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VOORWOORD
Korte update: Et legt er knappies bai!
Geen gat meer bij het bruggetje, mooi
geplaveid weggetje. Feestelijke forsythia
langszij, bijna uitgebloeid. Dapper
volgehouden viooltjes in het randje langs
de muur. Grasgroen veld. Piekfijn
onderhouden clubgebouw, er wordt zelfs
schilderwerk verricht. Schone bar en
keuken. Dozen vol prijzen in de
bestuurskamer. Gezellige vlaggetjes aan
het plafond. Opgeruimde speelhoek.
Het zou toch ook gewoonweg zonde zijn
om er mensen in toe te laten? Die maken
het maar vuil en rommelig…Nee, dit is
voor het behoud van het spulletje toch
echt het beste….
En nou niet met jullie vieze snotneuzen en
plakhanden tegen de ramen aan
nostalgisch gaan staan loeren omdat jullie
het allemaal zo missen, want dan zitten de
schoonmakers dáár weer mee. Houd maar
gewoon even je gemak. Het loopt echt
niet weg. (Hoewel er wel verdachte
gemeentemannen rondliepen met meeten fotoapparatuur, om te kijken wat er
nog hergebruikt kan worden…) Nee het
loopt niet weg, et legt er knappies bai op
ons te wachte. En op een dag…dan gaan
we het weer gebruiken en rotzooi maken
en met vuile klossen naar binnen lopen en
dan nemen we er eentje, op ons allemaal!
Els
Op 11 mei komt het volgende krantje uit.
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KAPERIOLEN
Het KNKV heeft besloten dat de huidige stand in de zaalcompetitie wordt gebruikt voor de promotieen degradatieregeling. Het gevolg is dat ons eerste kampioen is en in de zaal promoveert naar de
Overgangsklasse. Een mooie afsluiting bij ZKV voor trainer/coach Roy Gruijs, hoewel die graag, net
als het eerste, door winst op de concurrentie kampioen had geworden. Johan Bruins heeft, namens
ZKV en via de bloemenwinkel van zijn dochter (Patricia’s Bloemboetiek), de selectieleden thuis een
bos bloemen bezorgd. Van harte gefeliciteerd! We hopen dat we voor de zomer begint nog een
gelegenheid hebben om het kampioenschap te vieren en afscheid te nemen van Roy.
Onze jeugdvoorzitter Bart Nieuwenhuizen had in de vorige ZKV-er al melding gemaakt van het
kampioenschap van de C1; namens het Bestuur ook van harte gefeliciteerd met jullie
kampioenschap!
Op het veld staat het eerste ook bovenaan, maar de veldcompetitie zal aanstaand seizoen opnieuw
worden gespeeld. Het KNKV speelt met de gedachte om in de zaal een tussenklasse in te voeren (een
poule van tien ploegen tussen de Korfbal League en de Hoofdklasse). De consequentie zou zijn dat er
in de standaardklassen wedstrijdsport (behalve wellicht uit de Korfbal League) geen degradanten
zijn. Als deze tussenklasse er komt, blijft zij in ieder geval twee seizoenen bestaan en wordt volgend
jaar geevalueerd.
Ondertussen blijkt het corona virus ook een aantal ZKV-ers te hebben bereikt. Ik verwijs u naar de
ziekenboeg verderop in het clubblad voor meer informatie. ZKV wenst hen, en ook diegenen waarvan
wij niet op de hoogte zijn, beterschap en een spoedig herstel.
De schoolkorfbalcommissie heeft inmiddels besloten dat het schoolkorfbaltoernooi in juni niet kan
plaats vinden. Er wordt nagedacht over een alternatieve opzet van het toernooi voor of na de zomer.
Het is onwaarschijnlijk dat in juni een toernooi van deze omvang uberhaupt mag worden
georganiseerd; daarnaast zitten de basisscholen er ook niet op te wachten, als de kinderen dan
hopelijk weer naar school kunnen gaan.
Voor de eindexamenkandidaten is de uitslag binnenkort bekend; geen schriftelijk examen dit jaar en
ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal geslaagd zijn. En wat te doen in die maanden voordat het
nieuwe schooljaar weer begint? Nog niet zo lang geleden was binnen achter de computer een door
de schoolgangers zelf gewenst scenario, nu vinden de ouders dat ook niet zo’n slecht plan.
We horen deze week of de door de regering afgekondigde maatregelen rondom corona worden
gehandhaafd of afgeschaald. Iedereen hoopt dat de kinderen na de meivakantie weer naar school
kunnen; ondertussen willen we natuurlijk niet dat het corona virus weer om zich heen grijpt. Het is
geen eenvoudige afweging, zeker niet vanwege de kwetsbare ouderen en de mensen die intensieve
hulp nodig hebben. Ik kan mij voorstellen dat de beperkingen voor (gezonde) mensen jonger dan 45
jaar binnenkort kunnen worden opgeheven. Ook is inmiddels duidelijk dat het niet verstandig is om
met veel mensen in een beperkte ruimte te bivakkeren (de rijen voor de skiliften en de apres ski
tijdens de wintersport, het verlaten van de tribunes na voetbalwedstrijden, carnaval, etc.). We
wachten het thuis maar weer even af.
Lex Kaper.
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SCHOOLKORFBAL…… NIET
Na lang wikken en wegen en videovergaderen hebben we de knoop doorgehakt: dit jaar gaat het
GROOTSTE SCHOOLKORFBALTOERNOOI TER WERELD niet door.
Zelfs al zouden de scholen in mei misschien mondjesmaat weer open gaan, dan nog is een heel groot
druk toernooi organiseren midden juni een ondoenlijke zaak.
We vinden het vreselijk. Hier is ZKV altijd zo enorm goed in en hier draait onze club zo op. Maar de
realiteit is keihard en iedereen moet zich aanpassen.
Het zou het vijfenzeventigste toernooi worden van ZKV. Geweldig toch? Maar dat wordt nu gewoon
volgend jaar. So be it.
We gaan heel goed nadenken over een manier waarop we misschien toch nog iets kunnen
organiseren als alles weer veilig is, iets kleiners. Tenslotte willen we wel heel graag weer nieuwe
leden winnen voor ZKV. Denk gerust allemaal met ons mee en laat je ideeën horen aan :

