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In deze krant lees je:
Over afgelaste
festivals, noodopvang
voor baby’s, lege
vliegvelden en een
oma in Duitsland;
Interviews met o.a.
Ronald Snijders
Thijs Boontjes
Hans van der Lubbe;

LEkKer IJSKoud ijsJe
Het wordt weer lekker weer.
Tijd voor een ijsje! Eve
sprak met Joop Jorna van haar
favoriete ijssalon. Lees
het interview op pagina 7.

RAMADAN IJSJES De broer van
Mouad gaat net als de meeste 10-ers uit de van der
Pekbuurt en de vogelbuurt
rond 00:00 een ijsje halen

bij IJskoud de beste. Ze doen
dit na hun iftar (ontbijt).
Speciaal voor de mensen die
vasten is de ijssalon open
tot 2:00 in de nacht.

Hoe de dieren deze
tijd beleven
En een buschauffeur;
Tips tegen verveling,
puzzels en moppen;
En nog heel veel meer!
Veel leesplezier!
De NOORDKrANTredactie

Straatbieb
door Lina
door Charlotte
Lieve mensen van Amsterdam Noord. Sinds
dat we in quarantaine zitten, schijnt
de zon heel veel. Mooi weer om te gaan
zwemmen, maar ja dat kan helaas niet in
het zwembad. Er is ook goed nieuws. Het
is namelijk ook mooi weer om je tuin te
verbouwen en over tuin gesproken, door
dit mooie weer gaat het goed met mijn in
quarantaine aangelegde moestuin.
Het is de komende dagen ook nog mooi
weer om van de zon te genieten en lekker
te gaan wandelen in de buurt, natuurlijk wel op anderhalve meter afstand en
anders kun je ook gewoon op je balkon of
in je tuin zitten.
Dit was het weerbericht.
Geniet van uw dag.

Buiksloterdijk 218 (aan de overkant)

Helaas zijn in deze rare tijden ook alle
bibliotheken gesloten. Gelukkig zijn er
in Amsterdam Noord ruilboekenkasten
waar je boeken mag meenemen en boeken
kan achterlaten. Hier een paar adressen:
Meeuwenlaan 21

Adelaarsweg 86

Lees op pagina 2 een interview met de eigenaars van de kast op de Meeuwenlaan!
Buiksloterdijk 224 (aan de overkant)

In & om heT HUIS
OngezEllIG
BeValLen
door Noor en Liz
Hoe is het om een baby te krijgen in coronatijd? We vragen het aan Fockeline
Ouwerkerk. Zij is net bevallen van haar
dochtertje Vicky. 'Het is erg ongezellig,
de familie kan er niet bij zijn. Het was
ook nog gedoe van tevoren. Je weet niet
of het veilig is in het ziekenhuis en
dat is spannend. Gelukkig ben ik thuis
bevallen en gaat alles helemaal goed
met Vicky'.
Hoe voorzichtig moet je zijn in coronatijd met je baby? 'Wij doen alles volgens
de regels, we blijven binnen en bestellen online boodschappen. Als mijn man
toch nog een boodschapje moet doen dan
wast hij goed zijn handen voordat hij
Vicky vasthoudt.'
Dan nog een vraag zonder corona: Hoe
kom je op de naam Vicky? 'Vicky is vernoemd naar mijn beste vriendin die ik
al ken sinds de middelbare school. Ze
reageerde heel blij verrast.'

door Lina (vervolg van pagina 1)
Ik heb met de eigenaren van de ruilboekenkast op de Meeuwenlaan gesproken. Zij
heten Lisa en Herman en hebben al 6 jaar
een ruilboekenkast. Dit is hun derde
ruilboekenkast omdat de andere kasten
steeds stuk gingen. Zij vertellen dat ze

'Ik vind het
wel jammer
dat ik niet
bij andere
kinderen naar
binnen mag'
door Emilia
Nu met Corona moeten we
allemaal zo veel mogelijk
binnen blijven, sommige
kinderen zijn nog helemaal niet naar buiten
gegaan en andere mogen
soms een ommetje maken.
Sommige kinderen mogen
meer dan andere kinderen.

selfie met de trotse moeder (en reporters)

