
De Buurtkrant Wijk Brede 

School Groep 6 

Welkom! 

Dit is de allereerste Buurtkrant van Wijk Brede School, Groep 6. De Buurt-

krant is gemaakt door Chivanni, Justin, Shurvjany, Jaïre, Chassity, Terah, 

Shurvjen en Elghinio.  Wij zitten allemaal in Groep 6 van basisschool Samen-

spel. We hebben heel hard gewerkt en we hopen dat jullie deze Buurtkrant 

leuk vinden. De Buurtkrant staat vol spelletjes, eigen verhalen en artikelen. 

De Buurtkrant is gewoon heel erg leuk! 

De Buurtkrant verschijnt in 
verschillende buurten een aan-
tal keer per jaar. Het is een 
initiatief van de Brede School, 
Amsterdam Zuidoost in samen-
werking met Ellen Jansen, jour-
nalist en auteur.  

De kinderen leren interviewen 
en reportages maken, maar ze 
leren ook hoe het werkt op de 
redactie van een krant. Ze lei-
den vergaderingen, bepalen de 

thema’s in de krant en gaan op 
pad. Belangrijk is het dat kinde-
ren vragen durven te stellen, 
dat ze klasgenoten en vrienden 
motiveren om voor de krant te 
schrijven, dat ze verkregen 
informatie uitwerken en op 
papier zetten. Het hoeft niet 
briljant te zijn, als het enthousi-
asme er maar is. De rest komt 
vanzelf!  

Wil je ook meedoen? Meld je 

dan aan via je school!                           
Heb je ideeën, verhalen of heb 
je misschien al zelf een inter-
view gedaan? Laat het ons we-
ten via onze website. 

En wat deze Buurtkrant be-
treft… Ik ben súper trots. Wat 
zijn die kids geweldig en wat 
kunnen ze toch veel! Ze hebben 
een prachtige Buurtkrant ge-
maakt! 
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Interessante  

informatie 

 Wil je ook meewer-

ken aan de Buurt-

krant? 

 LEUK! 

 Meld je via je 

school aan voor 

deze súper Brede 

School Activiteit. 

 We hebben altijd 

nieuwe kinderen 

nodig. 

 Om de krant nóg 

leuker te maken! 

 Je bent WELKOM!  

De Buurtkrant 

Lees! 

Juni 2013 

Jaargang 1, nummer 1 

Tips? Mail ze naar: redactiezuidoost@gmail.com     Onze website: www.buurtkrantzuidoost.jimdo.com 

Journalisten van de Buurtkrant op bezoek in de Koornhorst 



Hoi, ik ben Elghinio. Ik ben tien jaar en 

ik zit op basisschool Samenspel.  Ik houd 

van zwemmen, judo en dansen. Mijn lie-

velingskleur is rood. Het liefst eet ik 

patat. Mijn favoriete muziek is Broeder-

liefde, mijn favoriete boek is Geronimo 

Stilton en op tv kijk ik graag naar Car-

toon Network.  

Ik heet Chassity. Ik ben negen jaar en 

ik zit op Samenspel in Groep 6. Ik ben 

op 1 oktober jarig. Mijn lievelingsspor-

ten zijn tennis en zwemmen. Mijn lieve-

lingseten is patat en het meest houd ik 

van roze. Mijn beste vriendin is Chivanni. 

Ik vind school leuk en later wil ik topmo-

del worden. Mijn favoriete muziek is 

Aliyah en het leukste dier vind ik de 

cavia.  

Hoi ik ben Justin. Ik houd van voetbal en 

van buitenspelen. Mijn beste vrienden 

zijn Jaïr en Davidslove. Ik zit in Groep 6 

van basisschool Samenspel. Mijn hobby’s 

zijn judo en voetbal. Mijn judo club heet 

Koka en mijn voetbalclub is Real Sra-

nang. Mijn grote voorbeeld is Christiano 

Ronaldo. Ronaldo speelt bij Real Madrid.  

