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De eerste editie van Typisch Bona van schooljaar 2022-2023 
is er eindelijk. Helaas vanaf nu zonder mevrouw Geesink, 
maar onder het net zo strenge bewind van meneer Massier.  

Tijdens het maken van deze editie kwamen we er echter wel 
achter dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe 
redactieleden. Het grootste deel van de huidige redactie zit 
momenteel in de examenklas en heeft nauwelijks tijd voor de 
schoolkrant. Daarnaast zou het erg leuk zijn als volgend 
schooljaar de schoolkrant ook nog bestaat en daarvoor 
hebben we jullie nodig  Denk jij dat je iets kan toevoegen aan 
de schoolkrant, en dat kan van alles zijn, kom dan gerust 
langs in de grote pauze op vrijdag in B106. Anders kun je 
altijd een berichtje op Teams naar meneer Massier sturen. 

Desalniettemin hebben we een mooie nieuwe editie 
klaarstaan. Dit keer gevuld met wat bekende artikelen, zoals 
een short horror story en een boekreview, maar ook wat 
nieuwe items zoals een speciale reclamepagina. Niet te 
vergeten, op veler verzoek extra veel puzzels  .

Hallo Bonaburgers! 

Veel leesplezier! 

- De Redactie 
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[TURNING RED]

De dertienjarige Mei 
ervaart de onhandigheid 
van het tiener-zijn met 
een twist: als ze te 
opgewonden raakt, 
verandert ze in een 
gigantische rode panda. 
In deze feel good movie 
zit ook een prachtig 
verhaal over de 
overdracht van trauma's 
van de ene generatie op 
de volgende. 

Ondanks het fantasie-
element is deze film erg 
realistisch! Superschattig 
maar ook 
hartverscheurend; zeker 
een aanrader!

Te zien op Disney+ 
[6+]. 
Starring: Rosalie 
Chiang, Sandra Oh

[THE BATMAN]

The B̨tm̨n is een 
m sterieuze ̨ctiefilm ol 
misd̨̨d. 

W̨nneer een s̨distische 
seriemoorden̨̨r 
bel̨ngrijke politieke 
figuren in Goth̨m begint 
te ermoorden, ordt 
B̨tm̨n ged ongen de 

erborgen corruptie ̨n de 
st̨d te onderzoeken en de 
betrokkenheid ̨n zijn 
f̨milie in t ijfel te 
trekken.

Te zien op HB1 MA› 
[ +]. 
St̨rring: Robert P̨ttison, 
‚oe Kr̨ itz

[DO REVENGE]

Een onttroonde ‘queen 
bee’ en een nieuwe 
student sluiten een 
deal om samen wraak 
te nemen op elkaars 
pestkoppen. 

Als je van de coming of 
age-komedies Mean 
Girls (2004) en 
Clueless (1995) houdt, 
dan valt deze film je 
zeker in de smaak!

Te zien op Netflix 
[16+]. 
Starring: Camila 
Mendes, Maya 
Hawke, Sophie 
Turner
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[ENTERGALACTIC]

Entergalactic is een 
geanimeerde romantische 
komedie. Geschreven door 
Kid Cudi, die ook de 
soundtrack heeft 
gemaakt. 

Jabari is een charmante, 
in streetwear geklede 
artiest die op het punt 
staat om door te breken in 
de wereld van de 
grafische kunst. Na een 
toevallige ontmoeting met 
zijn coole nieuwe 
fotografe buurvrouw, 
Meadow, moet Jabari 
erachter komen of hij 
ruimte kan maken voor 
liefde in zijn leven.

Te zien op Netflix [16+].  
Starring: Kid Cudi, 
Jessica Williams, 
Timothée Chalamet, Ty 
Dolla Sign 

[GENTLEMEN PREFER 
BLONDES]

Lorelei Lee is een 
beeldschone showgirl die 
verloofd is met de rijke Gus 
Esmond, tot grote afkeuring 
van Gus' rijke vader, Esmond 
Sr., die denkt dat Lorelei 
alleen maar op zijn geld uit 
is. Wanneer Lorelei met 
alleen haar beste vriendin, 
Dorothy Shaw, op een cruise 
gaat, huurt Esmond sr. 
privédetective Ernie Malone 
in om haar te volgen en elk 
twijfelachtig gedrag te 
melden dat haar zou 
diskwalificeren voor het 
huwelijk. 

Deze muzikale komedie is 
een klassieker die elke 
filmkenner minstens één 
keer moet gezien te hebben!

