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VOORWOORD
Lieve allemaal.
Gaat het goed met jullie? Dat hoop ik van
harte! Het Bestuur en de redactie van de ZKVer vinden het een goed idee om de binding
binnen de club te behouden, nu we elkaar
bijna niet zien en dat doen we o.a. via dit
clubblad. Geen programma en uitslagen, geen
wedstrijdverslagen en aankondigingen van
feestjes in dit nummer, maar we bieden jullie
wel leeswerk van weer eens wat andere
mensen die betrokken zijn bij ZKV. Tot mijn
plezier reageerde men positief op het verzoek
iets te schrijven voor dit krantje en zo hebben
we dankzij het coronagedonder weer eens
een iets gevarieerder aanbod. Houwen zo, zou
ik zeggen…
Dan even wat anders: hoe redden jullie het nu
je zo geïsoleerd moet leven? Mensen met
kinderen thuis hebben natuurlijk totaal andere
problemen dan alleenstaanden. Zelf zit ik niet
op sociale media als bv Facebook, dus ik heb
niet zo’n goed idee hoeveel contact ZKV’ers
onderling hebben, maar ik kan me wel
voorstellen dat er onder jullie mensen zijn die
af en toe met de handen in het haar zitten.
Omdat ik nu zelf ook veel meer vrije tijd heb, (
o, die lege scholen!) bied ik me aan om in
geval van problemen te zorgen voor een
luisterend oor of een gezellig gesprek. Ik wil
ook met alle liefde boodschappen doen voor
iemand die dat niet zelf kan en verder hebben
wij een boekenkast vol leuke/ spannende/
boeiende boeken. Verveel je je nu de Bieb
dicht is? Ik breng wel wat leeswerk langs. Mijn
telefoonnummer vind je hiernaast in de
colofon. Dag allemaal, laat je niet te erg
terneerslaan door de narigheid en blijf
positief. En blijf gezond, dat vooral!
Els
Op 20 april komt het volgende krantje uit.
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KAPERIOLEN
Het is even wennen aan het werken vanuit thuis. Vergaderingen kunnen gewoon doorgaan, zij het
online. Dat heeft ook zijn nadelen: ik merk dat ik de hele dag met mijn laptop op schoot zit en van de
ene in de andere zoom of skype meeting beland. Het is inmiddels al zo goed als zeker dat het kabinet
de maatregelen rondom de beheersing van de corona crisis na 6 april doorzet; het is nog niet bekend
tot wanneer.
Het KNKV heeft besloten de korfbalcompetitie tot 1 juni af te gelasten. Dat komt in de praktijk neer
op een start van de (veld)korfbal competitie per het nieuwe seizoen. Houdt u alstublieft de
berichtgeving van het KNKV (en via onze website/facebook/instagram) in de gaten. Wij hopen nog
steeds dat ons schoolkorfbaltoernooi in juni doorgang kan vinden; dat zal natuurlijk afhangen van de
beëindiging van de huidige maatregelen voor de basisscholen en de mogelijkheid of het in juni
toegestaan is om dit soort grote bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast moet het voor ons en voor
de scholen mogelijk zijn om het toernooi te organiseren.
Ik hoop dat jullie contact hebben met elkaar via de app of anderszins. Afgelopen zondag kon men
onder de inspirerende leiding van Bjarne deelnemen aan een workout via Facebook of Instagram. We
moedigen natuurlijk meer van dit soort initiatieven aan.
Het bestuur brengt de (financiële) gevolgen van de corona crisis in kaart. We zijn voor een belangrijk
deel van onze inkomsten afhankelijk van de omzet in de kantine. Dat is ook een van de redenen,
naast onze werving van leden en promotie voor het korfbal, waarom we het schoolkorfbal toernooi
organiseren.
Hou nog even vol, blijf in contact en, vooral, blijf gezond!
Lex Kaper.