Lotte, Ilse, Jessica, Leendert, Liam, Lisanne, Mike, (Wouter bijna niet meer) of Els

ZIEKENBOEG
(Blijf er uuuuuit, uit die ziekenboeg! Dat geldt normaal al, maar nu helemaal!)
Want ja, er zijn ZKV-ers die getroffen zijn door het coronavirus.
Fred en Marja waren er erg aan toe. Fred is twee keer in het ziekenhuis opgenomen, terwijl
Marja in haar eentje thuis lag, doodziek. Nu is Fred weer thuis en zijn ze allebei heel
voorzichtig weer uit het diepe dal aan het opkrabbelen. Bezoekjes en zelfs bloemen in een
vaas zetten zijn nog een brug te ver. Maar weet dat we jullie het allerbeste toewensen! Een
goed herstel!
Gerrit, Marieke en Sascha werden ook getroffen. En ook moeder Wiepjes was de pineut. Zij
en Gerrit waren het ergst ziek, met ook voor mevrouw Wiepjes een ziekenhuisopname.
Gelukkig geldt ook voor hun allemaal dat het herstel is ingezet en dat ze weer het een en
ander kunnen. Gelukkig, jongens! (m/v) Het beste!
Maarten Forrer heeft vorige maand eindelijk een nieuwe knie gekregen. Hopelijk is straks de
tijd van pijn en moeite voorbij, Maarten en vlieg je weer over het veld! Succes met
revalideren!
Post voor al onze zieken is natuurlijk heel erg welkom!
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You’ve got mail!
Hallo lieve familie,
Even een berichtje, nee niet uit Frankrijk maar uit
Le Veau sur l’eau, een mooie plek aan het water.
Helaas mogen we van Corona geen visite
ontvangen en er ook niet op uit, alleen mag één
van ons af en toe een boodschap doen . Zeker met
het mooie weer van afgelopen tijd is dat wel vol te
houden. Het ergste is dat we jullie niet kunnen
ontmoeten.
We doen ons best gezond te blijven en hopen dat
dat jullie ook lukt.
Lieve groeten en hopelijk snel tot ziens.