Hoi Ik ben Shurvjany. Ik ben geboren 

op 11 december en ik ben nu 9 jaar. Ik 

houd van tennis en van zwemmen en ik 

ben gek op shoarmabroodjes. Mijn lieve-

lingskleur is roze en mijn beste vriendin-

nen zijn Chassity en Chivanni. School is 

best leuk maar soms is het ook wel saai. 

Later wil ik mode ontwerper worden. Ik 

houd van dolfijnen en van konijnen. Mijn 

lievelingsjurylid is Jan Kooiman.  

Ik heet Terah. Ik ben 10 jaar. Mijn lie-

velingsdier is een dolfijn. Mijn lieve-

lingseten is patat. Mijn hobby is voetbal. 

Ik voetbal al vanaf mijn zesde. Later wil 

ik profvoetballer worden. Mijn beste 

game op de PS3 is lego batman 2, pro 12 

en call of duty 1. Ik zit op basisschool 

Samenspel, in Groep 6. In mijn vrije tijd 

help ik met het huishouden, ik luister 

naar liedjes en iedere zondag ga ik naar 

de kerk. Ik heb een broer van 13 jaar en 

een broertje van 4 jaar.  

Mijn naam is Jaïre. Ik zit in Groep 6 

van Samenspel. Mijn lievelingsvakken 

zijn biologie en rekenen. Ik houd van 

voetbal. Ik voetbal al twee jaar, drie 

keer per week . Ik heb twee zussen, één 

van 22 en één van 2 jaar. Het liefst eet 

ik roti, patat en bruine bonen. Mijn lie-

velingskleur is groen.  En de Bijlmer? De 

Bijlmer vind ik leuk. 

Hoi. Ik ben Shurvjen. Ik ben 9 jaar en 

zit op basisschool Samenspel. Ik houd 

van tekenen en wil later graag stripteke-

naar worden. Mijn lievelingsdier is een 

hond, mijn lievelingskleur is groen en ik 

eet graag patat en roti. Mijn vriendinnen 

heten Brenda, Sherlyn en Arezo.                     

Ik ben Chivanni. Ik ben 9 jaar. Ik word 

bijna tien. Ik houd van zingen. Mijn lie-

velingseten is bruine bonen, roti, nasi, 

bami en rijst met pom en kip. Mijn lieve-

lingskleur is baby rose, baby blauw en 

wit. Ik houd ervan om mooie kleding  aan 

te doen. Ik doe graag leuke dingen. Ik 

ben in de zomer jarig en ik vind het heel 

leuk om in de zomer jarig te zijn. Ik vind 

het mooi om mooi te zijn. Ik vind mezelf 

mooi. 

De redactie 
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Honden 

Er zijn onge-

veer 350 hon-

denrassen. 

Sommige ras-

sen worden 

gebruikt als 

waakhond.     

De Rhodesian 

Ridgeback is 

één van de bes-

te waakhonden. 

Het is een 

jachthond, slim 

dus, en hij zal altijd voor zijn baasje 

opkomen. Een andere hele goede waak-

hond is de Duitse herder. Hij is heel lief 

en wordt vaak als politiehond gebruikt. 

De Kuvasz (foto rechts) is ook een 

hele goede waakhond. Hij is net als de 

meeste andere honden lief en betrouw-

baar.  De meeste honden die je op 

straat tegenkomt zijn lief. Het zijn ge-

zinshonden, dus honden die het leuk 

vinden om bij mensen te zijn. Je hoeft 

er niet bang voor te zijn, maar je moet 

ze ook niet 

zomaar gaan 

aaien. Niet 

alle honden 

vinden dat 

leuk. Vraag 

dus eerst aan 

het baasje of 

je zijn hond 

mag aaien. 

Een hond zal 

je niet zo-

maar bijten. Als jij gemeen doet tegen 

een hond, doet hij gemeen tegen jou. 

Aardig zijn dus!                                 

Met medewerking van: Jaïre   

Spelletjes Speel mee! 
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Juf Angele houdt van sporten en van 

winkelen. Ze vindt het ook heel erg leuk 

om naar de bioscoop te gaan. Als ze 

mocht kiezen, zou ze wel eens een koala 

willen zijn. Dat lijkt haar gewoon heel 

leuk. Juf Angele geeft les op basis-

school Samenspel. Het leukst vindt ze 

de kinderen op school. Haar lievelings-

kleur is turquoise en ze woont in Diemen. 

