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M - W K r a n t 

Jeugd entertaint publiek op BoezST open dag 
 

 

Maasbree - Zondag 22 november was het 
moment daar, de artiesten  mochten hun 
show weggegeven tijdens de open dag van 
BoezST in Maasbree. Vanuit KidzBase is 
gevraagd of we vanuit de 
Mutsaersstichting een mini concert wilde 
geven. Een mooie reden om een kijkje 
achter de schermen te nemen:  
 
Nerveus. Dat is het eerste wat je merkt als je 
binnenloopt bij het zaaltje waar het optreden 
wordt gehouden. Iedereen straalt het uit, 
vooral de jeugd. Je merkt dat er een beetje 
onrust is en dat alles een beetje stroef 
verloopt. Maar als ze eenmaal bezig zijn met 
de soundcheck begint het al wat meer losser 
te lopen. In de zeer korte tijd die ze hebben 
maken ze er snel werk van om alle liedjes een 
laatste keer te checken voordat Ricardo met 
het nieuws komt dat hun optreden ook 
uitgezonden zal worden op de radio. 
Natuurlijk zorgt dit voor nog meer spanning 
maar je merkt dat het gezonde spanning is. 
Van de nervositeit in het begin is weinig 
meer te merken nadat de eerste twee hun 
optreden hebben gehad. Tussen de optredens 
door nemen ze de gitaar erbij en spelen ze 
een paar liedjes voor de lol.  
Natuurlijk is de mening van het publiek het 
belangrijkste, daarom heb ik me in het 
publiek gemengd en aan iedereen gevraagd 
wat ze er van vonden.  
 

‘’Geweldig!. Het was zo mooi 
gezongen,  ik vind het knap dat 
ze dat kunnen.’’ 
 
Het publiek was er weg van en zo ook de 
mensen van de radio die meteen hebben 
gevraagd of ze interesse hebben om vaker op 
te treden of op de radio te komen, waar de 
jeugdigen maar al te graag mee deden 
instemmen. 
 
 
 
 

Natuurlijk kon deze dag niet goed geregeld 
worden als we geen geluid technicus hadden. 
Gelukkig voor ons kennen wij iemand die ons 
maar al te graag wilden helpen.  
‘’Vanmorgen om kwart over acht was ik de 
vrachtwagen al in aan het laden terwijl ik pas om 
vier uur thuis was van een optreden en ik ben niet 
eens chagrijnig!’’ 
De zangers en zangeressen doen allemaal hun 
optreden en het loopt vlekkeloos. Ze krijgen na 
de show de kan som allen nog eens een nummer 
te zingen. Dit doen ze zonder enige problemen. 
Tussendoor worden plotseling wat wisselingen 
gemaakt en ook hier weten ze goed me om te 
gaan. ‘’Het was heel leuk en ik kan niet wachten 
om het nog een keer te mogen doen. In het begin 
was het wel wat spannend, maar toen we er  
 
 
 

eenmaal stonden en begonnen was het zo leuk!’’  
Meteen als ze terug zijn op de groep zoeken ze de 
radio zender terug en luisteren hun eigen 
optreden met verbazing terug, niet beseffend dat 
hun dat daadwerkelijk zijn.  
 

‘’Het was heel leuk en ik kan niet 
wachten om het nog een keer te 

mogen doen” 
 
Al met al was het een zeer leerzame en leuke dag, 
en zullen we het ons herinneren als een mooie en 
gezellige dag. 
Auteur: Gina op ‘t Veld 
 

Stefan Nijssen is een man 
die niet veel mensen 
kennen, toch woont hij al 
ongeveer een maand in 
het Mutsaersoord. 
Hij is een zeer 
gepassioneerde muzikant 
en daarom hebben we 
besloten om eens een 
kijkje te nemen in zijn 
onderkomen 

Gelukkig wilde hij hier 
graag aan mee werken en 
kregen we zelfs een 
rondleiding en mochten 
we vragen stellen. Lees 
het gehele artikel op 
pagina 2 
 
 

Omdat Cassandra en ik 
hoorde dat er veel 
werd gepraat over een 
kogelgat werden we 
nieuwsgierig. Dus we 
gingen we op 
onderzoek. Even de 
goedkeuring van juf 
Anne en aan de slag! 
 
