. Maar als ik toch moet kiezen dan liever een maand lang tegenwind.” 
 

3. Eenmalig alle blaadjes uit je hele woonplaats harken óf jouw straat 
staat 1 maand blank! 
 

•  “Thuis hark ik regelmatig met onze kinderen de tuin en de oprit, en ook die 
van onze lieve oude buurtjes van 85. Dus ik kies ervoor om eenmalig alle 
blaadjes in heel Bergen te harken, hopelijk wel met hulp van leerlingen ;-)”  
 

4. Elke maandag dezelfde kriebelige trui aan óf je draagt op  
maandagen nooit meer een jas! 
 

•  “Ik draag dan liever op maandagen nooit meer een jas. Ik kan absoluut niet 
tegen wol dat kriebelt. Dan krijg ik rode vlekken en moet ik de hele tijd niezen. 
In plaats van een jas draag ik dan op maandagen een lekker warm vest, of 
heel veel laagjes kleding over elkaar zodat ik het niet koud heb buiten.” 
 

5. Als je thuiskomt staat er altijd warme chocolademelk voor je klaar, óf je 
krijgt altijd na school warme appeltaart!  

 
•  “Als er elke dag na school een kop warme chocolademelk klaar staat, vind ik 

dat natuurlijk heel lekker. Helemaal als er slagroom op zit. Elke dag een 
warme appeltaart zou ik niet willen eten, dan ben ik binnen no time tonnetje 
rond!” 

 
Robin Holthuizen 
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Interview met: Mevrouw 

Dings 

Voordat u naar de BSG kwam, waar gaf u toen les? 
Ik gaf les op de Hogeschool in Amsterdam, HBO rechten en gaf gewoon Nederlands, 
het is vergelijkbaar met de BSG, het is gewoon spelling en formulieren en natuurlijk 
tekst lezen alleen waren deze teksten meer juridisch, dus hoe je een vonnis uitsprak 
of een arrest. Argumentatie was heel belangrijk en dan nog 
communicatievaardigheden. 
 

Hoelang geeft u nu Nederlands? 
Ik geef nu een jaar of 10 of 15 les zo ongeveer. 
 

Dat heeft u toch ook gedaan op Aruba? 
Ja, op Aruba krijgen de leerlingen inderdaad ook Nederlands en doen ze ook 
gewoon eindexamen Nederlands alleen is het moeilijker voor ze. Want ze spreken 
het natuurlijk niet als moedertaal maar als een vreemde taal. 
 

Ik neem aan dat u ook hobby’s en kinderen heeft? 
Ja, ik heb 3 kinderen: Sophie (11) en Alma (9) en Thijs (7). Als hobby’s vind ik 
muziek heel erg leuk, ik heb ook conservatorium gedaan, kerkorgel. Ik geef ook 
concerten. Het is nu nog een beetje chaotisch want ik woon hier nu weer sinds 
augustus, we zijn dus nog niet helemaal op orde maar zodra mijn vleugel in huis 
staat ga ik weer lekker muziek maken. Ik hou natuurlijk van lezen zoals iedere 
Nederlands docent en ook wel van sporten. 
 

Heeft u er ooit wel eens van gedroomd om iets ander te worden dan lerares? 
Ik heb veel dingen gedaan, ik ben bijvoorbeeld onderzoeker geweest bij een 
beleidsonderzoeker. Ik moest bijvoorbeeld een keer onderzoeken of er alcohol wordt 
gebruikt op scholen door zowel leerling als docent. En ik heb bij de gemeente 
gewerkt als ambtenaar voor het onderwijs en ook bij de gemeenteraad, dus ik heb 
ook veel andere dingen gedaan ja. 
  
 

 

 

 

Esther Wellink 
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De mening van leerlingen 

over tussenuren 

 
Zoals sommige mensen hebben gemerkt is er weer een enquête verstuurd naar jullie 
schoolmail. De vorige keer ging de enquête over het schoolgebouw. Dit keer gaat de 
enquête over jouw mening naar de lesdagen en tussenuren.  
 