Door: Jaire  

Meester Yannick is stagiair op basis-

school Samenspel. Hij is zeventien jaar. 

Hij woont in Lunen, maar hij zou ook wel 

in Weesp willen wonen. Zijn hobby’s zijn 

voetbal en tennis. Zijn lievelingskleur is 

blauw en zijn lievelingsdier is de hond. 

Het liefst eet hij patat. Hij zou best wel 

eens op tv willen komen en hij is blij dat 

hij geen koning is.                            

Door: Shurvjen 

Meester Bart is de conciërge op basis-

school Samenspel. Hij zegt dat hij 80+ 

is. Zijn lievelingseten is roti en spare-

ribs. Als hij rijk zou zijn dan zou hij nog 

steeds blijven werken.                       

Door: Elghinio 

Juf Moniek. Haar achternaam is Ap-

doel. Ze is geboren in Paramaribo, Suri-

name. Haar sterrenbeeld is weegschaal. 

Ze houdt van winkelen en dansen. Ze eet 

graag roti. Haar lievelingskleur is groen. 

Haar lievelingsdier is de olifant. Ze 

vindt atletiek de leukste sport die er is. 

Ze heeft geen kinderen, maar ze heeft 

altijd wel iets te doen. Ze vindt de 

school heel leuk. Ze houdt ervan om met 

mensen en met kinderen te werken. 

Daarom werkt ze ook op school.                                                 

Door: Shurvjany 

Juf Mourien is 43 jaar. Haar achter-

naam is Waimin. Ze is geboren in Para-

maribo. Ze had een aap kunnen zijn om-

dat een aap, net als zij, van knuffelen 

houdt. Haar hobby’s zijn koken, lezen en 

eten. Haar lievelingskleur is blauw. Ze 

heeft een zoon van tien jaar. Ze is juf-

frouw geworden omdat ze van kinderen 

houdt. Ze vindt de kinderen in de klas 

echt super lief. Haar lievelingseten is 

Chinees. Haar sterrenbeeld is vissen. En 

ze is al 23 jaar juffrouw.                

Door: Justin 

Meester Roel is twee meter en twee 

centimeter. Hij is 26 jaar en hij is al 5 

jaar meester. Meester Roel is geboren 

in Diemen, zijn lievelingseten is gebak-

ken aardappelen met kip en zijn lieve-

lingskleur is oranje. Zijn hobby’s zijn 

squashen. Zijn lievelingsdier is de dol-

fijn. In zijn vrije tijd gaat hij naar de 

kerk. Hij luistert naar muziek, sport, 

relaxt en doet het huishouden.        

Door: Terah  

Juf Marijke. Haar achternaam is van 

Amersfoort. Haar lievelingsdier is een 

poes en de mooiste kleur vindt ze blauw. 

Ze houdt van fietsen en van slapen. Juf 

Marijke is geboren op 3 januari in Ber-

gen op Zoom. Ze is een steenbok en ze is 

54 jaar. Haar lievelingseten is alles met 

vis. Ze is 1.66 meter, ze weegt 77 kilo 

en ze woont in Amstelveen. Ze heeft een 

vriend en ze heeft vier kinderen. Ze is 

directeur van Samenspel. Ze is juf ge-

worden omdat ze het heel leuk vindt om 

met kinderen te werken.                  

Door: Chassity 

Juffen en meesters in het nieuws “De kinderen zijn super lief” 
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Dit is Rachel. Ze is de winnaar van het 

Junior songfestival 2012. Ze kan heel 

goed zingen. Ze houdt van haar vriendin-

nen. Ze houdt ook van shoppen en van 

make up. Ze is fan van Beyonce en van 

Rihanna. Ze heeft een geheim: ze is ver-

liefd, maar niemand weet nog op wie. 

Door: Shurvjany 

Dit is  Selena Gomez.                          