Te zien op YouTube 
[AL]. 
Starring: Marilyn 
Monroe, Jane Russell

[GREASE]

De Australische good-girl 
Sandy en ‘greaser’ Danny 
werden in de zomer 
verliefd. Maar als ze er 
onverwachts achter 
komen dat ze nu op 
dezelfde middelbare 
school zitten, kunnen ze 
dan ondanks hun 
excentrieke vrienden hun 
romance nieuw leven 
inblazen? 

Als je meedoet met de 
schoolmusical dit jaar 
moet je deze film wel 
eens gezien hebben, en 
als je niet meedoet, moet 
je deze romcom ALSNOG 
gezien hebben!

Te zien op Amazon 
Prime Video en Youtube 
[AL]. 
Starring: John Travolta, 
Olivia Newton-John

5 Suzanne Nazaripour
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“Yo Daniel, heb je een pen voor me?” Ik keek om naar mijn vriend 
Tom die achter me zat. “Gast, we zitten al 40 minuten in de Engels 
les en dan vraag je nu pas om een pen?” “Daniel, draai je om.” Ik 
draaide terug en keek mevrouw Geesink aan. “Sorry, mevrouw.” 
Iets later ging de bel en iedereen stond op. “Jongens, zullen we 
een frietje halen bij de Hendo?” vroeg Nick. “Ja man, ik heb echt 
honger”, reageerde Luuk. Dus liepen we met zijn allen naar de 
hoofdingang. Bij de trap stopte Luuk ineens en raapte iets op van 
de grond. “Is dat een sleutelbos?” vroeg ik. “Ja, ik denk 
misschien die van de conciërge”, reageerde hij. “Dit betekent dat 
we overal in kunnen ” Zei Tom enthousiast. “Moeten we hem niet 
terugbrengen?” zei Nick. “Tuurlijk, maar heb je niet altijd al willen 
weten wat er in de kelder is?” Tom pakte de sleutels uit Luuks 
handen en liep naar de deur naast de trap die leidde naar de 
kelder. Hij keek even om zich heen om te checken of er niemand 
was, en stak toen een van de sleutels in het slot. Na een aantal 
sleutels geprobeerd te hebben, klikte het slot open. Hij keek ons 
aan en duwde met een grijns de deur open. ”Wie gaat eerst?” “Ik 
stem Daniel, hij is de dapperste.” “Ik waardeer het compliment, 
Nick, maar ik ga niet als eerste.” “Ach kom op man, ben je bang 
of zo?” zei Luuk met een grijns. 
“Oké oké, ik ga al.” Ik duwde Tom opzij en 
liep het kleine trapje af de kelder in. Het was 
er een stuk kouder dan in de gang en het 
stonk er ook een beetje. Ik draaide me om 
en keek mijn vrienden aan. “Komen jullie 
nog of wat?” “Nou, eigenlijk denk ik toch 
dat we de sleutels maar terug moeten 
brengen.” Na dit gezegd te hebben duwde 
Tom de deur dicht. Ik probeerde hem nog 
tegen te houden, maar hij had de sleutel al 
omgedraaid. “Jongens dit is niet grappig, 
doe die deur open ” Ik bonsde op de deur 
met mijn vuist. “We zeggen wel tegen de 
conciërge dat we iets in de kelder hoorden,” 
zei Luuk lachend. Ik hoorde ze weglopen en 
ging op het trapje zitten. “Gelukkig heb ik 
een tussenuur,” dacht ik bij mezelf. Nu ik 
hier toch was kon ik net zo goed even 
rondkijken, dus stond ik weer op. 
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Er kwam licht door de kleine raampjes aan de schoolpleinkant, maar 
toch was het redelijk donker. Ik pakte mijn telefoon en zette de 
zaklamp aan. Er stonden vooral stoelen en tafels die gebruikt werden 
tijdens de examens, maar er stonden ook een aantal kasten met 
bakken vol folders. Ik pakte er een uit de kast en bladerde 
erdoorheen. Het waren vooral oude documenten over 
leerlingengegevens, inspectiebezoeken en onderhoud van het 