De fijnste lesdagen 
Van de 108 mensen die de vragen hebben ingevuld vinden 85 mensen de lessen 
vanaf het eerste uur t/m het zesde uur het fijnst. 18 mensen vinden de lesdagen 
vanaf het tweede t/m het zevende het lekkerst. 3 mensen vinden de lesdagen vanaf 
het derde t/m het achtste het best en maar 1 persoon vindt de lesdagen vanaf het 
tweede t/m het achtste het meest fijn. 
 

De fijnste tussenuren 
De tussenuren kunnen heel saai zijn, ze kunnen ook heel nuttig zijn, bijvoorbeeld 
voor huiswerk of als je nog moet leren voor een economietoets is het ook erg handig. 
Iedere leerling heeft zo ook een andere mening over het tijdstip van het tussenuur. 
Zo vinden 40 mensen dat je het beste tijdens het vierde uur een uurtje vrij  kan zijn. 
36 mensen vinden het vijfde uur fijn. 21 mensen vinden het derde uur weer het fijnst. 
7 mensen vinden het tweede uur. 4 mensen vinden het zevende uur het best en 
niemand vindt het zesde uur fijn om een tussenuur te hebben. 
 

De plek voor je tussenuur 
Ook hebben we in de enquête gevraagd waar jij het liefst bent tijdens een tussenuur. 
Daar kan ik je een antwoord op geven. Meer dan de helft spendeert het liefst 
zijn/haar tussenuur in de aula, sommigen in de mediatheek en vrij veel zitten ook 
graag bij de Appie of Deen. Uiteraard wil iedereen gewoon thuis kunnen zijn tijdens 
een tussenuur maar ja, niet iedereen heeft die luxe. Ook spenderen mensen graag 
hun tussenuur in een restaurant, Fabels bijvoorbeeld. Ook wil iemand graag de 
hoerenstraat in Alkmaar bezoeken zijn tijdens zijn/haar tussenuur. De muzikale 
leerlingen willen dan weer graag in een muziekhokje hun tussenuur doorbrengen. 
Sommige mensen hebben zelfs een heel ritueel tijdens een tussenuur. Eerst gaat 
hij/zij naar de Appie om vervolgens weer terug te gaan naar school en brengt de rest 
van de tijd dan door in de aula. Sommige mensen hebben totaal geen ritueel en 
verzinnen ter plekke wat hij/zij gaat doen. 
 
Marc Wijker  
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YVON. 

 

Het is alweer een tijd geleden dat ik voor jullie achter mijn laptop ben gaan zitten. 
Momenteel studeer ik aan de andere kant van Nederland (Industrial Design aan de 
Technische Universiteit van Eindhoven), maar het leek mij nog wel leuk om weer 
eens een YVON voor jullie te schrijven. Dus bij deze, de laatste YVON. 

Voor alle mensen die gaan studeren komende jaren: ga naar de introductieweek. 
Tijdens deze week heb ik vrienden voor het leven gemaakt. Je leert elkaar binnen 
één week zo mega goed kennen! Daarnaast leer je het studentenleven, de (in mijn 
geval) universiteit en de stad kennen. Kortom, een week die ik nooit van mijn leven 
wil en ga vergeten. 

Na al het feesten en de gezelligheid werd het tijd om hard te werken. En zie het niet 
verkeerd, want je moet echt je best doen. De eerste week ging het nog over de stof 
van de middelbare school. Vervolgens werd in dit tempo ook de nieuwe stof 
behandeld. Best wel een versnelling hoger dan de voorgaande jaren. 

Momenteel heb ik vakantie en wat heb ik dat nodig gehad. Ik heb een nacht 11 uur 
achter elkaar geslapen, zo mega moe was ik. Dit kwam omdat ik mijn eerste 
tentamenweek net achter de rug heb. Nu moet ik wel zeggen dat ik niet de zwaarste 
tentamenweek heb gehad van alle studenten. Maar ondanks één tentamen en twee 
inleverprojecten heb ik heel hard gewerkt.  

Een vraag die ik van de redactie van de schoolkrant kreeg: Wat vind je het leukste 
aan studeren? En wat had je graag willen weten voordat je was gaan studeren? 