Piet en Frieda

Het zijn hele gekke tijden
waarin we elkaar moeten mijden.
We mogen elkaar niet zien
Vandaar dit bericht van P.Moensstraat 10
Evenementen worden afgelast, naar de kroeg gaan is
ongepast. Sociaal contact op anderhalve meter,
voor nu is dat toch wel beter .Mogelijk zal het nog
maanden duren, eer dit virus is te sturen.
Ik snap het met mijn verstand maar ik wil gewoon een
knuffel en een hand Wat je nu nodig hebt is moed, het
komt echt allemaal weer goed. Want dat blijft voor
ieder mens toch de allergrootste wens.
Groet Henk

Aan Zwart Wit ZKV
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Aan de leden van ZKV
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Hoi ZKVers
Vanuit playa del vlielandstraat even een groet.
Wij zijn hier in revalidatie proces van een
nieuwe knie van Maarten, en hopen snel weer
naar het veld te kunnen huppelen en jullie allen

Aan ZKV’ers

weer in gezondheid te kunnen begroeten. We

Sportlaan 1

missen ZKV, tot gauw!!
Groetjes Carla en Maarten Forrer☺

T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam
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Lieve B2,
Wat zijn wij trots op jullie! Elke keer kwamen jullie
vrolijk naar de wedstrijd en stonden er alleen maar
gemotiveerde spelers op het veld. En dat terwijl wij
zeker niet het makkelijkste jaar hebben gehad.
Tamera en ik waren dan ook verbaasd over het feit
dat jullie dat steeds maar volhielden. Jullie zijn
allemaal toppers, en wij zijn blij dat wij deel mochten
uitmaken van jullie korfbal-tijd. Bedankt dat jullie ons
motiveerden om het beste uit jullie zelf te halen. En
wij hopen dat dat, ondanks alles, een beetje is gelukt.
Liefs,
Dyani en Tamera

Aan de B2
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Lieve kinderen van de C1,
Het afgelopen seizoen heb ik een enorme groei bij
jullie gezien. Wat zelfs leidde tot een de eerste plek in
de zaal! Het seizoen is een beetje gek geëindigd en
hoop ik als het allemaal weer mag toch nog deze
eerste plaats te mogen vieren. Ik ben super trots op
jullie en hoop dat jullie nog blijven korfballen.
Hopelijk tot snel allemaal en hou het nog eventjes vol
in deze gekke tijd. Dat jullie gezond en fit blijven
mogen blijven en dit geldt natuurlijk ook voor jullie
familie.
Groetjes, Thalia Rhijnsburger









Aan de C1
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam
















7

Lieve A1,
Als trainers hopen wij dat het goed gaat met jullie
en jullie familie.
Helaas is ons seizoen abrupt tot een einde
gekomen. Jullie zijn en blijven toppers!
Wij gaan zodra het kan dit seizoen nog mooi
afsluiten met elkaar!
Liefs,
Jiri en Dominique

Aan de A1
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Lieve ZKV'ers,
Ik heb veel van jullie nog nooit gezien.
En veel van jullie mij ook niet.
Ik kan niet wachten om straks op het
korfbalveld te komen, zodat jullie mij kunnen
bewonderen. Tot snel allemaal!
Veel liefs,
Senna & Romy

Aan alle ZKV’ers
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Ik mis jullie
Ik mis het veld
Ik mis de knuffels
Ik mis de peptalks
Ik mis het klaverjassen
Ik mis de liefde
Ik mis de scheidsrechters
Ik mis de ballen
Ik mis de supporters
Ik mis de feestjes
Ik mis de ZKV familie
Blijf elkaar steunen in deze moeilijke tijd.
Voor iedereen: hou vol!

Anne-Mirl

Aan hen die worden
gemist
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam
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Hoi lieve ZKV’ers,
Hebben jullie ook al heel veel zin in kamp? Wij in
ieder geval wel!
Natuurlijk is het in deze gekke tijd nog spannend
of wij de leukste week van het jaar door mogen
laten gaan. Maar daar hopen we natuurlijk wel
heel erg op!
Hopelijk zien wij jullie snel weer om leuke
spelletjes te spelen, nieuwe vrienden te maken,
heeeeel laat opblijven en natuurlijk heel veel
plezier maken!
Kampgroetjes,

De kampleiding
Lieve f-jes
Wat vinden wij dat jullie gegroeid zijn dit jaar,
daar mogen jullie en jullie ouders trots op zijn!
Wat doen jullie iedere zaterdag leuk mee met de
training van ons. Het is erg leuk om naar al jullie
filmpjes te kijken. Samen met de “krachtlimonade”
weet ik zeker dat jullie fit blijven om straks weer
lekker te kunnen korfballen. Wij vonden het ook
een gezellig jaar, want de stoere Kangoeroes die
overkwamen voelden zich gelijk thuis bij de
gezellige en lieve groep. Wij missen jullie en hopen
weer snel plezier te kunnen maken op het veld!
Groetjes Bjarne en Nadine