gebouw. Blijkbaar werd hier nooit opgeruimd, want er waren ook 
documenten van 1980. Ik zette de doos weer terug en liep verder de 
ruimte in. Toen hoorde ik iets. Ik keek om en scheen met de zaklamp 
rond. Niks. Ik keek weer naar voren en kreeg bijna een hartaanval. Er 
stond opeens een meisje voor me, ik schatte niet ouder dan twaalf. Ze 
droeg een schattig lichtblauw jurkje met een witte legging en rode 
instapschoenen. Alles was een beetje verkleurd en zijzelf zag er ook 
een beetje bleekjes uit. “Hallo” zei ze in een klein stemmetje. “Sorry 
als ik je liet schrikken, dat was niet mijn bedoeling.” Ze keek me 
geïnteresseerd, bijna onderzoekend aan. “Ha-hallo” stamelde ik. Ik 
ademde even diep in en uit om mijn hartslag onder controle te 
krijgen. “Hoe heet je?” “Marie, en jij?” “Daniel.” Ze glimlachte. 
“Hebben je vrienden jou ook hier opgesloten?” vroeg ze een beetje 
verdrietig. “Ja, maar ik denk dat ze zo wel weer terugkomen.” “Ik 
hoop het, ik zit hier al een tijdje.” Ik ging op een stoel zitten en 
checkte mijn telefoon. Geen bereik, natuurlijk. “Wat is dat?” vroeg 
Marie. Ik lachte een beetje en keek haar vragend aan. “Uhm, dit is een 
telefoon, dat weet je toch wel?” “Telefoons hebben toch snoeren en 
een stekker?” Ze keek net zo vragend terug. Ze moest een grapje 
maken, toch? Maar ze keek zo serieus. Om van onderwerp te 
veranderen vroeg ik: “Worden hier wel vaker mensen opgesloten?” 
“Ja, vaker dan je misschien denkt.” “Degene die hier het laatste was, 
is die er nog?” “Ja, hij heet Gijs en hij zit daarachter ” zei ze 
enthousiast. Ze wees naar achter. “Volg mij maar, dan stel ik je voor ” 
Ze draaide zich vrolijk om en liep, nee, huppelde bijna weg. Ik 
aarzelde even, maar volgde haar toch maar. Ik bedoel, wat ging ik 
anders doen? Hoe verder we liepen, hoe sterker de stank. Ik trok mijn 
neus op, maar Marie leek nergens last van te hebben. Toen we aan 
het einde van de ruimte waren, was de geur niet te harden, dus 
ademde ik door mijn mond. Het meisje stopte bij een kast en wees 
vrolijk naar de muur die erachter lag. “Hier zit Pietje ” Ik liep 
voorzichtig Marie voorbij en stapte om de kast heen. Van schrik 
stapte ik naar achter en viel ik bijna. Tegen de muur zat een jongen 
onderuitgezakt, hij was superbleek en zijn mond hing open. Zijn 
mond en ogen puilden uit van de krioelende larven en er vlogen een 
heleboel vliegen rond. Ik zag zelfs een rat een gat in de muur in 
schieten. Naast de jongen lag een skelet, met nog kleine restjes huid 
en vlees. Ik keek het meisje aan zodat ik niet meer naar de dode 
jongen hoefde te kijken. Ze had een brede glimlach op haar gezicht. Ik 
probeerde iets te zeggen maar ik was bevroren van angst. Uiteindelijk 
kon ik een vraag uitbrengen: “Welk jaar ben je hier opgesloten?” Ze 
keek me vragend aan. “Dit jaar natuurlijk gekkie, 1980 ”
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Jouw kaart is de Aas van 
Bekers, Ram of ascendant 
Ram. Je voelt je vrolijk deze 
maand. Je biedt extra tijd of 
advies aan en deel dat met 
anderen. Veel mensen willen 
op dit moment met je 
samenwerken. Grijp die kans, 
Ram. Iets waar je al lang naar 
verlangt, doet eindelijk ook 
zijn intrede. November wordt 
een positieve maand voor je. 
Het is een tijd van 
vruchtbaarheid in letterlijke en 
symbolische zin voor jou. 
Plant die zaadjes nu voor 
2023.