Het leukste aan studeren vind ik dat je nu echt kan doen waar je dromen liggen. Ik 
droom er zelf al heel lang van om designer te worden en nu volg ik alleen maar 
vakken in die richting. Natuurlijk zijn er ook mindere vakken of onderwerpen, maar 
over het algemeen is alles leuk. Daarnaast is het weer een compleet nieuwe fase in 
mijn leven. Dit maakt het super spannend en ook zo mega leuk. Nieuwe vrienden, 
nieuwe omgeving, alles is nieuw. 

Hetgeen dat ik graag had willen weten voordat ik ging studeren weet ik eigenlijk niet. 
Vooraf word je redelijk goed ingelicht. Het enige is dat je nu alles zelf moet gaan 
doen en ook zelf achter dingen aan moet als je niet weet hoe en wat. Zo moet je je 
bijvoorbeeld zelf inschrijven voor je vakken (in mijn geval moet ik soms ook nog 
kiezen), als er iets mis is moet je dat zelf regelen en ook als je stof niet begrijpt moet 
je of naar je vrienden, of naar een studentenbegeleider. 
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Ik heb het enorm naar mijn zin en ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dus kies 
je vervolgopleiding met je hart. Doe iets wat je mega leuk vindt om te doen en/of 
mega interessant vindt. Ga naar open dagen en volg meeloopdagen. Deze twee 
dingen kunnen al veel zeggen over hoe jij je bij die opleiding voelt. Daarnaast kan het 
soms ook goed zijn om gewoon het gebouw in te lopen zonder dat daar een open 
dag of iets is. Meestal is er wel een soort van kantine waar je even kunt gaan zitten 
en bedenken of jij jezelf daar al ziet lopen. Een goed moment kan je vakantie zijn, 
want soms hebben studenten dan geen vrij.  

 

Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het lezen van YVON. Hopelijk komt er 
een leuke vervanging. Mocht je nu nog vragen hebben aan mij stel die dan via de 
mail (info@yvonnebruin.com) of ga naar mijn blog waar ik foto’s en verhaaltjes deel 
van mijn leven (yvonnebruin.com).  

Succes het komende jaar! 

 

MR – lid Verkiezingen 

Dit jaar nemen we afscheid van het MR lid Thomas du Preez en hebben we een 

nieuwe gemotiveerde leerling nodig die samen met Philip Garcia Hoogland de 

leerlingen wil vertegenwoordigen. We zoeken naar 

iemand uit de bovenbouw die zich in wil zetten voor de 

school. Zou jij graag deel willen uitmaken van het team 

dat het beleid van de school toetst? Blijf dan de 

schoolsite in de gaten houden voor updates over de 

data van de verkiezingen. 

Als je meer informatie wilt, mail dan naar: 

Philip.hoogland@xs4all.nl 

 

 

 

 

  

mailto:info@yvonnebruin.com
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Recensie Halloweenfeest 

tweede klassen 

 
Eindelijk was het zover; het halloweenfeest voor het tweede jaar. Toen ik 
hoorde dat je kaartjes kon kopen kocht ik er meteen een. En ik moet 
toegeven: het was eigenlijk best wel leuk!  
 
Consumpties waren niet duur, muziek was goed, dat soort dingen. Alles was top. Op 
een ding na… De spooktocht. Er werd in het begin een spooktocht aangekondigd, en 
iedereen was er wel benieuwd naar. Ik dus ook, en volgens mij vond ik het 
minder leuk omdat ik misschien iets te hoge verwachtingen had (jumpscares en dat 
soort spul). Maar goed, je liep dus door de schooltuintjes - die waren versierd met 
pompoenen, spinnenwebben en skeletten- en ik en mijn vrienden moesten een 
beetje lachen. De man die  ons begeleidde (een grafgraver) pakte me bij mijn shirt en 
zei: “Het lachen zal je zo wel vergaan!”. Niet dus. Dat ie m’n shirt vastpakte was best 
wel creepy, maar goed. Iets verderop was een tafel met een stolp van ijzer. Je 
kon er niet door zien maar ik wist wat er zou gebeuren: er zou een of ander 
iemand met een bebloed gezicht KEIHARD schreeuwen. Niet dus. Mijn 
verwachtingen waren veel te overdreven. Het was gewoon een man zonder 
enige halloweenkleding die met een zaklamp onder zijn kin scheen en 
“boe” zei. Ik ging STUK (dit was voor mij een comedy en dit was sowieso 
het hoogtepunt). Hiervoor zag ik een paar kinderen achter mij bang kijken 
maar nu lachten ze in plaats van te gillen! Daarna zei de “grafgraver”: “Dit zijn 
mijn kameraden!” en liet ons een stel skeletten zien. Toen werden we naar 
de uitgang verwezen en kwamen we weer in het feest. OF dit was een 
spooktocht, OF het was een grote grap. Ik gok het laatste. 
 