Tess (10) heeft een zusje
Fem (9). Hun ouders zijn
niet zo streng. Zolang
haar vriendinnen afstand
houden van de ouders
mogen ze gerust bij haar
binnen spelen. Tess mag
ook bij andere kinderen
binnen spelen. Lyse (10)
en haar zusje Nova (7)
mogen dat niet. Ze mogen
wel eens buiten afspreken maar alleen rondom
hun huis. Tess sprak ik
bij haar in de tuin en met
Lyse heb ik gevideobeld.
Wat vind je ervan dat je
bij andere kinderen naar
binnen mag?

ermee zijn begonnen omdat ze hun huis
wilden opruimen, maar inmiddels hebben
ze zelf ook al 250 boeken van andere
mensen uit de ruilboekenkast gelezen.
Om de 5 minuten komen mensen langs om
een boek neer te zetten of mee te nemen.
Elke avond staan er hele andere boeken
in de kast dan wat ze in de ochtend erin
hebben gezet.
Wisten jullie overigens dat hun ruilboekenkast Noorderkroon heet?

Tess: Ik vind het leuk
want andere kinderen mogen het niet.
Lyse: Ik vind het best wel
jammer maar ik mag wel
met ze buiten spelen. Nu
mag ik sowieso niks want
ik heb koorts, buikpijn en
keelontsteking.
Waarom mag je wel of niet
bij andere kinderen naar
binnen?
Tess: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk gewoon
omdat het meer geldt voor
volwassenen dan voor kinderen.
Lyse: Mijn vader en moeder
zeiden eerst ook al dat ik
niet bij andere kinderen

naar binnen en nu al helemaal niet omdat ik ziek
ben.
Zijn je ouders streng met
de anderhalve meter?
Tess: Niet heel erg, omdat kinderen dat niet per
se hoeven te doen. Ik mag
vriendinnen niet meer
knuffelen enzo maar ja.
Lyse: Een beetje, zij houden ook niet heel erg veel
afstand mijn oom kwam
bijvoorbeeld op bezoek
en hij stond in de deuropening en toen kroop ik
onder zijn arm door en
daar zeiden mijn ouders
niks van.
Houd je je altijd aan de
Corona-afspraken met je
ouders?
Tess: Ik ga wel vaak bij
andere kinderen naar
binnen als het ook mag
van hun ouders.
Lyse: Als het niet van
mijn ouders mag dan doe
ik het niet.
Sinds 11 mei mogen Tess
en Lyse twee dagen per
week weer naar school.
Daar zijn ze heel blij mee!
Laten we hopen dat het
strenge naleven van de
maatregelen er voor zorgt
dat we na de zomervakantie weer normaal naar
school kunnen.

Berichten van VER
door Mouad

Mijn vader en heel
veel andere mensen
zitten vast in Marokko. De overheid
heeft een lockdown
aangekondigd. Er
mag maar 1 iemand
van de familie uit
huis voor noodzakelijke dingen
zoals boodschappen doen en medicijnen halen. Om
18:00 gaat er een
alarm af en mag er
niemand meer naar
buiten. Mijn vader
zit vast in Casablanca bij zijn
ouders en stuurde
deze foto van de
lege straten.

Oma's
oVeR
COronA

Naar huis
door Alina
Mijn zus was in Australië, maar
heeft terug kunnen komen met het
vliegtuig eind april. Ze vertelde:
'Het is eigenlijk wel heel vreemd.
Het was heel leeg. Er ging maar een
vlucht per vijf of zes uur. Alles
was op het vliegveld dicht. Bijna
iedereen die daar loopt en werkt
zit op jouw vlucht. Je probeert
natuurlijk afstand te houden van

INTERVIEW MET OMA WILHELMINA (WINNIE)
Waar woon je? - Ik woon in Zaandam in Nederland
Hoe oud ben je? - Ik ben 69 jaar oud.
Wat mis je het meest in deze rare Corona tijden?
- Ik mis het meest dat ik niet met mijn vriendinnen op het terras een kop koffie kan drinken.

door Lina

Wat vind je ervan hoe Nederland met Corona
omgaat? - Volgens mij gaat het wel aardig.