Aan alle kampgangers!
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Aan de F’jes
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Verdikkie zeg, wat mis ik jullie
Het is maar dat je het weet
Dit mijden van bezoek
Is eigenlijk niet aan mij besteed
Toch kiezen we voor afstand nu
Al valt me dat wel zwaar
Voor nu een dikke knuffel
Let goed op jezelf en op elkaar
Kirsten

Aan de hele club
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam
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Lieve 3e-genoten,
wat is het leven saai zonder:
-fanatieke trainingen van Bram of anderen uit de pool...
-stiekem toch gefrustreerd raken als het niet lekker loopt op
trainen...
-op donderdagavond de opstelling bedenken en die dan
zaterdag of zondag vlak voor de start weer wijzigen...
-op vrijdagavond of een uur van tevoren de auto’s regelen
voor de dag erna...
-samen bijna niet warmlopen voor een wedstrijd...
-ontdekken wie er nu weer zijn/haar shirt is vergeten...
-samen leuke ouderwetse trucages uitvoeren in de wedstrijd,
die niet altijd meer lukken...
-een welverdiend biertje na de wedstrijd...
-die langgewenste karaoke! (Die komt nog wel toch?!?)

Hopelijk tot snel! X Maart

Aan het 3e
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Beste clubgenoten,
Hoe gaat het ermee, nu het korfbalseizoen zo
ineens is afgelopen? Zonder dat we het hebben
kunnen afsluiten, maanden lang met je team
trainen naar dat doel en dan opeens klaar.
Ik hoop dat iedereen gezond is en dat we snel
weer met elkaar kunnen korfballen of gewoon
gezellig langs de lijn te kletsen met een biertje.
Blijf gezond en tot snel!
Kevin

Aan mijn clubgenoten
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Hallo mede-ZKV’ers,
Het blijft een gek gevoel. Zo sta je meerdere keren per
week op het veld om trainen te geven, zelf te trainen, te
coachen, te spelen, te supporten en nog veel meer en uit
het niets houd dat op. Ik hoop dat we dit snel allemaal
weer kunnen doen. Dat ik snel weer kan lachen met de
A2 op een training omdat iemand een bal tegen het
plafond aan schiet, een biertje drinken na een wedstrijd
met het 4e, het kampioenschap van het 1e vieren en nog
veel meer. Dus blijf allemaal gezond, blijf thuis en
hopelijk tot snel!

Aan mijn mede-ZKV’ers
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad

Groetjes, Liam
Zaandam
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Een geschiedenisles uit de toekomst, dat is waarin wij nu allemaal
zitten. Vreemd om dat zo te bekijken, en tegelijk fijn dat we weten
dat ook deze periode voorbij zal gaan. Elke dag is het zelfde en het
onthouden van de datum heb ik allang opgegeven, maar toch staat
niets stil. Duizenden mensen die keihard aan het werk zijn. Of het
nou leraren, schoonmakers of zorgpersoneel is iedereen draagt zijn
steentje bij. En ik hoop dat we, als we weer allemaal heerlijk op het
korfbalveld staan, af en toe eens terugdenken aan deze
geschiedenisles en dan even beseffen hoe blij we zijn met deze
mensen. Maar ook hoe blij we zijn met elkaar, als vrienden en als
club. Want ook al kan het lastig zijn of kan het eenzaam voelen, als je
lid bent van ZKV sta je er nooit helemaal alleen voor. Dus lieve
ZKV’ers, kop op, hang in there en houd vol. Samen komen we
hierdoorheen!

Jenske

Dag lieve ZKV’ers
We zien elkaar al een poos niet, maar iedere
keer als ik langs de Kiep kom, of iets met
mijn gedachten naar ZKV doet dwalen..
moet ik denken aan jullie, de club, die wij
samen zijn. De mooie momenten die we
beleefd hebben, de vele uren die ik met veel
plezier in ons samen gestopt heb. Het geeft
mij iedere keer weer een warm gevoel.
Gelukkig mag ik maandag weer het krantje
maken bij ons thuis in de Kiep.. Daar zijn
alle mooie herinneringen de hele avond
tastbaar dichtbij.
Tot snel allemaal! Bram

Aan iedereen
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Aan heel ZKV
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Lieve kangoeroes,
Hopelijk hebben jullie een fijne tijd thuis
met je papa en mama en hopelijk zijn jullie
en je familie allemaal gezond! Toch hoop
ik dat we elkaar nog zien dit jaar, dat zou
gezellig zijn!
Geniet maar lekker van het mooie weer!