 
 

 

Nieuwe bewoner Mutsaersoord 
Interview Stefan Nijssen 

 

Het kogelgat 
Interview Rens 
 

We hebben Rens ( van 
het VSO) geïnterviewd 
over het kogelgat en 
dit waren zijn 
antwoorden.  
Lees het gehele 
artikel op pagina 4.  
 

Wereldfeest  
Kom allemaal naar het 
wereldfeest op 17 
december 2015.  Er zijn 
allerlei activiteiten op het 
terrein van 13.30 tot 15.30  

   

Hij is weer geweest!! 
De sint en zijn pieten zijn 
weer langs gekomen bij de 
Mutsaersstichting en de 
Wijnberg. Onze verslag-
gever was erbij!  

De feestdagen staan voor 
de deur! 
 
Alvast fijne feestdagen & 
gelukkig nieuwjaar gewenst 
namens de gehele redactie.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUm8aer73JAhUG_w4KHZXJC8UQjRwIBw&url=http://mijnmooistefeestje.webklik.nl/page/draaiboek-reis-rond-de-wereld-feest&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNGdU1S8bDclodDAFT6upnRqceA_Ug&ust=1449152318830191
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Nieuwe bewoner Mutsaersoord 
Interview Stefan Nijssen  

 
Venlo - Bij het binnen komen wordt je meteen 
‘gecontroleerd’ door zijn hond Chevy. Het tweede 
wat opvalt is een vis die aan het plafond  hangt, 
waarvan je eerst schrikt en dan in de lach schiet. 
 
‘’Dat is mijn symbool.’’ Verteld hij lachend. ‘’Ik heb hem 
gekregen in Havana, Cuba. Het is een vis die zich 
opblaast en stekels opzet als hij in gevaar is. Ik neem 
hem altijd overal mee naar toe, waar ik ook ga wonen.’’ 
 
 Als je zegt dat je hem mee neemt overal waar je 
gaat wonen, neem ik aan dat je al op een aantal 
plaatsen gewoond hebt. Hoe is dat om te 
verhuizen?’’ 
‘’Veel werk.’’ Lacht hij. ‘’ik heb al op heel veel plaatsen 
gewoond, meestal in oude kloosters of fabrieken. Ik hou 
ervan om in grote ruimtes te werken. Ik reis graag en 
ben wel een beetje een avonturier dus verhuizen vindt 
ik niet zo heel erg.’’ 
 
Waarom ben je in het Mutsaersoord komen 
wonen? 
‘’Ik werk al 25 jaar samen met kinderen in combinatie 
met muziek. Deze plek staat voorlopig even leeg en ik 
kon hier komen wonen. Ik doe hier eigenlijk twee 
dingen tegelijk. Ik zorg ervoor dat het gebouw en de 
omgeving veilig is, geen vandalisme. En ik kan hier 
rustig werken en muziek opnemen.’’ 
 
Ben je altijd met muziek bezig geweest of heb je 
ook andere dingen gedaan voor je met muziek 
starten? 
 
‘’Ik ben een tijd lang honden trainer geweest en heb ook 
bij de politie gewerkt als honden trainer.  Ik heb 
daarnaast ook nog als beveiligingsambtenaar gewerkt 
en 13 jaar lang een dames mode zaak gehad, dat kon ik 
goed combineren met mijn optredens. Maar daarvoor 
ben ik ook nog houthakker, lasser (VS 
vliegtuigonderdelen), militair, studio technicus en live 
technicus. Daarbij gaf ik ook nog muziek lessen en 
workshops Braziliaanse percussie muziek.’’ 
 
Maar nu de grote vraag hoe ben je begonnen met 
muziek? 
‘’Het zit een beetje in mijn bloed, want mijn vader is ook 
muzikant. Toen ik drie jaar was kon ik al noten lezen, 
voordat ik gewoon kon lezen. Mijn vader was voorzitter 
van de plaatselijke fanfare en bij ons op zolder thuis 
lagen de instrumenten die niet gebruikt werden, een 
opslag ruimte. En soms ging ik daar wel eens naar toe 
en pakte een instrument en speelde er wat op. Toen ik 
18 was ging ik voor het eerst in een bandje spelen voor 
1150 mensen, daarna had ik de smaak te pakken en 
wilde ik wel meer optreden. Sindsdien ben ik steeds 
meer gaan spelen totdat ik op een gegeven moment er 
mijn beroep van heb gemaakt. 
 