BEDANKEN ALS LID OF WIJZIGEN LIDMAATSCHAP
Mocht je jouw lidmaatschap bij ZKV willen beëindigen of wijzigen doe dit dan voor 1 mei
2020. Dit dien je schriftelijk te doen door een mail te sturen secretaris@zkvzaandam.nl.
We hopen natuurlijk dat iedereen volgend seizoen blijft korfballen. Dat willen we graag tijdig
weten, omdat we al vrij vroeg de teamopgaves voor het komende seizoen moeten regelen.
Ruud Berkhof, secretaris
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PORTUGAL, ALGARVE en de blauwe eksters.

Dat het leven van een ‘aangetrouwde ZKV-er’ niet altijd manegeur en rozenschijn is mag
bekend worden verondersteld. Vooral als je getrouwd bent met die Rooie Regeltante van Club 75.
Mocht je nou een enorme oetpenis zijn met drie linkerhanden en een geheugenprobleem, dan gaat
het nog wel. Is het echter zo dat je wél wat kan, dan ben je dus voortdurend de …eeh… penis.
Dan moeten er op de meest onmogelijke momenten logo’s en herdenkingsmunten en
verenigingsblaadjeskaften (3x woordwaarde) gemaakt worden, bij voorkeur als je besloten hebt op
tijd naar bed te gaan.
Het zou nog niet eens zo’n probleem zijn als ik mij als kreatieflijder eens lekker uit kon leven
op een fijn complementaircontrast, kon stoeien met een kwaliteitskleur-dingetje of een
worstelingetje kan aangaan met een ondergeschoven chromaatgeel. Maar helaas!!! Het
kleurenschema van ZKV is net zo opwindend als de denkwijze van sommige Amerikaanse
presidenten: Zwart-Wit.
Ik heb wel eens geprobeerd dit heftige standpunt enigszins af te zwakken door een
combinatie van antraciet- roomwit aan te bieden, maar dat werd onmiddellijk teruggefloten met dat
akelige roze, ooit rood-geweeste scheidsrechtersfluitje dat daartoe aan het sleutelkastje hangt.
Zwart en Wit is uitsluitend en alleen zaligmakend, zwart-wit zult U wezen en zwart-op-wit zult U
verkopen op het Grootste Schoolkorfbal Toernooi van Europa. Dat zijn zo ongeveer de regels bij de
korfbruidegom in kwestie thuis.
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Geoefende lezers hebben uit bovenstaande klaagzang allang geconcludeerd dat een vakantie van zes
maanden van dokterswege voorgeschreven dient te worden. Nou had ik daar al bij de werkgever
voor gespaard, dus de medische dienst kon overgeslagen worden. Dus je doet je voorbereidingen,
download de campings-van-europa app en je houdt het weerbericht in de gaten. Je geeft een paar
afscheidsfeestjes, dondert je auto vol met dingen-die-ze-daar-niet-hebben en we vertrekken.
Eerst naar mijn zusje in Zwitserland, die we al een tijd niet gezien hebben en een week later
via Avignon en Carcassonne naar Noord-Spanje. Vandaar naar Portugal, de Algarve. Het is nog wél
eind Februari en tamelijk koud. Onderweg wel heel veel ooievaars gezien (zwart-wit) en een hoop
eksters (zwart-wit).
Er lopen bij ZKV natuurlijk een (relatief groot) aantal mensen rond die je precies het verschil kunnen
vertellen tussen een KBV’tje (klein bruin vogeltje) en een KBV’tje (klein blauw vogeltje) maar ze
hebben mij nog nooit uit kunnen leggen waarom zó veel vogels een voorkeur hebben voor de
combinatie zwart-wit. Voorbeeld: we zitten in Olhão (bij Faro) op de slikken bij de kust en we zien
kluten (zwart-wit), steltkluten (zwart-wit), kokmeeuwen (zwart-wit), bergeenden (grotendeels zwartwit) en zelfs de krabben zijn zwart met één witte schaar.
Nadat ik erg blij was met mijn eerste hop (bruin, maar voor de rest zwart-wit) zag ik een aantal
prachtige vogels die echter in mijn ANWB-boekje niet voorkwamen. Iriserend blauw, strakke
glijvlucht en een extreem lange, blauwzwarte staart. Pas na drie dagen kon ik hem afkruisen als de
Portugese Blauwe Ekster. Geen spoortje zwart of wit te bekennen!
Kijk, dan ben ik dus pas écht op vakantie…

Frank Laan en Anke Cluwen, momenteel in afwachting van betere tijden in Zwitserland.