Alles was eigenlijk zeer goed; de 
muziek en de consumpties.  
Dus ik geef mijn halloweenfeest-
ervaring een 8,5/10. 
 

Tot zover mijn halloweenfeest-
ervaring. 
 
Tom Molenaar-Vrieling 
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Leraren uitspraken 

Snackbarmedewerker 

gezocht! 

Snackbar Snack Inn, Egmond aan Zee Zoekt een barmedewerker. Ben jij flexibel en vind je het 

leuk om in een gezellig team te werken? Ben je beschikbaar tijdens de weekenden en in de 

vakantie periodes? Stuur dan snel een bericht of bel naar 0630166610 voor meer info. 

 

 

 

 

Gooijer: Zit me niet zo 

vernietigend aan te 

kijken. 

*Klas is een practicum aan het doen* 

Van Wichen: Oké vergeet niet je tas 

onder tafel te doen. Je wilt niet door je 

broodje pindakaas geëlektrocuteerd 

worden! 

Gooijer: Marc.. 

open je schrift, je 

zit in een ouwe 

wijvenstand 
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Invul verhaal 

Een vreemde feestdag: 

Op een koude ……….. ochtend word je wakker van een vreemd geluid.  
                      (Favoriete dag van de week) 
Je staat langzaam op en drukt je oor tegen de ……… om het beter te verstaan.  
                                                                        (Iets in jouw kamer) 
Het geluid is te zacht en je besluit naar beneden te gaan. Voor de zekerheid  
neem je een ……… mee. Maar als je beneden aankomt, laat je je wapen al  
            (verdedigingsmiddel) 
snel vallen. Voor je dichte deur staan namelijk ………. kinderen met een  
                                                                    (Je huisnummer +1) 
uitgeholde pompoen in hun hand. Het geluid bleek een liedje te zijn. Snel doe  
je de deur open en ze beginnen opnieuw ……….. te zingen. Geërgerd vraag  
                                                         (Sinterklaasliedje) 
je ze te stoppen en vraagt ze wat ze willen. “……...!” schreeuwen ze in  
                                                            (Een lekkernij) 
koor. Je wordt ……..., want die hebben jullie niet meer. De kinderen worden  
                 (Negatieve emotie) 
ongeduldig en zetten hun pompoenen op de grond. Je wilt ze net voorstellen  
om ieder een ………. te geven, als een harde stem van boven klinkt. “Je geeft  
         (Iets wat je gebruikt voor school) 
ze toch geen ……!” Het blijkt de Kerstman in een vliegende ……… te zijn! Je  
     (Jouw keuze van de vorige vraag)         (Vervoersmiddel) 
wrijft vol ongeloof in je ogen en kijkt weer. Hij is niet alleen gekomen, want zijn  
vliegende voertuig wordt voortgetrokken door 20 …….. ! Met een groot gebaar  
                                                                         (1 type huisdier) 
strooit hij pepernoten naar beneden. De kinderen graaien enthousiast naar het  
lekkers en ……... met zakken vol weg. “Trick or Treat!” riep de Kerstman nog 
         (Manier van weggaan) 
voordat hij weer weg vloog. Verbijsterd sluit je de deur weer en je besluit nog even 
een dutje te doen voordat je dit voorval probeert te bevatten. 
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Woordzoeker 
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Leukste restaurantjes voor 