Jouw kaart is De Zegewagen, 
Stier of ascendant Stier. Je 
kunt je impulsief voelen deze 
maand. Frustratie is zeker een 
thema in november. Het is 
echter beter om met intentie te 
handelen dan uit haast. Het is 
een drukke maand voor je. Je 
wordt in vele richtingen 
getrokken. Vermijd onnodige 
ervaringen en saaie 
interacties. Je voelt je 
geroepen om je los te maken 
van doodlopende verbindingen 
en verlopen situaties. Ook geld 
in verband met voertuigzaken 
kan deze maand voorkomen. 
Investeer verstandig. 

Jouw kaart is Het Oordeel, 
Tweelingen of ascendant 
Tweelingen. Deze maand 
moet je besluitvaardig zijn. 
Een belangrijke beslissing 
kan op handen zijn. Nu is het 
tijd om een besluit te nemen. 
Beoordeel de situatie eerlijk 
en vertrouw op jouw intuïtie 
terwijl je door de maand 
november navigeert. 
Belangrijke zaken worden 
deze maand opgelost. 
Verwacht dat het wiel in jouw 
voordeel zal draaien.

Jouw kaart is De Kracht, 
Kreeft of ascendant Kreeft. Je 
wordt opgeroepen om moedig 
te zijn. Denk aan je moedige 
geest als november je voor 
een uitdagende situatie stelt. 
Fysiek gezien is het een 
maand van langzamer 
bewegen. Je kunt een burn-
out voorkomen door wat meer 
aandacht te besteden aan je 
zelfzorgbehoeften. Als je hulp 
nodig hebt, vraag en je zult 
ontvangen. Een helpende 
hand ligt om de hoek. 

Jouw kaart is De Maan, 
Leeuw of ascendant Leeuw. 
Vertrouw erop dat de 
antwoorden zich aan jou 
zullen openbaren, want wat jij 
zoekt, zoekt je. Dit is een 
maand om angstige 
neigingen en angsten achter 
je te laten. Een geheim of 
ongrijpbare informatie zal 
worden onthuld. Maak je 
geen zorgen, Leeuw. Er wordt 
voor alles gezorgd. 
Belangrijke informatie zal in je 
schoot vallen. Wat je met 
deze kennis doet, is aan jou. 
Handel met integriteit en 
beweeg met eer. 

Jouw kaart is De Pentakels 
Vier, Maagd of ascendant 
Maagden. Je bent 
geïnspireerd om heel 
november los te laten. Laat 
oude gewoonten en 
denkpatronen los. Dit kan 
beginnen met iets simpels als 
het opruimen van je huis. Je 
zult deze maand profiteren 
door open te staan voor 
verandering. Sluit je niet af 
voor een nieuw perspectief, 
Maagd. Verandering is de 
enige constante in dit 
universum. Het is tijd om te 
evolueren of te herhalen.
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Deze maand kunnen anderen in uw omgeving kleine conflicten hebben. Wees niet 
verbaasd als je uiteindelijk de bemiddelaar wordt in verhitte situaties. Voordat je 
besluit een situatie vanuit een agressieve houding te benaderen, moet je er nog eens 
over nadenken. Over het geheel genomen zul je deze maand meer moed hebben om 
je bezigheden uit te voeren. November is een maand waarin je vol overtuiging moet 
doorzetten, maar er wel voor moet zorgen dat je je kaarten goed speelt. Wees niet 
bang om assertief te zijn. 

De algemene tarotkaart voor het collectief is de Vijf van Staven. Dit is de kaart van 
het conflict. November kan je inspireren tot het oplossen van conflicten met anderen 
of interne conflicten waar je mee zit. Het is een tijd van vechten voor je overtuigingen.

Jouw kaart isDe 
Pentagrammen Vijf, 
Weegschaal of ascendant 
Weegschaal. Deze maand zit je 
misschien helemaal in je vel. Je 
voelt je misschien 
buitengesloten of geïsoleerd 
door een bepaalde situatie. 
Deze maand is een moment 
voor zelfreflectie. Een 
verandering in perceptie leidt je 
naar openbaring. Het is ook een 
goede maand om deel te nemen 
aan liefdadigheidswerk. Anderen 
helpen in deze tijd geeft je een 
gevoel van inclusie en 
gemeenschap. Creëer een 
netwerk en vorm nieuwe 
banden.

Jouw kaart is Aas van 
Zwaarden, Schorpioen of 
ascendant Schorpioen. Feliz 
cumpleaños  Je bent deze 
maand extra spraakzaam en met 
reden. Je wordt overladen met 
communicatie van degenen die 
er het meest toe doen. Koester je 
in deze liefde en sta jezelf toe 
contact te maken met anderen. 
Als je op belangrijk nieuws 
wacht, verwacht je deze maand 
een antwoord. Bovendien is dit 
een tijd om een risico te nemen. 
Deel hoe je je voelt, breng een 
idee naar voren en praat met 
anderen. Je wordt overal 
bewonderd. 

Je kaart is De Bekers Twee, 
Boogschutter of ascendant 
Boogschutter. Maak je klaar 
om samen te werken, Sag. 
Deze maand inspireert je tot 
nieuwe allianties. Een 
onverwacht persoon is bereid 
tot samenwerking en het zal 
voor beide partijen voordelig 
zijn. Misschien ben je een 
groot deel van de maand op 
je werk gericht. Een dankbaar 
project kan veel van je tijd in 
beslag nemen, maar op de 
lange termijn loont het de 
moeite. 