Hoe gaat het met:
Je neemt een beslissing voor jezelf om een stap terug te doen en het trainen van een selectieploeg
voorlopig aan de wilgen te hangen. Meer rust, meer tijd voor thuis en privé en deze keuze maak je
voor jezelf terwijl het seizoen prima verloopt. We hebben dit seizoen een hele mooie en talentvolle
jonge groep, wat weer tot mooie sportieve resultaten leidt. We liggen zowel met het 1 e als het 2e op
ramkoers om er een geweldig seizoen van te maken.
En dan … donderdag 12 maart j.l. komt het bericht van de KNKV dat de korfbalcompetitie voor de
rest niet meer wordt uitgespeeld. En inmiddels weten we ook dat dit een volledig terechte beslissing
is geweest en dat er momenteel wel belangrijkere zaken zijn waar we ons mee bezig houden.
Persoonlijk geen afscheid kunnen nemen van de Struijck en dat voelt raar. Ook al zijn er veel
belangrijkere zaken op dit moment en moet ik wel even wennen aan al die vrijetijd. Het belangrijkste
is dat de club 100 jaar sterk is en dat iedereen die steun nodig heeft in deze bizarre tijd, steun van
elkaar kunnen krijgen.
Persoonlijk hoop ik dat we in juni een mogelijkheid vinden om op een gepaste wijze afscheid te
kunnen nemen met de selectie met de supporters met iedereen die ZKV een warm hart toe draagt.
Voor nu: blijf gezond .. en help elkaar. Ik mis jullie.