Ik vind Selena Gomez een goeie zange-

res. Haar favoriete huisdieren zijn haar 

zes honden. 

Haar lieve-

lingseten is 

pasta en haar 

lieve-

lingstoetje is 

de cheese 

cake van haar 

tante.          

Door: Chivanni                                    

Aliya, werd ontdekt tijdens “Holland’s 

got talent.” Ze won toen een auto. Haar 

favoriete outfit is skinny jeans met een 

topje. Haar mooiste droom is dat ze met 

haar vriendinnen op straat kon zwem-

men. Toen ze klein was heeft ze een 

keer zelf haar haar geknipt. Aliya is 

twaalf jaar.                                      

Door: Chivanni 

Boeken Top 3!  

1.‘Geen paniek’ 

Het leven van 

een loser heeft 

verschillende 

delen. De 

schrijfer heet 

Jeff Kinney.   
Andere titels 

zijn: Een hon-

denleven, Vette 

pech en Bekijk 

het maar.         

2. Het boek 

heet ‘De man 

met de hamer’. 

Het is geschre-

ven door Remco 

Ekkers. De te-

keningen zijn 

gemaakt door 

Helen van Vliet. 

De hoofdperso-

nen zijn Thor, 

zijn vrouw Mug-

wele en zijn 

slechte broer 

Loki. Het is een 

spannend boek. Er gebeurt echt super 

veel met 

iedereen. Je 

leert er ook 

wel een 

beetje van. 

3. Het boek 

heet ‘Skaten’. 

Het is ge-

schreven door Mirjam Oldenhave. Het 

boek gaat over skaten. Er skaten heel 

veel mensen in de buurt. Maar er is één 

jongen die het het beste kan. Ik zeg 

lezen maar! 

Door: Justin 

Muziek 

Nummer 1. Deze auto speelt de hoofd-

rol in de film Tron. Hij heet  Lamborghi-

ni Tron.  

Nummer 2. Ook een Lamborghini, de 

mooie Contrahs   

Nummer 3. De Ferrari.  

De auto’s die ik heb gekozen zijn heel 

snel. Ze zijn ook mooi. Ik vind ze mooi 

omdat ze heel snel zijn. Ze zijn heel 

duur, wel een paar honderdduizend eu-

ro. Veel miljonairs rijden er in. Volgens 

mij rijden deze auto’s het meest in 

Spanje.       

Door: Jaïre  

De snelste auto's die in de winkel te 

koop zijn, rijden rond de 400 kilometer 

per uur. Ook nog supersnel dus.  

Top 3 van de mooiste auto’s 

Spanning, humor en sport 
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Computerspelletjes                              
ER ZIJN HEEL VEEL SOORTEN SPELLE-

TJES IN NEDERLAND. BIJVOORBEELD: 

SUBWAY SURFERS OP IPAD EN 

IPHONE, DEAD OR ALIVE 5

(DIMENSIONS) LUIGI’S MANSION 2, 

SUPER MARIO BROS 2, SONIC ALL 

STARS RACING TRANSFORMED, SONIC 

GENERATIONS, ART ACADEMY, RESI-

DENT EVIL REVELAITIONS, COOCKING 

MAMA 1, 2, 3 EN 4, SUPER MARIO: 

STICKER STAR, RHYTHM THIEF AND 

THE EMPEROR’S TREASURE, MARIO 

KART 7, MOVIESTARPLANET, 

GIRLSGOGAMES,LEGO UNDER-

COVER:THE CHASE  BEGINS, INAZUMA  

ELEVEN, FIRESTORM 3, LEGO BATMAN 

2, MARIO EN SONIC OP DE 

OLYMPISCHE SPELEN LONDON 2012  

Raadsel                                     

1. Welke vrucht groeit 

op de maan?               

Antwoord :                 

een maandarijntje 

Mop                                         

1. Nick en zijn vader 

spelen een potje mens 

erger je niet. Nick gooit 

de dobbelsteen naar het plafond. “Waarom 

doe je dat?” vraagt vader. Nick: “Wie het 

hoogste gooit mag toch beginnen?”  