5 vragen aan mijn oma's:
Oma Winnie in Nederland
en Oma Renate in Duitsland

Hoe kom je je dag door? - Eerlijk gezegd speel ik
een beetje veel spelletjes en zit ik te veel op
mijn mobiel en op Facebook.
INTERVIEW MET OMA RENATE
Waar woon je? - Ik woon in Stuttgart, Duitsland.
Hoe oud ben je? - Ik ben 72 jaar oud.
Wat mis je het meest in deze rare Corona tijden?
- Ik mis mijn kleinkinderen het meest. Ik mis
ook dat ik niet met opa ergens een kop koffie kan
drinken in een cafe of naar de bioscoop of met
vrienden kan afspreken. Dat zijn de dingen die
ik heel erg mis.
Wat vind je ervan hoe Duitsland met Corona
omgaat? - Ik denk dat ze de beste bedoelingen
hebben, maar ik denk ook dat de mensen die de
beslissingen moeten nemen ook niet zo goed weten
wat ze moeten doen met Corona. Ik vertrouw ze wel
en denk dat ze het goed doen. Ze willen dat wij
gezond blijven en dat vind ik belangrijk.
Hoe kom je de dag door? - Ik heb genoeg dingen te
doen en genoeg ideeen. Ik lees heel graag en wandel graag met opa in het park. Ik vind het leuk
om dingen thuis te doen en ik kook graag. Nu heb
ik tijd om net iets ingewikkelder te koken. Verder werk ik graag in de tuin en bel ik heel veel
met vriendinnen. (Net heb ik 2 uur met een vriendin gebeld). Ik heb ook al 2 truien gebreid en af
en toe speel ik ook akkordeon, schrijf brieven
aan jullie. Dus, verveling ken ik niet.

mensen, maar ik zat dan vijftien
uur bij de mensen om mij heen. Er
zat wel steeds en stoel tussen de
mensen waar je naast zat, maar
je hebt nog steeds mensen achter
en voor je. Er hangt ook een best
gespannen sfeertje. Niemand reist
omdat ie op dat moment wil reizen.
Ik moest bijvoorbeeld terug want
ik had een visum dat ging verlopen,
maar andere mensen moeten naar
familie of ik weet niet wat ze allemaal moeten. Maar je kan niet op
dat moment zonder reden reizen.'

Lege lucht
door Fien
Er vliegen minder vliegtuigen. Dat
komt door corona. In vliegtuigen zitten
de mensen namelijk dicht op elkaar en
dan kan het virus zich makkelijk verspreiden. Verder zijn sommige landen
op slot gegaan zodat de vliegtuigen
er niet meer mogen landen. Een voordeel van minder vliegverkeer is dat
er minder geluidsoverlast is en dat er
minder luchtvervuiling is. Een nadeel
is dat mensen die familie of vrienden
hebben in een ander werelddeel niet
meer naar elkaar toe kunnen vliegen. En
op Schiphol werken veel mensen en die
weten niet meer zeker of ze straks nog
wel werk hebben om geld te verdienen.
Zonder geld kunnen ze niks kopen in de
winkel en verdienen de winkels niks en
dan moeten ze sluiten. Zo verdient een
land minder geld.

Podium & festivaL
“Dat is wel

een goed idee
eigenlijk”

door Eve (foto Edwin vd Zande)

Afgelaste concerten
door Alina

Je hebt er vast al over gehoord,
bijna alle concerten en festivals zijn afgelast. De reden: Covid-19 (het Coronavirus). Het is
stom voor ons, maar het is ook
stom voor de artiesten zelf. Ze
verdienen geen geld en kunnen
niet optreden, dat is jammer.

DE DIJK
Een van al die artiesten is
Hans van der Lubbe. Hij is de
bassist van De Dijk. Ik heb met
hem gesproken. Hij zei: ”Het is
heel vervelend dat de concerten
niet door gaan.” Ik vroeg hem
waarom en hij antwoorde daarop met: ”Omdat het heel leuk is
om te spelen.” Hij vond het niet
stom. “Ik begrijp de maatregelen,
maar ik vind het heel jammer
en niet stom. Ik vind het ge-

woon jammer dat we niet kunnen
spelen.” Ik vroeg: “Wat vindt de
rest van de band er van?” hij
zei: ”Ehm, zij vinden het ook
heel jammer.” Hij vertelde dat
hij het optreden heel erg ging
missen. Ik vroeg hem: ”Wat ga
je dan zo missen?” “Het muziek
maken, de lol en de opwinding.
Jammer genoeg hadden we geen
oplossingen kunnen bedenken om
al de concerten door te laten
gaan. En streamen vanuit huis
leek ons geen goed idee. En op
een concert anderhalve meter
houden, is bijna onmogelijk.”
Ik vroeg: “Wat ga je eigenlijk
de hele tijd doen op de momenten wanneer je eigenlijk een
concert had?” Hij zegt hoofdschuddend: “Geen flauw idee.
Misschien denken aan optredens
als het weer kan.”