Groet, Roy
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Een seizoen ZKV 2
In augustus begon de voorbereiding van de selectie van ZKV. Na een aantal oefenwedstrijden en
trainingen werd het definitieve tweede bekend.
Weer veel nieuwe gezichten ten opzichte van vorig seizoen en wat zijn de meeste jong!
Het team is een mooie mix van talentvolle jongeren, aangevuld met een aantal spelers met wat meer
power en ervaring. Denk maar eens aan de sterke Bram van de Water, de rebounder die niet te
verslaan is onder de korf en met de week wel sterker leek te worden. ‘We hebben een leuk, gezellig
team die voor elkaar door het vuur is gegaan’, aldus Bram.
De jongste uit het team is Tamera, zij vertelt hoe ze het ervaren heeft dit seizoen.
‘Dit jaar zou mijn laatste juniorenjaar worden, maar vlak voordat het seizoen begon hoorde ik dat ik
over mocht naar de selectie. Ondanks dat ik het super spannend vond werd ik goed ontvangen door
iedereen uit het team. Ik heb genoten van het eerste jaar in de senioren.’ Aldus Tamera die op haar
17e de selectie in ging.
Het hele seizoen hebben we gespeeld met een ‘jong’ vak en een ‘oud’ vak.
Het vak met de jonkies bestond uit Tom, Hidde, Sverre, Dyani en Tamera. Dit vak probeerde zo veel
mogelijk te variëren in hun aanvalsopbouw. Met de snelle acties van Sverre en Hidde rond de korf,
de sterk schietende Tom aan de achterkant en twee dames, Dyani en Tamera, die het afschieten van
tweede ballen helemaal eigen hebben gemaakt, stond dit vak garant voor spektakel.
Het vak met de oudjes werd gevormd door Sander, Michael, Bram, Merel en vanaf de zaal Thalia. Dit
vak speelde perfect vanuit alle functies. Met een scherpschutter als Sander voorop, die elke week
garant stond voor heel veel goals, Michael die dit jaar heel dienstbaar heeft gespeeld en zijn rol als
spits heeft verbreed met heel veel goed reboundwerk, Bram die onder de korf niet te verslaan is,
Merel die de perfecte passes verstuurd en Thalia die sterk rond de korf speelt, stond dit vak garant
voor lange degelijke aanvallen met een hoog rendement.
De eerste competitiewedstrijd mochten wij naar Achilles Den Haag, een concurrent voor de bovenste
plaatsen. Vooraf werd iedereen gewaarschuwd voor het harde Haagse korfbal. Dat bleek de eerste
helft niet echt aangekomen bij de spelers en we waren met van alles bezig, behalve het korfbal. Een
10-4 ruststand werd in de tweede helft omgebogen met heerlijk korfbalspel naar een 17-20
overwinning. Deze wedstrijd gaf de groep ook meteen het gevoel dat ze met veel strijd elke wedstrijd
heel ver kunnen komen. Dat bleek vervolgens ook, de andere wedstrijden werden allemaal
gewonnen en na acht gewonnen wedstrijden begonnen we aan de voorbereiding van de zaal.
Dyani over haar start in de senioren:
‘Voor mij was het mijn eerste jaar in de senioren, best een grote stap vond ik zelf. Maar wat kwam ik
in een leuke selectie! En dan heb ik het nog niet eens over de prestaties die wij met het tweede
geleverd hebben! Ongeslagen bovenaan staan op het veld, wedstrijden winnen waarvan je het
eigenlijk niet had verwacht en het neerzetten van een, in mijn ogen, super leuk spelletje.’
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Doelstelling
Richting zaal hebben we het ook steeds vaker gehad over onze doelstellingen, co-aanvoerder Merel
licht toe: ‘We hadden een doelstelling aan het begin van het seizoen; het publiek eerder naar het veld
of zaal laten komen omdat niet alleen het eerste, maar ook het tweede leuk is om naar te kijken, dit is
zeker wel gelukt. In het tweede heeft naast de individuele ontwikkeling, de beleving en het plezier van
de spelers enorme prioriteit. Uitstralen dat we echt een groep zijn is enorm belangrijk,’ aldus Merel.
In de zaal, een niveau hoger, sterkere tegenstanders. Dit hebben we meteen geweten de eerste
wedstrijd. Hierna ontwikkelden we ons behoorlijk door. Dit resulteerde in mooie overwinningen. De
wedstrijden tegen Excelsior leverden veel spektakel op, de uitwedstrijd werd beslist door Sverre, met
een buzzerbeater en thuis maakte Dyani een strafworp in de laatste seconde. Dat de coach van
Excelsior het volgende appte na de wedstrijd, laat zien dat het met de strijd wel goed zit in de ploeg:
‘Je hebt een leuke jonge ploeg staan die tot het einde doorgaat… daar weet ik nu na twee wedstrijden
alles van..’
Een ander hoogtepunt was natuurlijk de wedstrijd thuis tegen Top Arnemuiden. Buiten spelen ze
reserve ereklasse. We schoten uit de startblokken en stonden zo met 6-0 voor. Het werd een hele
zware wedstrijd die we uiteindelijk met 25-23 wonnen.
Uiteraard waren er ook wat leermomenten. Tegen Top (S) en AW kwamen we fysiek nog veel te kort.
Het was mooi om te zien dat Tom, zeker op de moeilijke momenten in de wedstrijden, opstond en
zijn vak op de juiste manier dirigeerde.
Door de Corona kwam er een abrupt einde aan de competitie, onze voorzitter heeft dit al mooi
verwoord en voor de selectie is het afwachten de komende tijd wat het KNKV beslist.
Feit is wel dat de selectie van ZKV keihard gewerkt heeft om een zo goed mogelijk resultaat te
behalen. Met een eerste plaats (veld/zaal) staat het eerste op promoveren. Buiten staat het tweede
op de eerste plaats en binnen in de overgangsklasse staat het tweede op de derde plaats. Hopelijk
wordt dit beloond en promoveren wij naar de overgangsklasse..
Hopelijk kunnen we het seizoen nog leuk afsluiten met elkaar en kunnen we met de vereniging
proosten op de goede resultaten dit seizoen!
Voor nu geldt echter alleen, blijf gezond en loop niet in de dekking!
Hopelijk tot snel!