je tussenuren 

Je kent het vast wel, je kijkt op Untis naar je roosterwijzigingen en ziet vier rode 
streepjes staan tussen twee uren in. En je vraagt je dan af wat je gaat doen in dat 
tussenuur. Sommigen blijven op school, maken wat huiswerk of leren voor hun 
toetsen. Anderen verlaten de school en gaan het dorp in. En als je dan het dorp in 
gaat, alleen of met vrienden, moet je dat gebruiken en er het beste van maken. Dus 
voor degene die niet weten wat ze moeten doen, heb ik hier drie plekken in het dorp 
waar je het tussenuur kan spenderen. 
  
Gonzalez Café en Te: 
In dit intieme koffietentje drink je de lekkerste koffie! Er is een bar 
aan het raam waar  je naar buiten kunt kijken en in de zomer zit je 
hier heerlijk in het zonnetje op het bankje voor de winkel. Hier 
worden de cappuccino’s met een hartje erin geschonken door de 
barista die je veel kan vertellen over de herkomst van de 
verschillende koffiebonen. 
Adres: Jan Oldenburglaan 14 
+ De drankjes zijn snel klaar wat handig is als je haast hebt. 
-  Er zijn weinig zitplaatsen. 
**** 
  

Bij Merel:  
Misschien wel het gezelligste winkeltje van Bergen. Bij 
Merel koop je huisgemaakt brood, de lekkerste taarten 
en andere producten die naast dat ze lekker zijn, 
meestal ook supergezond. De sympathieke sfeer laat je 
al snel welkom voelen. 
Adres: Plein 75 
+ Naast drankjes en hapjes kan je hier ook nog 
accessoires, sieraden en leuke hebbedingetjes kopen.   
-  De broodjes worden hier handgemaakt dus duurt het 
wat langer voordat ze klaar zijn. 
 ***** 

  
Café de Taverne: 
Café de Taverne is een café waar je heerlijk kunt lunchen. 
Daarnaast staat de Taverne bekend als een fijne plek waar 
muziekliefhebbers en muzikanten elkaar ontmoeten. Ze 
hebben heerlijke bittergarnituur en ook een gevarieerd 
assortiment aan tosti’s.  
Adres: Karel de Grotelaan 1 
+ Je kan daar plaatjes draaien. 
-  Doordeweeks is het pas vanaf 13:00 geopend 
**** 
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Wonders: 
Wonder’s eten & drinken is een gezellige 
ontmoetingsplaats aan het Dorpsplein in Bergen. Je 
kunt er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat terecht 
voor een kop koffie, fingerfood en een clubsandwich. In 
een omgeving waar iedereen blij van wordt. 
Adres: Breelaan 11 
+ Het heeft een mooie inrichting en de borden zijn goed 
opgemaakt. 
- Het is een beetje aan de prijzige kant. 
*** 
 

Fabel’s eten en drinken: 
Dit restaurant is een gezellige, altijd drukke 
ontmoetingsplaats voor iedereen, zeven dagen in 
de week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Midden in Bergen en bevindt zich tegenover de 
oude Ruïnekerk. 
Adres: Oude prinsweg 9  
+ Het is elke dag van het jaar open. 
- Halverwege de middag wordt het erg druk, vooral 
met moeders met kleine kinderen en baby’s. 

****  
 

Zusters: 
Restaurant Zusters is een restaurant in het centrum van 
Bergen. Gezellig en met een groot terras waar je wordt 
ontvangen door de zusters zelf.  
Adres: Breelaan 26 
+ Ze hebben een ruim broodjes assortiment. 
- Ze zijn pas in de late middag geopend.  
*** 
 

D’Alderliefste: 
D’Alderliefste Proeflokaal is een bruin café op 
een hoekje naast de Ruïnekerk. Vanaf 11 uur ‘s 
ochtends kun je er terecht voor een goed kopje 
koffie. 
Adres: Karel de Grotelaan 1A 
+ Ze hebben goede jazz achtergrondmuziek. 
- Het is er behoorlijk donker en er zitten veel 
bejaarden.  
**** 
 