 

 

Ik ben manager van mijn eigen band en met die band, 
MinseKinder, hebben we net de 11de cd gemaakt. Ik ben 
een keer naar Cuba gegaan om daar van de grote 
meesters workshops te krijgen. Dat was een workshop 
van 6 weken over Latin percussie.’’ 
 
Dat is wel een bijzonder verhaal, hoe je in 
aanmerking bent gekomen met muziek. Ben je 
hier, op de stichting, van plan iets te gaan doen 
met muziek? 
‘’Ik heb wat nieuwe ideetjes over bandjes, zodat meer 
mensen zich gaan interesseren in muziek.  Ik geef ook 
workshops Braziliaanse percussie. Ik heb ooit met 160 
mensen een percussie gehad met als hoogtepunt een 
optreden in Heineken Music Hall en daarna een keer in 
een kleine bezetting in het paleis van de koningin. 
Maxima vond het heel leuk.’’ 
 
Maar als je zoveel met muziek bezig bent speel je 
vast en zeker ook een paar instrumenten?  
‘’Jazeker.’’ Lacht hij. ‘’Ik speel conga’s timbales, Latin 
percussie, trompet en zang.’’ 
 
En wat zing je vooral? 
‘’Ik ben goed in Zuid-Amerikaans en jazz.’’ 
 
Doe je naast muziek ook nog iets anders? 
‘’Ik heb ook salsa dansles gegeven, want ik speelde 
vaak in Antwerpen, met Cubanen en die deden heel 
linke danspasjes en toen ben ik in Eindhoven salsa les 

gaan volgen.  Na vier lessen deed ik al een optreden.’’.  
 
 
 

 

Venlo – In september hebben 
we allerlei tapas gemaakt met 
de eigenaar van restaurant 
Bona Tapa. 
 
Wat zijn tapas? 
 
Tapas zijn allemaal kleine 
spaanse hapjes. Dit is een echte 
specialiteit van de Spanjaarden. 's 
Ochtends hebben we een uitleg 
gekregen over tapas en toen 
hebben we ook verschillende 
tapas gemaakt. Op de afbeelding 
kan je zien welke tapas we 
hebben gemaakt.  
We hebben gehaktballen, 
scampi's en nog een paar andere 
gerechten gemaakt. Dit waren 
niet zomaar gehaktballen, want 
de Spanjaarden gooien er heel 
veel knoflook in. 
 

Met zo veel mooie verhalen en ervaringen vraag ik 
me af wat jij als je grootste ervaring ervaart? 
‘’Ik heb ooit voor twintigduizend mensen mogen 
optreden, maar dat ervaar ik niet als mijn hoogtepunt 
Ik heb eens met mijn salsa band op een privé tuinfeest 
mogen spelen. Toen begonnen we om 8 uur avonds  tot 
5 uur in de ochtend en toen heb ik een dansje gedaan 
met de vrouw van de tandarts en twee weken daarna 
heeft de tandarts mij twee kiezen geboord zonder 
verdoving.’’ 
 
‘Wauw. En overal waar je gaat neem je je 
vertrouwde vriend me?’ 
‘’Jazeker, ik heb altijd honden gehad en om hem te laten 
wennen aan zijn nieuwe omgeving doe ik altijd een 
ritueeltje. Ik loop eerst een rondje met hem over het 
terrein en dan door het nieuwe huis zodat hij alles kan 
zien en besnuffelen. Dan zoeken we een plekje voor hem 
uit in de buurt van de verwarming en leggen we zijn 
matje daar neer.’’ 
 