Groet,
Monne
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KLAVERJASSEN
Het klaverjasseizoen is voorbij, normaal gesproken waren er nog 4 avonden te gaan, maar helaas
gaan die niet door. Dat betekent geen kampioen dit jaar of gaat de commissie zich nog buigen om
net als bij de andere sporten dat degene die nu boven aan staat de kampioen is .
Nee natuurlijk gaan we dat niet doen, wij spelen voor ons plezier en de kampioen is bij ons niet het
belangrijkste.
Wat wel heel belangrijk is, dat is dat we straks weer in het nieuwe seizoen gaan klaverjassen, dat we
onze trouwe spelers weer gaan zien dat we elkaar normaal kunnen begroeten en een knuffel kunnen
geven .
Het is stil en we missen ZKV in alle opzichten. Nu blijkt pas wat een vereniging in de samenleving
betekent. Niet trainen en spelen maar vooral het plezier dat je met z'n allen hebt is een groot gemis.
Nu ik dit stukje schrijf zouden we vanavond 27 maart met 10 koppels klaverjassen tegen de Struyck ,
dit gaan we zeker weer oppakken als het weer is toegestaan.
Verder wens ik een ieder veel gezondheid toe en hou je aan de opgestelde regels zodat we elkaar
weer snel kunnen zien.

Groeten Johan Bruins en Marian Matthijssen

PRIJZEN. TOCH!
Ook al staat alles in ons leven momenteel op een laag pitje, we zijn ondertussen wel aan het
dènken over activiteiten die misschien, misschien, misschien in de nabije toekomst wel
degelijk door kunnen gaan. Gaan we nog schoolkorfballen? Geen idee, maar als dat wèl het
geval zal zijn, dan is het zaak goed voorbereid te wezen!
En daarom gaan we gewoon door met het opsparen van leuke “hebbedingetjes” die als prisj
kunnen dienen bij de loterijen. Veel mensen hebben best wel eens iets in de kast dat ze niet
gaan gebruiken, maar ook niet willen weggooien. Bijvoorbeeld:




Een geurtje of smeerseltje dat niet bij je past
Speelgoed dat je dubbel hebt
Huis-, tuin- of keukenaccessoires die je niet in je huis, tuin of keuken gaat gebruiken

Van dattum dus. Zelfs als ons schoolkorfbaltoernooi dit jaar niet door zal gaan vragen we je
je prijsjes op te sparen en in te leveren als we weer lekker de Kiep in mogen.
We rekenen op jullie!
De prijzencommissie
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Krielkiep
Het volgende krantje komt waarschijnlijk uit op 20 april. De volgende
jeugdleden zijn voor die datum jarig:
Lieke Neuman