Ook muziekfestival Into the Great Wide Open op
Vlieland gaat door corona dit jaar niet door.
Eve sprak met Eva Laurillard, programmeur van
het kinderprogramma, over wat dat betekent.
Wat doe jij op het festival?
“Ik ben de programmeur van het kinderprogramma. Dat wil zeggen dat ik zoek naar leuke projecten, workshops en activiteiten voor
kinderen. Dan ga ik met de projecten praten
om te kijken wat het precies is en of het wel
leuk is. En dan vraag ik of ze langs willen
komen.”
Hoe verblijf je daar, zit je daar dan al een
paar weken van tevoren?
“Als we het organiseren dan gaan we daar naartoe, maar ons kantoor zit gewoon hier in Amsterdam-Noord. Vlak voor het festival vertrekken we naar Vlieland en dan slapen we allemaal
op camping Stortemelk.”
Het festival gaat niet door. Wat mis je het
meest?
“Ik mis mijn collega’s en ik mis heel erg het
eiland. Want ons festival is op Vlieland en
dat is een heel mooi eiland. Daar kunnen we nu
niet naartoe. Wij vinden dat heel jammer en de
mensen op Vlieland vinden het ook heel jammer.
Daar gaan altijd heel veel toeristen heen en
nu is het heel erg stil daar.”
Gaan jullie iets anders doen?
“Ja, we zijn heel hard aan het nadenken over
allemaal andere dingen die we online kunnen
gaan doen. Ook voor kinderen.”
Gaan jullie kleinere concerten geven
bijvoorbeeld bij het bejaardentehuis?
“Dat is wel een goed idee eigenlijk. Dat hebben we nog niet gedaan. Dat is wel een goed
idee dat doen anderen mensen wel he. Ik heb
het gezien inderdaad. Goed idee.”
PS INTO THE GREAT WIDE OPEN 2021
IS VAN 2-5 SEPTEMBER!

Thijs Boontjes zou deze zomer optreden tijdens Into the great wide
open op Vlieland. De NOORDKrANT
interviewde hem via zoom.
Thijs vindt het jammer dat het festival niet door gaat, omdat hij één
keer eerder op ITGWO heeft gespeeld
in 2016 en dat was een van de leukste optredens die hij ooit gegeven
heeft. De sfeer op het festival en
de plek in de duinen waren fantastisch.
Hij mist ook het optreden voor veel
mensen en zijn hechte bandleden.
Samen een toffe avond hebben. Via
internet is toch anders. Hij zou
graag ook best voor minder dan
30 mensen op willen treden, maar
weet niet of dat wel mogelijk is

qua kosten voor de theaters. Thijs
heeft wel opdrachten om rond te
komen. Hij verkoopt zijn stem voor
reclames en schrijft liedjes. Als
de coronatijd voorbij is wil Thijs
weer eens in een vol café staan. De
gezelligheid die je ook bij een optreden krijgt.
Thijs vindt het interessant hoe
verschillende landen met het corona crisis omgaan en is wel tevreden
hoe ze in Nederland de maatregelen
hebben toegepast en langzaam weer
aan het versoepelen zijn. Er moet
ook draagvlak zijn bij de bewoners
van het land en hij is fan van het
compromis. Hij denkt dat de Corona
crisis de mensen bewuster zullen
maken over hygiëne.

Een aVoNd zonDer ROnald SniJdeRs
door June en Liene
Ronald Snijders is cabaretier. Hij
woont in Amsterdam Noord in Elzenhagen. Hij staat op het podium met
shows en is grappige tekstschrijver.
In dit interview vragen we hem naar
zijn leven in deze corona tijden.
Hoe gaat het met je werk?
Ik heb eigenlijk verschillende
soorten werk. Ik ben schrijver en
als schrijver kan ik nu gewoon
doorschrijven, dat maakt niet uit
natuurlijk... maar ik doe ook optredens en dat is nu lastig.
Wat heb je nu allemaal te doen?
Ik kan nu wel schrijven dus dat is
heel fijn. Ik schrijf bijvoorbeeld
voor de Boterhamshow. Misschien
kennen de lezers van de krant dat
wel. De Boterhamshow zou opgenomen worden in mei maar dat wordt
ook verplaatst naar eind dit jaar.
Daar kan ik nu nieuwe scenes voor
schrijven.
Kan je nu nog alles doen wat je
voor de Corona ook kon doen?
Nee, want ik kan niet optreden.
Ik zou een nieuw theaterprogramma
gaan maken, met allemaal grapjes.
Die grapjes moet je altijd eerst
testen voor een publiek. Dat had
ik in deze periode willen doen,
maar die optredens gaan dus niet
door. Dus ik kan niet testen of het