Ik hoop dat ik jullie hier mee iets meer heb kunnen 
laten kennis maken met Stefan. Als jullie meer willen 
weten over zijn band twijfel dan niet en ga meteen 
naar hun website. www.minsekinder.nl 
Auteur: Gina op ‘t Veld 
Foto: Gina op ‘t Veld 

 
 
 

De scampi's hebben we bereid 
met olijfolie en chilipoeder want 
daar worden ze lekker pittig van. 
We raden iedereen aan om eens 
tapas te eten, want het is heel 
lekker en ook makkelijk te 
maken. Auteur Naduah 
Scheenen | Foto's door Jarno 
Korsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koken met Bona Tapa 

Venlo - De wijnbieb is de 
bieb op school dat zullen 
jullie allemaal wel weten, 
maar wat er achter staat 
dat ga ik hier in schrijven, 
want ik heb een paar 
vragen aan Martijn 
gesteld: 
 
De wijnbieb is een bieb voor 

4 tot 12 jaar ongeveer. De 

wijnbieb is er omdat de 

biebbus weg is en je moet 

toch boeken kunnen lenen. 

Martijn is een klassen 

assistent bij Jeroen en Tanja.  

Als je een boek wilt lenen 

moet je met je pasje naar de 

bieb en dan gaat iemand van 

 

 
 
 

 

het VSO je helpen. Je kan bij 

de computer die daar staat 

boeken lenen en zoals ik al 

zei helpt degene van het VSO 

je. Auteur Tijm Wolters | 

afbeelding Tijm Wolters 

 
 

De WijnBieb 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLPypc7OnMkCFcR7DwodLDAGZA&url=https://www.facebook.com/KoophuisMakelaarsMaastricht/&psig=AFQjCNFg7H4xI_ildsYX5DReaXheIvctOw&ust=1448026869652261
http://www.minsekinder.nl/
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Bouwen aan zelfvertrouwen met 
podiumtraining 

Het is soms wat lastiger als er mensen op 
de groepen onderling ruzie hebben, maar 
uiteindelijk komt dat goed omdat ze 
respect voor elkaar hebben en ze zien 
allemaal dat ze nog wat moeten leren.’’ 
Hoe doen ze dat dan met kritiek die 
gegeven wordt? 
Heel goed, je ziet ook echt dat iedereen 
groeit.’’ Zegt hij met een beetje trots in 
zijn stem als we toekijken hoe de jeugd uit 
volle borst en zonder 'schaamte' een liedje 
zingt. ‘’sommige durfde in het begin niet 
eens met microfoon te zingen of verstopte 
zich achter het gordijn, maar als je nu kijkt 
staan ze met microfoon midden op het 
podium met een zelfverzekerde blik te 
zingen.’’ 
Daar mag je trots op zijn dat je zo veel 
hebt bereikt met de jeugd. Wat is het 
grootste obstakel dat ze moeten 
overwinnen? 
‘’De grootste uitdaging is om de 
verlegenheid weg te halen en wat ze 
daarbij leren is dat ze beter functioneren 
in grote groepen en meer contacten 
durven te leggen, daardoor worden ze een 
stuk zelfverzekerder.’’ 
Met verbazing kijk ik naar de groep 
jeugd die aan het zingen is. Ze zijn 
inderdaad enorm gegroeid, maar zijn 
er ook jeugdigen die niet konden 
omgaan met je kritiek of 
aanwijzingen? 
’Nee, ze weten dat het opbouwende 
kritiek is en ik zal altijd eerlijk tegen ze 
zijn. Dit weten ze en daarom voelen ze 
zich wat veiliger, omdat ze weten dat ik 
nooit zou liegen tegen ze want daar 
hebben ze uiteindelijk niets aan.’’ 
Is er een uiteindelijk doel? In de 
vorm van een optreden of iets in die 
richting? ‘’We hebben al een aantal 
optredens gedaan. We hebben een show 
gehad bij de Maaspoorten we hebben een 
optreden gehad bij de open dag van 
 
 
 

 
 

VENLO - Podium training is een activiteit 
met een groep jeugdigen die graag met 
muziek bezig zijn. Onder begeleiding van 
Ricardo, die hun aanwijzingen en tips geeft 
over hoe ze het beste gebruik kunnen 
maken van het podium en hun stem. Ieder 
begint op zijn/haar eigen niveau. De vorm 
bepaald iedereen zelf. De hele groep helpt 
elkaar, door bijvoorbeeld met iemand op 
het podium te staan als iemand het eng 
vindt. Lees hieronder een interview met 
Ricardo: 
‘’Zelf geef ik veel coaching lessen aan artiesten 
en op het conservatorium. Ik ben begonnen met 
podium lessen hier te geven omdat er heel veel 
jeugdigen zijn die iets met entertainment 
wilden doen. Zelf ben ik al 25 jaar bezig met 
muziek en heb dan ook al heel wat mee 
gemaakt. Ik heb ongeveer 6 miljoen platen 
verkocht als artiest en de laatste tien jaar doe 
ik Eurovisie songfestival kandidaten coachen.’’   
‘’Ik ben ook coach geweest bij de x-factor in 
België. Daarnaast heb ik ook nog 
voorprogramma’s gedaan voor Backstreet 
Boys . En dat is in een notendop wat ik allemaal 