Jouw kaart is De Bekers 
Tien, Steenbok of ascendant 
Steenbok. Je wordt eraan 
herinnerd vreugde te vinden in 
wat je al hebt. Met 
dankbaarheid kom je een heel 
eind in november. Kijk naar 
alles wat je hebt bereikt. Je 
hebt een rijk opgebouwd. 
Geef jezelf wat krediet deze 
maand, Cap. Maak opnieuw 
contact met vrienden en maak 
plezier. Het is een maand van 
speelsheid. Je verdient een 
pauze. 

Jouw kaart is De Geliefden, 
Waterman of ascendant 
Waterman. Ik hou van deze 
energie voor jou, Aqua  Je bent 
deze maand hard op weg naar 
zelfliefde. Het is waarschijnlijk 
een jaar geweest waarin je 
jezelf op een intiemer niveau 
hebt leren kennen. Deze 
maand voelt evenwichtiger 
aan, nu je weer in balans komt 
na een maand van non-stop 
beweging. In de liefdessector 
kan je het gezellig maken en 
genieten van de tijd met jouw 
speciale persoon, want de 
liefde zal zeker jouw aandacht 
vragen. 

Jouw kaart is De Zwaarden 
Drie, Vissen of ascendant 
Vissen. Dit kan een maand 
van teleurstelling voor je zijn. 
Helaas zijn verliezen 
noodzakelijke lessen. Tijd 
investeren in je genezingsreis 
kan je op dit moment troost 
bieden. Je kunt op de een of 
andere manier teleurgesteld 
worden, Vissen. Weet wel dat 
afwijzing gewoon een nieuwe 
richting is. Neem de tijd om 
verder te gaan. Je 
genezingsreis is niet lineair. 
Veel liefs van je mede 
visgenoot.  
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De Overgave heb ik deze periode gelezen voor mijn 
lijst. Het boek gaat over een vrouw die Sallie Parker 
heet. Sallie maakt deel uit van een pioniersfamilie in 
het 19e-eeuwse Texas. Deze familie is op weg om 
een eigen stuk land te claimen en zo de 
kolonisering van Noord-Amerika verder op gang te 
helpen. Een meeslepend verhaal, dat naar mijn 
mening wat eenzijdig is neergezet. 

Na een lange tocht vanuit Louisiana bouwt de 
familie Parker eindelijk haar fort tussen de Trinity- 
en de Brazos-rivier. Fort Parker ligt midden in het 
gebied van de Comanche-stam, die feller dan 
andere stammen zijn grondgebied beschermt tegen 
pioniers. Ongeveer halverwege het boek wordt de 
familie Parker overvallen door de Comanches. Het 
fort wordt verwoest, hun kinderen gestolen en het 
merendeel van de familie afgeslacht. De rest van 
het boek gaat over hoe Sallie omgaat met het 
verlies van haar dochters en de zoektocht naar met 
name haar favoriete kleindochter Cynthia Ann en de 
rest van haar vermiste familie.

De situatie van de familie Parker is uniek en daarom heeft Arthur Japin gekozen om het 
verhaal van Sallie Parker te verwerken in De Overgave. Zelf vond ik het boek fijn lezen. De 
schrijfstijl van Japin is heel vloeiend en het verhaal is makkelijk te volgen. Er worden wel 
heftige onderwerpen besproken in het boek, zoals moord en verkrachting. Dit wordt vrij 
expliciet omschreven dus als je daar moeite mee hebt, zou ik het boek zeker niet aanraden. Ik 
weet zelf nog niet helemaal zeker wat ik van het boek moet vinden. In het boek worden de 
inheemse mensen van Amerika als slecht neergezet. Het verhaal wordt verteld vanuit de ogen 
van een blanke vrouw, dus het standpunt begrijp ik; ook snap ik dat het verhaal uniek is en 
waarom Japin dit heeft gekozen. Persoonlijk vind ik dat Japin het leed van de inheemse 
mensen van Amerika beter in beeld had kunnen zetten en de vreselijke dingen die hun zijn 
overkomen, in plaats van de pioniers als slachtoffers neer te zetten. Later in het boek schrijft 
Japin hier wel over, maar niet zo expliciet als over het leed van de pioniers en hij besteedt te 
weinig aandacht aan het feit dat de inheemse stammen het slachtoffer zijn van het meeste 
geweld.  

Ik ben een beetje in dubio over dit boek. Het boek geeft een waargebeurd verhaal weer over 
een pioniersvrouw en hoe het is om te leven op de prairie, verder vind ik het mooi geschreven 
en een erg interessant verhaal om te lezen, maar ik vraag me af of Japin zijn aandacht heeft 
gegeven aan het juiste verhaal. Kortom, het is wel een prima boek om te lezen voor je lijst, 
dus als het je interessant lijkt en je zelf wilt weten wat je ervan vindt, zou ik het wel aanraden. 
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