grappig is.
Hoe ging de show heten?
‘Een avond met mij’. Maar nu is het
eigenlijk een avond zonder mij geworden.
Hoe denk je dat de toekomst er voor
jou uitziet?
Anderhalve meter afstand… dat is
lastig in het theater. Waar vroeger 100 mensen in de zaal zaten
kunnen er nu maar 30. En die mogen niet naast elkaar zitten… ik
vraag me af of dat wel leuk is. En
als ze gaan lachen dan komt allemaal spuug in de lucht… dus moeten ze dan mondkapjes op?
Heb je nieuwe grapjes bedacht tijdens Corona?
Jazeker. Ik ben bijvoorbeeld altijd
bezig met het verzinnen van nieuwe woorden. Voor De Alfabetweter,
een boek. Zoals mondkapper, als
nieuwe naam voor tandarts.
Wat is het leukste aan Corona?
Tja dat is lastig zeg… misschien
in grotere theaters kunnen spelen?
Zoals Carré, dat is het mooiste
theater van Nederland.
Wat is het stomste aan Corona?
De afstand houden. Dat je continue
moet opletten en ook met vrienden
en familie. Terwijl je eigenlijk wil
omhelsen en knuffelen voelt het

Voor een dichte
Tolhuisdeur

fotos en tekst
door Liz & Noor

allemaal een beetje koud en kil. En dat er
mensen doodgaan aan corona is natuurlijk
het allerstomste. En dat dokteren veel
harder moeten werken nu.
Wat was het eerste optreden dat niet door
kon gaan vanwege corona?
Dat zou een huiskameroptreden zijn, in
Amsterdam-Noord. Heel spannend, bij iemand
in de huiskamer. Maar dat soort dingen
kunnen dus ook niet met deze regels.
Wat vinden je kinderen ervan… dat je nu
thuis bent?
Haha dat moet je eigenlijk aan mijn kinderen vragen. Ik denk dat ze het stiekem wel
leuk vinden dat ik meer thuis ben en dat
we spelletjes kunnen doen.

Valerie Bollegraf is producent van het
Tolhuis en gaf ons een korte rondleiding
in het tolhuiscafe in deze corona tijd.
Normaal treden artiesten hier op in de
concertzaal en worden er festivals gehouden. Nu is het natuurlijk leeg.

Het restaurant is ook helemaal leeg, geen
klanten. De tijd wordt gebruikt om het restaurant schoon te maken en op te knappen.
Wel een triest gezicht zo’n lege bar. Erg
ongezellig.

p
O de WERKvloer

noodopvang
door Emilia

Vanwege Corona moet iedereen thuis
werken, ouders moeten ook nog op hun
kinderen passen. Sommige ouders brengen
hun baby naar de Noodopvang. Er zijn
natuurlijk wel wat regels.

Tinteltuin is een grote kinderopvangorganisatie die in deze tijd op een
paar plekken kinderen van ouders met
cruciale beroepen opvangt. Baby Rosa
gaat af en toe naar De Nachtegaal, een
van de locaties van Tinteltuin. Haar
ouders zijn leraar en eindredacteur
bij een krant, dus die hebben recht op
opvang. Ze brengen Rosa zo weinig mogelijk, alleen als ze allebei tegelijk
moeten werken. Juf Nikki werkt bij De
Nachtegaal en vertelt hoe het gaat.
1. Wat is er nu anders dan anders?
“Ouders mogen niet meer naar binnen,
en we houden anderhalve meter afstand.
Het is wel iets afstandelijker, maar
zo proberen we wel gewoon goed te
luisteren naar wat meneer Rutte zegt.
Zodat het voor iedereen haalbaar is.”
2. Is het zwaar om dit nu te moeten doen?
“Sommige dagen zijn zwaar en andere
dagen wat minder. Zwaar is dat je ook
andere kinderen hebt van andere groepen die je niet kent, of van een an-