Het mysterieuze kogelgat 
VENLO - We hebben Rens ( van 
het VSO) geïnterviewd over het 
kogelgat en dit waren zijn 
antwoorden.  
Wat doe je allemaal als je buiten 
bent?   
Werken, metaaldetector en vissen.  
Waarom ben je begonnen met 
kogels zoeken?  
Dit kwam omdat ik vaker met de 
metaaldetector bezig was en toen 
een paar kogels had gevonden.  
Waar vind je de kogels?  
Eigenlijk overal waar je kunt 
zoeken onder de grond maar 
vooral bij oorlogsplekken. Plekken 
in het bos waar vroeger strijd is 
geweest.  
Wat doe je met de kogels die je 
vind?  
Als ik kogels vindt neem ik deze  
mee en maak ze schoon. 
Vind je ook andere dingen 
behalve kogels in de grond?  
Ja zeker soms vind ik ook oude 
munten.  
 

 

Het grote kogelgat was dat er 
altijd al? 
Nee, nog niet toe ik begon met 
graven. Dit gat is er nu ongeveer 
een half jaar. 
Weet je hoeveel kinderen al bij 
dit gat zijn geweest? 
Ik zie er altijd heel veel. 
Meer over Rens. 
Hoe oud ben jij? 
Ik ben nu 15 jaar oud. 
Hoelang verblijf je al op de 
Mutsaersstichting? 
 Ik ben hier nu al 4 jaar. 
Woon je hier nog lang? 
Nee, ik ga bijna weg en woon dan 
ergens anders. 
Zit je hier nog op school, ja nog 
wel. Ik ga bijna weg naar een 
andere school. 
Bij welke juf zit je in de klas? 
Bij juf Marijn. 
Geschreven door: Cassandra en 
Foto van: 
 
 

 

heb gedaan in de muziek wereld, als ik alles zou 
moeten vertellen zitten we hier volgende week 
nog. 
Hoe is het om steeds nieuwe mensen te 
mogen begeleiden of om juist bekende, of 
zelfs vrienden weg te zien gaan? 
‘’Voor mij is het emotioneel best lastig om 
vrienden weg te zien gaan. Ik vind het 
natuurlijk geweldig dat ze zich beter voelen en 
hun eigen weg kunnen gaan volgen, want ik 
bouw nog al snel een band op met iedereen en 
hoop het beste voor iedereen.’’ 
Dat lijkt me ook zeer lastig om ze weg te 
zien gaan als je een paar maanden samen 
met ze hebt gewerkt. Is er veel verschil 
tussen de groepen? 

‘’Ja zeker, iedereen leert op zijn eigen manier 
en de betrokkenheid van de jeugd is bij 
iedereen anders. Maar in elke groep die ik heb 
gehad zitten wel een paar talentjes.’’ Zegt hij 
lachend. 
Is de sfeer altijd gezellig zoals nu?  
‘’ik probeer altijd een sfeer te plaatsen zodat 
iedereen zich op zijn of haar gemak voelt en 
weet dat hij welkom is. 
 

BoezST via KidzBase (zie pagina 1) en op 
tweede kerstdag ook voor Kidzbase. Er 
zijn ook al een aantal jeugdigen weg, 
maar die komen dan gezellig terug voor 
het optreden.’’ 
Auteur: Gina op ’t Veld 
 
 
 

De jeugd aan het woord: 
Waarom ben je begonnen met 
podium training of zingen? 
Dominic: Het leek me leuk om weer eens 
iets nieuws te doen. Ik ben op mijn  
tiende begonnen met gitaar spelen en 
dat was leuk en sindsdien leer ik op 
verschillende instrumenten te spelen. 
Kim: Ik vond het altijd al leuk om te 
zingen maar dacht eerst dat ik het niet 
kon, maar ben het toch gaan doen. 
 