Rijmpje 

Mijn ouders waren eerst tegen            

Eindelijk heb ik een pony gekregen           

Ik ben zo ontzettend blij                    

Want je staat bij ons in te wei                 

Ik ben al gek op jou                                

zoveel dat ik van je 

hou 

Door: Shurvjen  

Oranje leeuw in Canadese kleren, 
Kan ook met andere vlag natuurlijk 

Benodigdheden:  

*printer, *papier, *schaar, *kleurspullen 

*wc-rolletje, *lijm  

Print het voorbeeldplaatje uit. 

Kleur de stukken in en knip ze uit.

  

Je hebt dan een klein leeuwtje. Wat je 

ook kunt doen is de leeuw natekenen op 

een groot stuk papier. Die kun je ook 

uitknippen en inkleuren. Je kunt er dan 

ook een andere vlag op tekenen als je 

dat wilt.  

Plak het vierkante stuk van de leeuw 

rond een leeg rolletje closetpapier. 

Vouw de staart dubbel en lijm hem aan 

de achterkant van de leeuw. Plak het 

hoofdje op het lijfje. Plak de laarzen 

vast aan de binnenkant van de wc-rol. De 

Canadese hoed op het hoofd van de 

leeuw en tussen de armen plak je de 

vlag. 

                                                        

Klaar is je prachtige mascotte voor de 

Olympische Spelen.                         

Door: Shurvjen  

Eerst teken je aan de bovenkant een 

ronde bocht en aan de onderkant een 

ovale bocht. Dat is het hoofd. 

Dan maak je twee kleine streepjes on-

der het hoofd. (Dat is de nek) Dan een 

bocht aan beide kanten. Weer een bocht 

en dan een lange streep aan de linker-

kant  niet  aan de  rechterkant.  Aan de 

rechterkant een beetje naar links en 

dan een schuine streep en dan een bocht 

en dan een lange streep, een beetje 

korter dan de streep aan de linker en 

rechterkant.  En dan een streepje van 

links naar rechts (Dan heb je het lijf) 

En dan een lange streep aan de linker-

kant en rechterkant. En dan een schuine 

streep aan de binnenkanten (De benen). 

En dan cowboylaarzen.  Zo heb je  de 

benen en dan teken je een bikinitop.  En 

dan teken je steile haren. En dan een 

hoed, of knip een hoed uit en plak het 

niet in het gezicht maar op het haar een 

beetje. Dan de ogen, de neus en de 

mond. Dan ben je klaar. 

Als je goed naar het voorbeeldplaatje  

kijkt, heb je Tina zo getekend. Succes! 

Door: Shurvjen 

Knutseltips: Hoe teken je Tina,  
                         van Dead or Alive 5 

Spelletjes 
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Lionel Messi  is geboren op 24 juni 1987 

in Rosario in het Midden Oosten van 

Argentinië. Lionel Messi maakt heel veel  

doelpunten in Liga BBVA en ook in de 

CHAMPIONS league. Hij is links benig. 

Hij speelt ook in het elftal van Argenti-

nië.  Door Terah   

Neymar Da Silva Santos Junior is gebo-

ren in Mogi Das Cruzes in 1992. Hij is 

Braziliaan en speelt bij Barcelona.   

Door: Terah.  

De snelste autorit ter wereld staat op 

naam van de Britse Andy Green. Andy reed 

in 1997 met meer dan 1.227 kilometer per 

uur door een woestijn. Dat is tien keer 

sneller dan een auto die in Nederland op de 

snelweg rijdt. 

Recept: Surinaamse Maïzena koekjes / Gomma koekjes 

Benodigdheden: 

-400gr Maizena (+ 4 à 5 eetlepels om 

precies op de juiste dikte te brengen) 

-250gr roomboter 

-125gr witte basterdsuiker 

-3 eieren 

-snufje zout 

-3 zakjes vanillesuiker 

-gekleurde suikerkraaltjes  

1. Boter en suiker schuimig kloppen. 
2. Vanillesuiker en zout toevoegen. 
3. Één voor één de eieren erbij. 
4. De maizena beetje bij beetje toe-
voegen totdat je stevige balletje kunt 

maken. Schep met een lepel de bal-
letjes op een ingevette bakplaat en 
druk ze een beetje plat met een 
vork. Als je de vork een beetje met 
een draaiende beweging weghaalt 
krijgen de koekjes een mooie draai. 
Strooi de suikerkraaltjes eroverheen 
en doe de bakplaat in een voorver-
warmde oven (100-150gr). Baktijd 

een uur. Eet smakelijk!             
Door: Elghinio 

Sport! 