Stilte op
de muziekschool
door Merijn
Max geeft al 4 jaar muziekles op de muziekschool en
hij speelt in een band: De
Memphis Maniacs. Voor hem
is alles anders nu.
Vind je het raar dat kinderen nu online les hebben?
Ik vind het niet raar, wel
anders. Ik vind het contact
anders dat mis ik online.
Ik ben wel al gewend. Het
is wel handig dat ik nu een
kopje thee kan maken in de

keuken maar als je samen
bent kun je meer leren.
Zijn er concerten van jou
niet doorgegaan?
Heel veel, het begon in
februari. Ik heb normaal
minstens twee optredens per
week het hele jaar door, dus
als je dat optelt tot oktober zijn dat heel veel optredens die niet doorgaan.
(red: ik heb het uitgerekend
dat zijn wel 60 optredens!).
Superstom.

dere locatie. Dus dan ben je veel meer
aan het zoeken, en als je met kinderen
staat die je wel kent dan is het gewoon
een stuk makkelijker en dan weet je
allemaal hoe het moet.”
3. Is er ook iets leuker nu?
“Het is gewoon leuk dat je nu kinderen
ziet die lang in quarantaine waren en
nu weer komen.”
4. Ben je bang dat je Corona krijgt?
“Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik
probeer wel gewoon afstand te houden,
en heel veel aan mijn hygiene te denken, meer kan ik niet doen.”
Sinds 11 mei is de opvang weer open
voor alle kinderen. Er is een speciale manier bedacht waarop de kinderen
kunnen worden gebracht en gehaald. Een
gastvrouw vangt de kinderen op bij de
deur, baby’tjes worden in een bedje
gelegd door de ouders en daar door de
gastvrouw weer uitgehaald. Volwassenen
hebben geen fysiek contact om de verspreiding van Corona tegen te gaan.

Wanneer ga je weer echt
optreden?
Oh jeetje man dat kan ik
niet zeggen. Ik hoorde dat
we met 30 man in een zaal
mogen in juni maar of dat
met alle kosten genoeg is
om voor 30 man te spelen. Ik
denk pas weer eind dit jaar.
Ben je meer binnen met
corona of meer buiten?
Zeker binnen. Ik ben niet

echt een buitenmens. Ik ga
soms op de stoep zitten en
dan weer terug.
Doe je meer dingen met je
gezin nu?
jazeker, in het begin vond
ik het wel lastig dat we
allemaal in elkaars ruimte
zatten. Nu spelen we veel
spelletjes. En we verzinnen
dingen, zoals tennis op de
keukentafel.

Geef je digitale concerten?
Nou we hebben dat twee weken
geleden op facebook gedaan.
Een live stream voor 45
minuten dat was heel leuk.
Je kan het terugkijken!

NUR Limonade
door Lina

Ik ben voor dit interview op bezoek bij filmmakers Tine
Reischl en Josefine Salden van NurLimonade Media in hun atelier in de NDSM Kunststad. Een hele grote loods waar vroeger
schepen werden gebouwd. Nu zijn er ateliers van kunstenaars.
NURLimonade maakt reportages en andere filmpjes en geeft
filmlessen aan kinderen op basis- en op middelbare scholen.
Ook begeleiden zij verschillende FilmClubs in heel Amsterdam.
Hebben jullie nog werk in deze Corona-tijden ?
J: Ja, maar het is wel wat lastiger. Met de kinderen werken we
veel aan thuisonderwijs. We geven ze filmopdrachten voor thuis.
Zelf maken we ook nog dingen, maar wel minder. Gelukkig kun je
1,5m afstand houden en iemand toch filmen. We maken ook animaties, dat is meer knutselen dan met echte mensen. Dat scheelt!
Waarvan kennen jullie elkaar ?
T: We kennen elkaar van onze studie FILM in 2002. Mijn achternaam begint met een R en die van Josefine met een S. De klas werd
alfabetisch ingedeeld. En nu werken we al 18 jaar samen!

