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Charlotte Duivis | 4HW

There once was a nice girl named Sun
With her friends, she liked to make fun
She had one good friend
She never wants it to end
But wait till you hear how it begun

Ginthe Vanheuckelom | 5STW
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Finn Vermeer | 3HW
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Ece Altuntas | 4STW

My life is so weird at this time
But we all pretend to be fine
We’ll get through together
Forget this forever
That’s why I made this little rhyme

Kiara Bensch | 6STW
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Larissa Scheveneels | 1T2

Ensemble

Pas seul

à la mer

Qui vient avec moi?

Amis!
Tess Nijs | 1T2
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Jente Umukoro | 4EW

S a m e n  A p a r t

J e n t e  U m u k o r o

Starend naar de ramen,

denkend aan de tijd samen.

We voelen ons eenzaam,

de dagen gaan maar langzaam.

Toch zijn we nog samen,

denk maar aan de tijd dat we de online

cadeaus aannamen.

We zijn wel niet fysiek bijeen,

maar samen komen we er wel doorheen.

Samen apart

Samen
weekendje weg
iedereen is hier
samen maar toch alleen
Apart 

Kiki de Jong | 2T1
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Luna Vaes | 5OOS

There once was a wife named Rose
Who had a pimple on her nose
He loves his dear wife
And also her pimple’s life
So they are now together, so close

Zohra Wouters | 5MAN
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Hand in hand
dat gaat niet meer

 
 
 

"Anderhalve meter afstand"

klinkt het weer
 
 

Ik weet het, ik ben het ook beu, 

maar heb nog even geduld

en dan lig je zo weer in mijn armen gekruld

Anderhalve meter afstand

Vlera Maxhuni | 4NWW

Samen
aan touwtjes 
maar bind me 
er niet aan vast
Genoeg 

Eefje Jacobs | 2T2
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   overwinnen

langzaam en

zachtjes een zeldzame

strijd.

Wij

Manuka Gertie.

Manuka Gertie

Manuka Gertie.

Manuka Gertie.

M
an

uk
a 

G
er

tie
.

Samen|

1 hand van jou,

1 hand van mij,

2 van ons en 4
van wij

 

Gertie Manuka | 4STW

Ensemble
Jamais seul
Restez avec moi
Je t’aime pour toujours
Amour

Larissa Scheveneels | 1T2
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Hanne Aarts & Betül Günaydin | 5OOS

Samen 
bij elkaar
allemaal tegen corona
sta voor iedereen klaar
Corona

Alissa-Luna Cuyvers | 2T1
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Aleida Ruijs & Luna Vaes | 5OOS

Samen 

corona verpest

familie niet gezien

familie en vrienden gemist

Afstand
Nevra Arslan | 2T2
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ZIJN LIEFDE ZOCHT MIJ
TEDER 

 ZIJN LIEFDE DUURT VOOR
EEUWIG

ZIJN LIEFDE LAAT NOOIT
LOS

ZIJN LIEFDE IS ALS EEN 
 BLOEMENBOS

Bircan Burhan | 4HW

Samen

Geliefd zijn

Vrolijk zijn

TijdenS deze daGen

SomS heel moeilijk

maar Toch

zijn we Samen

nieT alleen

Indy Damen | 1T1
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Hamdi Arslan | 6EMT
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Als we samen
hetzelfde boek lezen,
zal de stilte van de

lockdown genezen.

W I V I N N E  K H A L L O U K I A

Wivinne Khalloukia | 4STW

Samen
Is geweldig
Maar wat betekent samen nou
Misschien familie of 
vrienden waar ik van hou
Sommigen zeggen
Samen sterk 
Of liefde
Ik weet het niet
Wat ik weet
Is dat samen geweldig heet

Nia Teunissen van Manen | 1T1
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Plots… 
   

 

Het           was daar  
 

 

                                  Alles                  C 
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O ! 

Tristen Hoeben | 6EWI
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Tu me soulevais plus haut.

Mais je suppose que notre temps est écoulé.

Je te donne une allumette,

L’amour n’est qu’un feu à mettre en flamme.

Tu me demandes pourquoi nous avons rompu,

Mais si ma mémoire est bonne,

C’est toi qui es parti.

Je dois être honnête, j’ai trop de fierté,

Mais je suis brisée à l’intérieur.
Irmak Akçay | 5EMT

Femmi Gelissen | 1T1

Ik zal er altijd voor je zijn
Als je me nodig hebt
Dan roep je maar
Samen gek doen
Samen lachen
Ruzie of niet
Altijd zal ik er voor je zijn
We maken samen het leven fijn
Maakt niet uit
Wat, hoe of waar
Samen is al leuk genoeg
Jij accepteert me hoe ik ben
En dat maakt je spe-ci-aal
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L’amour

Si doux

Si chaleureux

et plein de passion

Un sentiment merveilleux

C’est le septième ciel!

Je veux te suivre dans les coins les plus reculés du monde

Ensemble, nous pouvons tout faire

Tu es de la poésie sous forme vivante

Tu es ce qui se rapproche le plus du mot perfection

Une femme forte,

ma reine

J’ai encore un souhait

J’ai encore une question à te poser

Mes enfants pourraient-ils t’appeler maman ? 

Korneel Goossens | 6EMT

Nina Gomez-Garzon | 2T1

Samen
altijd samen 
overal en nergens
nooit meer uit elkaar
Vrienden 
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You have it all

In the palm of your hand

Just look at me

Where do I stand

I’ve got nothing to begin with

I’ll better accept and face it

That I’m never gonna be

Just like you

Just like you is what I wanna be

Don’t you know don’t you see

You’re the one that keeps me going

You’re the one that is showing

My life
How I want it to be

Exactly like

It is, in my dreams

I’ve got nothing

Nothing at all

All that I have

Is a heart

And a soul

It is not enough

To have
What I seek

All I wanna do

Is something that’s right for me

That’s why I wanna be

Asiye Burgaz | 3HW
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Mudakkers 25 | 3920 Lommel 
T. +32 11 54 41 94

info@xpluslommel.be
www.xpluslommel.be