Dit is Micheal Jorden. Hij was een top-

basketballer.  Hij was de beste van de 

wereld. Nu is hij gestopt. Hij geeft nog 

wel basketbal les. Hij geeft les aan kin-

deren en aan volwassenen. Hij geeft ook 

basketbal les aan zijn eigen team.  

David Beckham is een Engelse voetballer. 

Hij is een profvoetballer. Hij is 38 jaar. 

Hij speelde bij voetbalclub Manchester 

United, Real Madrid en bij Paris Saint-

Germain (PSG).  In mei 2013 zei hij dat hij 

ging stoppen met zijn voetbal carriëre .               

Door: Justin 

Nog meer sport! Sport = Cool! 
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Dit is race sport. Ze rijden hier met auto’s. 

Er zijn verschillende soorten wagens:  een 

Bugatti, Ferrari en een Maserati.        

Door: Justin 

Dit zijn verschillende soorten ballen 



De journalisten die voor de Buurkrant 

werken, leren interviewen (foto 1) en ze 

gaan mooie artikeltjes schrijven (foto 

2). Ook maken ze met behulp van de 

landelijke dagbladen een eigen papieren 

krant (foto 3). Dit doen ze om een 

beetje beter te begrijpen hoe een echte 

krant eruit ziet. Daarna gaan ze als ech-

te journalisten op pad om hun omgeving 

te verkennen en te beschrijven. De 

Buurtkrant die je nu leest, staat vol met 

eigen verhalen van de jonge journalisten. 

Experimenteren kán bij het Science lab 

“Het leukste is het om zelf te experi-

menteren, zelf te leren en er zelf voor 

te zorgen dat je proefje slaagt,” zegt 

meester Juriaan. Hij geeft Science Lab 

als bredeschoolactiviteit.  

Als journalisten Shurvjen en Shurvjany 

van de Buurtkrant langskomen is hij net 

begonnen met een wedstrijd: Wie 

schrijft de meeste woorden op in spie-

gelbeeld. De leerlingen hebben een spie-

gel, een potlood en een pen en gaan 

meteen aan de slag. Daarna doen de kin-

deren nog een ogentestje. Ze leren dat 

je ene oog iets anders ziet dan je ande-

re oog. Shurvjen en Shurvjani bekijken 

ook nog een proefje met inkt, water en 

papier. Je krijgt mooie vormen als je 

met een tandenstoker een druppeltje 

inkt op het natte papier laat vallen. Als 

het opdroogt wordt het nog mooier. 

Met medewerking van : Shurvjen en 
Shurvjany  

Welke planten zijn er? Hoe groeien plan-

ten en hoe moet je ze verzorgen?  

Je kunt het allemaal leren bij juf     

Margreet van de Brede School Zuidoost. 

De leerlingen krijgen een tuintje op het 

schoolplein en moeten hun plantjes zelf 

verzorgen. De kinderen vinden het alle-

maal heel erg leuk. Talita: “Wij hebben 

geen tuin. Maar wat ik nu leer, kan ik wel 

thuis uitproberen. Ik neem zaadjes en 

kleine plantjes mee haar huis en dan heb 

ik straks mijn eigen tuintje op ons bal-

kon. Whow!”  

Met medewerking van: Chivanni            
en Chassity 

Op bezoek bij de Brede School: “Tuinieren is tof!” 