Houden jullie afstand met elkaar?
J: Ja, al is het wel lastig. We delen een kantoor dus raken dezelfde spullen aan. We wassen vaak onze handen en proberen niet
te dicht bij elkaar te komen. En wie zich ook maar een klein
beetje niet lekker voelt, blijft thuis.
Wat missen jullie het meest in deze corona tijden?
T: Gewoon iets doen zonder na te denken, knuffelen, dansen, plezier maken. Niet de hele tijd een soort smetvrees moeten hebben.
J: Ik mis ook heel erg de gezelligheid van de kinderen waar we
altijd mee werken. Je kan best veel online doen, maar je maakt
toch meer contact als je elkaar in het echt kan zien.

In de bus
door Chiara
door Eve - vervolg
van pagina 1
Ik sprak met Joop
Jorna van IJskoud
de beste (en hoopte
stiekem op een ijsje)
Heeft uw winkel last
van de crisis?
“Ja, een beetje. Er
mogen nog maar twee
mensen tegelijk
naar binnen.”
Bent u bang om ziek
te worden?
“Nee, ik ben zelf
niet bang om ziek te
worden.”
Bent u bang dat uw
familie ziek wordt?
“Nee, ook niet
echt.”

Komen er veel ouderen ijs halen?
“Ja, de oudere mensen komen meestal in
de avond en de jongeren overdag.”
Komen er nog steeds
evenveel mensen
als eerst een ijsje
eten?
“Ja, nog net zo veel
als eerst.
Ongeveer duizend per
dag.”
Wat is uw lievelingssmaak van ijs?
“Witte chocola vind
ik lekker. En de
jouwe?”
Cookie-caramel.
“Lust je er eentje?
Met spikkels zeker?”
Jazeker. Dank u wel!

Ik wou wat meer weten over bussen in
corona tijd daarom ging ik een chauffeur interviewen. Nu weet ik er wat
meer van. Hij vertelde me best veel.
Toen ik even in de bus keek zag ik wat
maatregelen hangen. Zoals: houd afstand van mensen, en je mocht niet meer
voor in stappen, waar de buschauffeur
zat. Zelf vond ik die maatregelen wel
goed. Want dan konden de passagiers
niet ziek worden van de buschauffeur,
en andersom niet.
INTERVIEW MET GEROLD VAN LIJN 392
1. Heeft u nog genoeg werk? - Gelukkig
wel. Als je oproepkracht bent heb je nu
geen werk meer. Want dan val je in als
iemand ziek is bijvoorbeeld. Maar ik
heb gelukkig een vast contract.
2. Bent u bang voor corona? - Ja we zijn
allemaal een beetje bang voor Corona,
maar we krijgen binnen kort een Glazen
scherm, dat zorgt voor veiligheid.
3. Is er veel veranderd? - Ja! Er rijden
minder bussen want er gaan geen kinderen naar school. En volwassenen gaan
ook niet meer naar hun werk. En minder
bussen is minder buschauffeurs.

D I EREN-dingen
door Laila

In het Schellingwouderbreekpark
zat een kikker op een kikker
op een pad

In de Breek leven vier schildpadden! Je moet wel heel goed zoeken!

door Kelsey
Iedereen weet waarschijnlijk al van
Corona, dat zou je tenminste denken, iedereen weet ervan behalve dieren. Maar
toch is het ook raar voor hun. Bijvoorbeeld omdat hun baasjes meer thuis zijn,
(dat geld alleen voor huisdieren). Of
omdat hun baasjes nu meer met ze spelen,
omdat ze anders niks te doen hebben. Ik
denk dat ze dat wel fijn vinden, want
ze krijgen nu veel meer aandacht dan
normaal, (dat geld alleen niet voor de
vissen, want die merken er denk ik niet
zoveel van). Ik heb zelf ook best veel
huisdieren: mijn hond Toby, mijn poezen

door Laila

Anna en Elsa, en mijn vissen. Ook is Corona raar voor dierentuindieren, want
alle dierentuinen zijn dicht, dus er
komen geen mensen, en dierentuindieren
zijn mensen gewend. Waarschijnlijk zullen ze zich wel een stuk rustiger voelen. En voor de dieren buiten op straat
en in de natuur is het weer fijn, want er
is minder verkeer, en er lopen minder
mensen op straat. Dus zo is Corona voor
alle dieren (en mensen, maar het gaat
nu over dieren)raar, maar voor sommige
dieren ook wel weer heel fijn!