Aan de kangoeroes
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad

Veel liefs, Maartje

Zaandam
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Wat een topteam zijn jullie met
z’n allen. Stuk voor stuk allemaal
toppertjes. Het gaat jullie goed
deze tijd.
Aan de D1 van ZKV

Groetjes Hidde

Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Beste ZKV’ers
Houd de moed erin, vertrouw op de
goede afloop en denk niet te zwartwit, gewoon anderhalve meter
afstand onder de paal😊

Aan alle ZKV’ers
Sportlaan 1

Marian Stange

T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

"Geef je over aan wat er is, laat los wat er
was en heb vertrouwen in wat er komt"
Blijf gezond en houd vol!
Aan alle leden

Liefs,
Esmée

Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam
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Lieve kinderen van de E1
Ik heb een heel leuk en leerzaam jaar gehad met
jullie. Ik vond het heel leuk om de net beginnende
alles zo snel te zien leren en iedereen die al kon
korfballen nog beter zag worden.
Jullie zijn allemaal toppers en hebben het heel goed

Aan de E1 van ZKV

gedaan, ben een super trotse trainer!

Sportlaan 1

Jens

T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam

Beste ZKV’ers,
Wat zijn we in een bizarre tijd beland. Eerst waren we
niet van het trainingsveld te slaan en nu is het seizoen
halverwege al voorbij. Ik hoop dat het met jullie (en
jullie vrienden en familie) allemaal goed gaat. Met mij
gelukkig wel, met het positieve nieuws dat ik in mei
ook mijn eigen huisje ga krijgen.
Hopelijk tot snel en veel liefs,

Jessica

Aan alle ZKV’ers
Sportlaan 1
T.a.v. Red.Clubblad
Zaandam
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Hoe komt een mens aan tekentalent en reislust? Erfelijk belast? Lees het hier:

BACK TO THE FUTURE
Vakantie, vakantie, klinkt door het hele land. We trekken naar de bossen, de heide of het
strand. Je gaat kamperen, logeren, caravan of een tent….
Maar toen schrok ik wakker!?
Als eigentijdse wereldreiziger staat voor mij deze zomer Sumatra op de planning, half juni.
Begin maart heb ik al geboekt en contact met de ambassade gezocht in Indonesië. De
planning : dwars door de jungle vanaf Medan zuidwaarts, via Beretstagi, Padang naar
Bukittingi.
Er zit wel een motief achter deze reis: Een ver familielid, P. J. Veth, is tussen 1878 en 1883
aldaar geweest. Hij was antropoloog , vertaalde het Maleis en Indisch in het Nederlands, met
de betekenis erachter. Ook de belevenissen van de volkeren die daar leefden zette hij op
papier en nog veel meer. P. J. Veth werd begin december in 1814 geboren in Dordrecht. Hij
overleed in 1895. De opdrachten die hij uitvoerde hadden direct te maken met Prins
Hendrik, waarmee hij een goed contact had.
P.J.Veth had een gigantische talenknobbel. Hij sprak o.a. Arabisch, Aramees en Syrisch. Ook
Portugees en Spaans hoorden daarbij, omdat de wereld nog tot ontwikkeling moest komen.
Hij werd een internationale bekendheid. Multatuli en Veth kruisten elkaars paden regelmatig
op Sumatra. In Leiden, waar hij studeerde, werd een universiteit naar hem genoemd. Ook
diverse straten in Nederland zijn naar hem vernoemd. Zijn speciale onderdak, de plek waar
hij zijn studies schreef, was het Huis Marië, ook wel Villa Marië genoemd.
Als klein kind ging ikzelf jarenlang op vakantie naar Elspeet. Daarbij ben ik rond 1970 naar
Arnhem, in Villa Marië geweest, waar toen nog nageslacht van hem woonde.
Een andere Veth is Jan Veth. (1864) Hij werd portretschilder, tekenaar en schrijver. Hij
schilderde vooral portretten van hoge bekende mensen in die tijd. Hij had goede connecties
met vele professoren. Zo was J. Veth één van de oprichters van het Rembrandthuis te
Amsterdam. Jan Veth was tevens de ontwerper van de Wilhelminapostzegels (1896 tot
1908) Mijn opa Veth kende J. Veth als zijn oom. Dat tekenen en de wereld verkennen
duidelijk in mijn bloed zit en door mijn aderen stroomt is dus geen toeval. Heden ga ik
gewoon drie keer per week naar de bakkerij nabij het Ziekenhuis. Wel op 1, 50 meter
afstand van iedereen…
See you!
Jacques Veth
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GEVONDEN VOORWERPEN STRUIJCK
….Alsof er een brandalarm was afgegaan en iedereen halsoverkop de zaal had verlaten….
Zo ontzettend veel spullen waren er achtergelaten in de Struijck, na de laatste wedstrijden en
trainingen. Wil Konijn heeft alles naar ZKV getransporteerd en daar zijn ze uitgezocht. Je gelooft het
bijna niet:
8 ZKV SHIRTJES! En nog 80 andere kledingstukken waarvan je denkt: die mis je toch? De echte ZKV
spullen en goede trainingspakken, broekjes enz. zijn bewaard in de Kiep en de rest is naar de
kledingbak gebracht.
Helaas pindakaas kan je nu niet in de Kiep terecht om je spullen op te halen, maar je kunt wel even
bedenken dat je geen nieuw shirt hoeft te kopen, omdat je het zogenaamd kwijt was…..
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SUDOKU
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Krielkiep
Het volgende krantje komt uit op 11 mei. De volgende jeugdleden zijn
voor die datum jarig:
Pien van Diepenbos