De Buurtkrant, ván, vóór en dóór de buurt 
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Schrijven in Spiegelbeeld is lastig 

Meester Juriaan geeft tekst en uitleg 



Kinderboerderij De Bijlmerweide is heel 

erg leuk. We gingen er met de Buurt-

krant naar toe en kregen een rondleiding 

van Ellen, de beheerder. Op de kinder-

boerderij zijn heel veel dieren: koeien, 

geiten, ezels, schapen, varkens, konij-

nen, kippen, cavia’s, hanen, kalkoenen en 

een pauw.  

Er zijn ook bijen. Daar zijn we ook ge-

weest. Er staan een paar bijenkorven op 

de kinderboerderij. Je hebt daar hele-

maal geen last van. Ze vliegen op een 

plek waar je niet kan komen. Je kunt ze 

door het raam wel zien. Er is één konin-

gin. Zij heeft een stip op haar rug. Dat 

heeft de imker gedaan, zodat hij haar 

kan herkennen.  

We zijn ook bij de varkens geweest. Die 

hebben een heel hard vel. Ze zijn zwart-

wit. Kinderen denken op de kinderboer-

derij wel eens dat het zwart-witte var-

ken een koe is. Dat komt door de kinder-

boeken. In kinderboeken zijn varkens 

altijd roze en nooit zwart-wit zoals op 

de kinderboerderij.  

We zijn ook bij de ezels geweest. De 

ezels zijn heel leuk. Het zijn er drie. 

Een moeder, haar dochter en een man-

netjes ezel. Het mannetje is er om de 

dochter een beetje op te voeden. Ze 

deed vaak dingen die niet mochten en 

sinds het mannetje er is, doet ze dat 

niet meer.  

Er is ook een speeltuin op kinderboerde-

rij de Bijlmerweide. Helaas hadden we 

geen tijd om er te spelen. 

Het was er wel heel leuk. We komen 

graag een keer terug met nog meer vra-

gen.   

Door: de redactie.  

Seniorenflat, de Koornhorst 

In de Koornhorst hebben we meneer 

Tako en mevrouw Aaltje geïnterviewd. 

Ze vinden het leuk in de Koornhorst. 

Tako is 71 jaar en Aaltje is 90. De 

Koornhorst is een seniorenflat voor 

mensen die ouder zijn dan 55 jaar. De 

flat staat naast Samenspel.                                        

Shurvjen: Wat is uw lievelingseten? 

Tako: Surinaams. Aaltje: Stampot.                                                     

Jaire: Heeft u kinderen?                   

Tako: Nee. Aaltje: Ja, negen.             

Justin: Wat was uw beroep?             

Tako: Ik ben heel lang beroepschauf-

feur geweest. Aaltje: Ik kom uit Dren-

the. Daar zorgde ik voor mijn kinderen 

en werkte wat als oppas en in de winkel. 

Shurvjany: Heeft u hobby’s?              

Tako: Biljarten, darten en wandelen. 

Chassity: Houdt u van muziek?           

Aaltje: Ja, van klassieke muziek, vooral 

van vioolmuziek. Prachtig vind ik dat. 

Elghinio: Hoe oud wilt u worden?         

Tako: Ik hoop in goede gezondheid wel 

100 te worden. Aaltje: Zo oud mogelijk 

natuurlijk. Maar ik wil ook graag gezond 

blijven.                                              

Bedankt! Voor dit leuke interview!!!    

Meneer Masoor heeft al bijna 4 jaar een 

winkeltje in de Koornhorst. Je kunt er 

alles kopen. Hij is 56 jaar en hij heeft 2 

dochters. Vroeger had hij een klusjes-

bedrijf, maar deze winkel vindt hij ook 

wel heel erg leuk. Vanuit de hele buurt 

komen mensen er boodschappen doen.  

Door: de redactie 
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Naam bedrijf 

Locatie: Computer ruimte 

van basisschool Samenspel 

Data: Dinsdag 12.30-13.30 

Docent: Ellen Jansen 

De Buurtkrant 

Van, vóór en dóór de buurt 

Website: 
buurtkrantzuidoost.jimdo.com 
E-mail: 
redactiezuidoost@gmail.com  

Doe mee met de Brede School 

& 

Meld je aan voor de Buurtkrant! 

Tot slot! 