Billie van Leeuwen  
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De Kunst10daagse 

 
Elk jaar is er in Bergen de Kunst10daagse, overal is er kunst te vinden. Je loopt een 
restaurant in en je bent omringd door de sfeer die bij een echt schildersdorp hoort, 
terwijl je rustig koffie of thee zit te drinken ben je niet snel verveeld. Als je om je heen 
kijkt zijn er genoeg mooie kunstwerken om over te praten. Zelfs de scholen en hotels 
doen mee, je kan kunst vinden in alle hoeken. De kunstwerken zijn van schilders 
vanuit de omgeving maar ook van ver. De kunstenaars variëren van heel bekend tot 
net ontdekt talent. De Bergense school staat in ieder geval voor 10 dagen in de 
spotlight. 
 
Ook in onze school is deze sfeer elk jaar weer te voelen. In de gymzaal was er dit 
jaar weer een veiling op 29 oktober die erg goed is gelopen. Je kon de vier dagen 
voor de veiling de kunstwerken bekijken. Ook hebben we het dit jaar uitgebreid tot 
zelfs buiten de school. Er was een pop-up museum in de Rabobank waar veel 
verschillende, door leerling gemaakte, kunstvoorwerpen hingen die varieerden van 
modeshowcreaties tot prachtige tekeningen. Na het einde van de Kuns10daagse zijn 
deze creaties verplaatst naar de C-gang op onze school. In de Rabobank waren er 
leerlingen die workshops gaven en als gastvrouwen/-heren mensen ontvingen. 
 

Als je dit jaar niet bent geweest zou ik volgend jaar zeker één keer een rondje 
Bergen maken om de cultuur op te snuiven en een beetje meer te leren over de 
geschiedenis van dit mooie dorp.  
 

Feline Kaaij  

Valentijnsactie 

Koop in de mediatheek een roos voor een geheime liefde, beste vriend of een 

lievelingsvriendin voor € 2.00 per stuk. Schrijf de naam en achternaam van jouw 

Valentijn op het in de mediatheek verkrijgbare kaartje en stop deze samen met het 

geld in de envelop die erbij zit. Dit kan van 5 februari tot 9 februari 2018. 

Op 14 februari zullen de rozen langs de klassen worden gebracht. 
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HEEL Bergen Bakt 

 

Deze editie bij Heel Bergen Bakt is 
het thema: ‘’HERFST” 

Ik heb deze keer gekozen voor een 
superleuk en schattig traktatietje 
namelijk: 

We maken deze week herfst eikels 
gemaakt van mini stroopwafels en 
chocolade zoenen! 

Benodigdheden: 

Kleine satéprikkers  

Mini-stroopwafels 

Chocoladezoenen 

Dit recept is heel erg simpel en snel om te maken en dus leuk om last-minute ergens 
mee naar toe te nemen. 

Uitwerking: 

Stap 1: prik de kleine satéprikker door de mini-stroopwafel heen 

Stap 2: prik hier de chocoladezoen doorheen en je bent klaar! 

Deze snacks zijn natuurlijk het lekkerste als je ze combineert met een kop warme 

chocolade melk terwijl je films aan het kijken bent met vrienden, lekker warm onder 

een denkentje zit en het regenachtig weer buiten is. Dán heb je een perfecte 

herfstdag.  

Daarom hebben we onderzocht hoe je de warme chocolade 

melk extra lekker kan maken. Hier is wat we hebben 

gevonden.  

Ten eerste maak je de lekkerste warme chocolade melk als 

je de melk opwarmt en er pure chocolade in laat smelten, als 

je een echte zoete kauw bent kan je er ook nog bruine suiker 

aan toevoegen. Om de chocolademelk zachter te maken kan 

je een eetlepel maïzena erbij doen. Ook doet een snufje zout 

wonderen. Let op dat je de beker niet helemaal vult zodat je 

er nog een royale laag slagroom, marshmallows of beide kan 

toevoegen.  En vergeet niet als laatste een beetje cacao          

poeder of kaneel over de toppings heen te sprenkelen.  

Maya Hendriksen 
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Henk 