ACHTERKrANT

cORoNA

EindeliJk weEr TeNnis

Noord is stil.
De straten zijn kil.
In de supermarkt staan wij
met elk een eigen karretje in de rij.
Mensen doen een boodschapje
en dragen een mondkapje.
Ik wil naar school, wie had dat gedacht,
dat Corona dat bracht.
Het zijn niet meer zo veel dagen.
En ik heb nog zo veel vragen.
Ik ga nu mijn handen wassen.
Vergeet niet om allemaal te blijven
oppassen.

door Merijn

Charlotte van Alphen -

rebus
door Liene
en Yune

Milco is tennisleraar bij tennispark Elzenhagen. Hij mag sinds kort
eindelijk weer les geven aan kinderen, maar nog niet aan volwassenen.
Ik interview hem over tennis in
tijden van Corona.
Wat voor corona maatregelen zijn
er op de club? - De maatregelen op
de club zijn dat de ouders niet het
tennispark op mogen. Zij moeten hun
kind bij het hek afzetten en bij
het hek ophalen. De kinderen moeten zich schoonmaken met een soort
gelletje voor hun handen en wij als
leraren moeten zo min mogelijk de
ballen aanraken en de kinderen moeten zo veel mogelijk ballen pakken
met een speciale koker.

Vind je dat meer mensen naar buiten
moeten met Corona? - Ik vind van
wel. Fitte en jongere mensen moeten
meer naar buiten maar de mensen die
70 plus zijn of ziek zijn moeten
meer binnen blijven.
Doe je meer dingen met je gezin in
corona tijd? - Ja ik eet meer bij
mijn moeder. Ik ga vaker langs bij
mijn vader. Ik fiets meer en loop
meer ik heb nu meer tijd.
Heb je tennistoernooien die nu
niet doorgaan? - Ja er gaat geeneen
toernooi door. De competitie gaat
niet door. Alles ligt plat, dus ik
heb helemaal niets kunnen doen.

Waarom mogen ouders niet tennissen
en kinderen wel? - Omdat de wetenschap heeft gezegd dat kinderen
minder gevaarlijk zijn qua besmetting worden en bij volwassenen is
dat gevaarlijker.

woordzoeker
door Lina

Hoe lang denk je dat corona nog
gaat duren? - Ja dat weet ik niet.
Het kan nog jaren duren maar misschien komt er wel een vaccin en
dan is het zo verholpen.

door Yune en Liene

Wat is er in december wat in geen enkele
andere maand voorkomt? - De letter d.
Wat is groen en loopt door Zunderdorp?
- Een kudde augurken.
Waarom werkt een domkop niet graag in de
tuin? - Omdat hij denkt dat de tuinslang
giftig is.
Er loopt een oen door de kinderboerderij
Buiktuin. Wat zegt de oen tegen een koe
die boe zegt? - Je hoeft me niet te laten
schrikken, ik heb je al lang gezien hoor!
Ik word nat gemaakt. Men slaat met een
vuist op mij en ik wordt naar alle hoeken
van de wereld gestuurd. Rara wat ben ik?
- Een postzegel.
Hoe noem je een komkommer in de verleden
tijd? - Kwamkwammer.

ColOfoN

Hahaha - door Liene en Yune

1. Lollige foto’s maken
2. Corona commando: een kind is de
commandant, de anderen volgen het op.
Bijvoorbeeld: neem afstand / nies in
je elleboog / houd je adem in / doe een
denkbeeldig mondkapje op / wegrennen /
doe Corona na.
3. Maak Corona kunst van takjes, blaadjes en alles wat je in noord kan vinden.
4. Corona proefje: Pak een kom met water
en doe er peper in. Steek je vinger er
in. Nu doe je dezelfde vinger maar dan
met handzeep er in. Wat gebeurt er?
5. Maak een zaadbal van rivierklei,
zaadjes van een paar soorten bloemen en
aarde. Kneed alles samen tot een bal.
Laat een dagje liggen. Gooi dan op een
plek waar veel zon schijnt en wacht af...

De NOORDKrANT is een initiatief van
Tolhuistuin en Into the Great Wide Open.
Artikelen zijn gemaakt door Eve (10),
Liene (8), Yune (8), Laila (11), Mouad
(10), Alina (11), Liz (12), Noor (12), Fien
(9), Chiara (9), Charlotte (11), Lina (11),
Merijn (9), Emilia (11) en Kelsey (9)!
Onder leiding van Rianne van Duin en
Marc Faasse. Werving door DAT! school.
Met dank aan het Fonds voor Noord.