31 maart

Eva van den Berg

2 april

Kai da Graca

7 april

Joah Walter

8 april

Babet Schilte

16 april

Danique Hilders

17 april

Sven Nieuwenhuizen 17 april
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR
Wat voor dag is het vandaag papa? Een vraag die ik de afgelopen weken veel heb gehoord. Doordat
de scholen dichtzijn en alle sportclubs de deuren hebben moeten sluiten, wordt elke dag als dezelfde
ervaren. Het corona virus heeft ons goed in de klem. Ook binnen ZKV zijn alle activiteiten stilgelegd.
De bond heeft alle wedstrijden van het tweede deel van de veldcompetitie laten vervallen. De rest
van het seizoen zullen er dus jammer genoeg geen wedstrijden meer gespeeld worden.
Onze C1 heeft de kampioenswedstrijd niet meer kunnen spelen door het virus, al weet ik zeker dat
jullie de wedstrijd hadden gewonnen. Gezien de huidige stand zijn jullie nu alsnog kampioen, een
beetje gek, maar van harte gefeliciteerd. We gaan hier natuurlijk aandacht aan besteden, zodra er
weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Jullie worden dan bij de eerste wedstrijd in het zonnetje
gezet.
Maar stil zitten hoeft niet, afgelopen zondag heeft Bjarne een workout gegeven op facebook en
instagram. Een super leuk initiatief om ondanks dat we thuis zitten toch met elkaar kunnen
bewegen. Dit was niet eenmalig. Hij vraagt om input voor de online trainingen. Doe mee met de hele
familie. Vrienden mogen ook meedoen. Laat hem horen wat je ervan vond.
Pas goed op jezelf en op elkaar in deze gekke tijd, zoek elkaar op via de digitale snelweg. Buiten de
wedstrijden om schuift alles op, niets is weg. Ik kan me nu al verheugen op alles wat we nog tegoed
hebben als club.

Bart

BEDANKEN ALS LID OF WIJZIGEN LIDMAATSCHAP
Mocht je jouw lidmaatschap bij ZKV willen beëindigen of wijzigen doe dit dan voor 1 mei
2020. Dit dien je schriftelijk te doen door een mail te sturen secretaris@zkvzaandam.nl.
We hopen natuurlijk dat iedereen volgend seizoen blijft korfballen. Dat willen we graag tijdig
weten, omdat we al vrij vroeg de teamopgaves voor het komende seizoen moeten regelen.
Ruud Berkhof, secretaris
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KAMP 2020!!!
Je kunt je inmiddels al een paar maanden inschrijven voor het allerleukste kamp van
Nederland, en wij als leiding vinden het heel fijn om te zien dat er alweer zoveel (nieuwe!)
namen op de lijst staan.
Maaarrrrr... Er zijn nog wat plekken vrij! Dus was jij aan het twijfelen of je wel mee wilde,
dan komen hier nog wat redenen waarom je je zeker op moet geven voor deze fantastische
week!








-

Je bent een week op vakantie en we hebben bijna altijd mooi weer
Je deelt een kamer met je vrienden/teamgenootjes
Je gaat lekker laat naar je bed
De hele week doen we ontzettend leuke spellen
Je leert heel veel nieuwe mensen kennen
De leiding, die voor je zorgt, is een groep hartstikke lieve jonge mensen
Het is gewoon een onvergetelijke week!

Een kamp als dit vind je niet bij elke vereniging. Sterker nog, wij denken eigenlijk al jaren het
allerleukste jeugdkamp van Nederland te organiseren; daar wil je toch zeker wel bij zijn?!
Heb jij zin in een week vol gezelligheid en plezier? Geef je dan snel op via de link op de website:
www.zkvzaandam.nl.
Groetjes,
De Kampleiding
Bjarne, Daan, Joost, Dennis B, Dennis J, Jiri, Laura, Pjotr, Wouter, Jenske, Willem, Richard &
Dominique
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Lieve kangoeroes,
Kennen jullie me nog? Maartje! Je weet wel, die lange blonde die jullie ooit heeft getraind toen we
nog met de kangoeroes mochten trainen. Samen met Jesse, Ieke (op het veld), Mariska en Sanne,
weten jullie nog?
Weten jullie nog wie er nog meer allemaal bij waren? Ik wel
hoor! Zoë, Fay, Roby, Lauren, Mees, James, Dane, Robin,
Mena, Siem, Levi, Mayro, Asle, Jayli-Ann, Oliwia, Cornel en
Jente! Jullie zijn de kangoeroes. De meesten van jullie
hebben ook zo’n mooi kangoeroe-shirt, heel herkenbaar
dus.
Joah, Kai en Loïs hoorden eerst ook nog bij ons, maar die
zijn naar Bjarne verhuisd.
Hiernaast nog een foto van jullie:

Weten jullie nog waar we trainen? In het Zuiderzee-college. In
die gymzaal bij die school, waar je vaak eerst moet aanbellen.
Of je hebt mazzel dat Jesse bij de deur staat. En dan moet je
door die hele lange gang, met ál die deuren, en door de laatste
glazen deur heen, daar zijn dan de kleedkamers waar wij in
gaan. Daar zijn de wc’s en de douches. Die gebruiken we (nog)
niet. En als je dan bent omgekleed, dan ga je door die (zware)
deur heen en dan kom je in die grote zaal met die blauwe vloer.
De vaders en moeders mogen dan op hun sokken aan de kant gaan zitten en jullie mogen dan om te
beginnen lekker gaan spelen.
Waarschijnlijk, als we jullie weer zien, dan trainen we weer buiten, op het veld van ZKV, bij ons
clubgebouw ‘de Kiep’. Dat ziet er zo uit:

En weten jullie nog wel wat we allemaal doen daar in die grote zaal? Soms zetten we wat spannends
neer, zoals de bank tegen de kast en dan moet je springen op de dikke mat. Of het wandrek, met de
dikke mat eronder! Of een trampoline!
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Of, we gaan ‘gewoon’ iets met een bal doen, zoals mikken in de korf, of tegen pionnen. Of we doen
een spelletje met een tikker. En met de ‘groters’ doen we ook wel eens ‘echt’ korfballen, weten jullie
nog? Hieronder wat foto’s van jullie in de zaal:

Voorlopig zien we elkaar nog even niet, helaas. Als je Jesse of Ieke of Sanne of Mariska of mij mist,
kun je altijd even naar de foto’s kijken. Doen wij ook.
Als je onze kangoeretrainingen erg mist, dan kan je de volgende spelletjes doen:

1. Pak zoveel mogelijk ballen, of anders proppen papier, ballen aluminiumfolie of zoiets. Bouw
allemaal kleine torens met bijvoorbeeld duplo en zet ze op de bank. Ga achter de salontafel staan en
mik met de ballen en proppen alle torens om!
2. Roep je vader, moeder, broertje en/of zusje. Kies een tikker uit. De anderen moeten alle ballen
(één voor één!) naar de andere kant van de kamer brengen, zonder getikt te worden. Gelukt? Bal in
een bak/emmer o.i.d.). Getikt? Bal mee terug nemen en opnieuw proberen!
3. Zet een stoel/bankje ofzo voor het bed van je vader en moeder en springen maar!
Veel plezier! En niet stiekem teveel groeien, dan herkennen we jullie straks niet meer!
Groetjes, Maartje
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Feitje van de maand!
Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

Leuke ideeën!
Sinds iedereen zich inmiddels thuis al verveelt….
Hier wat leuke ideeën om te knutselen samen met je broertje/zusje of je ouders!

20

De Krielkiep’s moppentrommel
Fluiten

Als Jantje met zijn mama over straat loopt is hij de hele tijd aan het
fluiten. Als mama vraagt waarom hij dat doet, antwoordt hij dat het is om de
leeuwen uit de buurt te houden. Mama antwoordt daarop: Maar er zijn hier toch
geen leeuwen? Zie je wel dat het helpt?, zegt Jantje.

Aap
Een moeder loopt met haar dochtertje in de dierentuin. Dan komen ze bij de
apen. Zegt het dochtertje: , die aap lijkt precies op oom Geert. Haar moeder
antwoordt: Dat mag je niet zeggen! Dan zegt het dochtertje: Nou en, die aap
hoort het toch niet.

Stewardess
Wilt u iets eten? vraagt de stewardess aan een passagier. De man: Graag.
Waaruit kan ik kiezen? Antwoordt de stewardess: Uit ja of nee.

Conducteur
Er komt een meneer de trein in gelopen en hij laat zijn kaartje zien aan de
conducteur.
Conducteur: Maar meneer, dit is een kinderkaartje
Man: Nou, dan kunt u wel nagaan hoelang ik op de trein heb staan wachten!
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Dane

de Maaker

Robin

de Maaker
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