23 april

Eelke Eikema

24 april

Ieke Eikema

24 april
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GEVONDEN VOORWERPEN STRUIJCK
….Alsof er een brandalarm was afgegaan en iedereen halsoverkop de zaal had verlaten….
Zo ontzettend veel spullen waren er achtergelaten in de Struijck, na de laatste wedstrijden en
trainingen. Wil Konijn heeft alles naar ZKV getransporteerd en daar zijn ze uitgezocht. Je gelooft het
bijna niet:
8 ZKV SHIRTJES! En nog 80 andere kledingstukken waarvan je denkt: die mis je toch? De echte ZKV
spullen en goede trainingspakken, broekjes enz. zijn bewaard in de Kiep en de rest is naar de
kledingbak gebracht.
Helaas pindakaas kan je nu niet in de Kiep terecht om je spullen op te halen, maar je kunt wel even
bedenken dat je geen nieuw shirt hoeft te kopen, omdat je het zogenaamd kwijt was…..
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Feitje van de maand!
Wist je dat je niet kunt snurken én dromen
tegelijkertijd?

Leuke ideeën om thuis te doen!
Spelletjesdag
Haal alle spelletjes uit de kast en begin direct na of desnoods al tijdens het
ontbijt met het eerste spel. Of kies een spel zoals Monopolie dat je heel lang
samen kunt spelen. Beetje extra competitie; houdt bij wie de meeste spelletjes
heeft gewonnen. De winnaar kiest wat er ’s avonds gegeten wordt.

Discooooo!

Doe allemaal je coolste discokleding aan, doe de gordijnen dicht, zet de muziek
keihard en dans met z’n allen door de kamer. Ook leuk is het om hier een
playbackshow van te maken of een eigen versie van The Voice.

Maak een enorm kunstwerk

Plak een paar grote vellen papier (A3 formaat) aan de achterzijde aan elkaar, leg
deze op de grond op een plastic kleed of een aantal vuilniszakken en maak met z’n
allen een enorm schilderij. Naast penselen mag er ook met handen en voeten
geschilderd worden!

Filmmarathon

Doe de gordijnen dicht, zorg voor een voorraad fijne familiefilms en een lading
popcorn en geniet met elkaar van een knusse filmmarathon in jullie eigen
thuisbioscoop.
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De Krielkiep’s moppentrommel
Ouders
Wat is het vervelendste van ouders? Dat ze je eerst leren lopen en
praten en dat ze daarna zeggen: 'Mond dicht en stil zitten!'

Stoplicht
Er staan twee oenen voor het stoplicht. Zegt de ene oen tegen de
andere: 'Het is groen.' Zegt de andere oen: 'Ehh... een kikker?'

Misselijk
Twee kikkers zitten in de achtbaan. Zegt de ene kikker tegen de
andere: 'Voel je je wel goed?' Zegt de andere kikker: 'Ja hoor, waarom
vraag je dat?' 'Nou, je ziet een beetje groen!'

Geel
Waarom heeft Jopie de olifant zijn poten geel gemaakt?
Dan valt hij niet op als hij ondersteboven in de vla ligt!
Nog nooit een olifant ondersteboven in de vla zien liggen?
Goeie vermomming, hè!

Hatsj(k)oe!
Twee koeien staan in het weiland. Zegt de ene koe tegen de andere :
‘Waarom nies je zo?’ Zegt de andere koe: ‘Nou, de boer heeft het hek
open laten staan en nu ben ik verkouden.’
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