Zingen jullie vaak? En zijn jullie van 
plan om er verder nog iets mee te 
gaan doen? 
Cheyenne: Ik zing een paar keer per 
dag, op gevoel. Mijn liedjes zijn altijd 
een weerspiegeling van mijn stemming. 
Alexander: Ja, ik zing elke dag wel een 
paar keer en ik zou graag een keer in 
een bandje willen zingen of mee doen 
aan een talenten jacht, maar dan moet 
ik eerst nog groeien in mijn zang.  
  
Zijn jullie veel gegroeid? Hoe vinden 
jullie de lessen? 
Alexander: Ja, ben heel erg vooruit 
gegaan. Ik stond altijd afgeschermd van 
alles en iedereen en durfde niet met een 
microfoon mee te zingen en er moest 
altijd een stem op de achtergrond staan. 
Nu zing is met volle overtuiging voor 
alles en iedereen en schaam ik me niet 
meer voor mijn stem. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyQpcvenMkCFUIrDwodKVQKpQ&url=https://www.linkedin.com/in/jessicamacciomeipelzer&psig=AFQjCNEdD1XetLYaJw-s3Kf8k8lsPJt2CA&ust=1448030173258773
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih8IHCkM_JAhVBwA4KHdNhAe0QjRwIBw&url=http://www.karencarpentercoaching.com/Performance-Coaching&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNGgllkDnfyiIBZUneVJuIUlnUSRog&ust=1449762442857659
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Spreuk van de maand: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze spullen zijn gevonden en de eigenaar kan het ophalen bij de 

dagbesteding: 
 
 

De sinterklaasviering was weer een groot succes! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIab-7DAnMkCFQR6DwodiAUDZA&url=https://extramusicnew.wordpress.com/2012/07/03/guy-j-announces-launch-of-his-own-label-lost-found/&psig=AFQjCNF_JelUTBKdN4mq61P4qzAqizEUyg&ust=1448023036575627
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcuv2hvb3JAhXEDQ8KHWIwASEQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/zakelijke-kerstkaarten/kerst-humor-briljant-2016-wz-s&bvm=bv.108538919,d.ZWU&psig=AFQjCNEq5HEx5GV_OfuWbVGVKbS6A8XidA&ust=1449156085906522
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOpbigz87JAhVIKg4KHWjLAlcQjRwIBw&url=http://thomstrips.blogspot.com/2007/01/kerst-strip.html&psig=AFQjCNHunko1duCEKjik5tYHs3AKj87R7Q&ust=1449745025151570
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Kruiswoordpuzzel

H A N N E L O R E T K O K E N G M G 

U L E X E N N A E I B B E D B W B N 

C A O P L J D R A H C I R Z I O O I 

J R N T M O M A R T I J N J D C T T 

G D E R T N A R K W - M N R W H P H 

N N O A S A N N E Y L B A B D O G C 

I A R M G W R S F Z E H N K Q N U I 

D S E G Y D N H Y R C R E W N R K T 

E S J W N R A Q G I H H T Y C A E S 

T A K I I C W N R U B W S P N J R S 

S C G A U D V Z I P V R R Y E K Y T 

E K I J T O S Q V Q I U I M O I C R 

B V T N S L L W G L U I K G I F J E 

G D Y A E L G I N A T E E N K A O A 

A H V T O B Q B K I P L Y I F T Y S 

D Y O U M T U V J M G W I M V G C T 

P L N W K I V M O A U L T J T I E U 

Z J I M C H N N T D Y E M O T Q V M 

Woordzoeker 
Kun jij alle woorden vinden?  

Wil jij meedoen aan de M-W krant?!? 
Geef je dan op bij je juffrouw of meester, wie 
weet zien we jou dan heeeeeel snel tijdens de 
kranten bijeenkomst! 

Of wil jij gewoon een leuk artikel schrijven? 
Geef het aan bij de dagbesteding, dan zal er 
ook plek zijn voor jouw artikel in de volgende 
krant!  



 
6 

   

 
 


