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Goudvis
Een man in Spanje heeft een
flinke boete gekregen. Want hij
liep op straat met zijn goudvis.
In Spanje zijn de corona-regels
strenger dan in Nederland.
Je mag alleen het huis uit om
boodschappen te doen. Én om
je huisdier uit te laten. Daarom
besloot de man zijn aquarium
mee te nemen voor een ommetje.
De politie kon er niet om lachen.
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LEKKER SPORTEN
Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen weer sporten.
Van de regering mogen sportclubs open. Maar er mag
niet binnen worden getraind. Geen probleem voor deze
turnvereniging in Baarn. Zij verplaatsten de lessen
naar buiten.

Zelfgemaakte mondkapjes
zijn niet betrouwbaar.

Nederland krijgt iets meer vrijheid

Lees verder
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Nederlanders krijgen langzaam
meer vrijheid. De regering heeft
de corona-regels aangepast.
Premier Rutte maakte bekend
dat de basisscholen na de
meivakantie weer open mogen.
Per 1 juni gaan ook middelbare
scholen weer open. Andere
maatregelen zijn nog niet
veranderd. Tot 20 mei blijven
de horeca, kappers, sportscholen
en fysiotherapeuten dicht.
En grote evenementen blijven
verboden tot 1 september.
Verder riep de regering op om
nog steeds zoveel mogelijk
binnen te blijven en thuis te
werken. ‘Anders komen er weer
meer nieuwe besmettingen.
En dan hebben we alles voor
niets gedaan’, zei Rutte.

In Duitsland en België moeten
alle mensen een mondkapje
dragen als ze buiten zijn. In
Nederland is dit niet verplicht.
Dat komt doordat er te weinig
goedgekeurde mondkapjes zijn.
De kapjes die wél goed zijn,
gaan naar mensen die in de
zorg werken. ‘Gewone’ kapjes
houden virussen niet tegen, en
hebben dus geen zin. Bovendien
nemen mensen meer risico’s
als ze een mondkapje dragen.
Ze gaan bijvoorbeeld dicht bij
elkaar staan. Of ze gaan naar
buiten als ze verkouden zijn.

Reizigers zitten op 1.5 meter afstand van elkaar.
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
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Nieuws

Koningsdag 2020

Winst
Door het coronavirus hebben
veel bedrijven geldproblemen.
Bijvoorbeeld bedrijven in de
horeca en het toerisme. Maar er
zijn ook bedrijven die nu juist
extra veel winst maken. Zoals
webwinkels. Omdat mensen
nu thuiszitten, shoppen ze veel
meer online. Producten die veel
gekocht worden zijn puzzels,
joggingbroeken, trampolines
en bureaustoelen.
Ook doe-het-zelf-zaken en
tuincentra verdienen meer
geld. Want mensen zijn veel
aan het klussen in huis en tuin.

Nederland vierde op 27 april de
verjaardag van koning WillemAlexander. Normaal zijn er
feestjes op Koningsdag, maar
nu was alles anders dan anders.
Want iedereen moest zo veel
mogelijk thuisblijven.
Koningsdag was daarom voor
één keer ‘Woningsdag’.

Toespraak
Woningsdag begon met ons
volkslied, het Wilhelmus, dat
door het Concertgebouw Orkest
werd gespeeld. Daarna hield de

koning een toespraak op tv.
Koningin Máxima en hun
dochters Amalia, Alexia en
Ariane stonden naast hem. De
koning zei dat hij hoopte dat
het de eerste en ook de laatste
Koningsdag thuis zou zijn.
Eigenlijk zou de koninklijke
familie naar Maastricht gaan.
De koning zei dat hij dit bezoek
doorschuift naar volgend jaar.

Videobellen
Koningin Máxima opende na
de toespraak een digitale

vrijmarkt, zodat mensen toch
spulletjes konden verkopen.
Daarna sprak de koninklijke
familie door videobellen met
verschillende Nederlanders.
Zoals de zorgmedewerkers in
het ziekenhuis van Maastricht,
en YouTuber Enzo Knol.

Proost!
Veel Nederlanders bleven thuis.
Ze deden bijvoorbeeld spelletjes
in de tuin. Om 16:00 uur werd
Koningsdag afgesloten met een
nationale toost op de koning.

Vliegmaatschappij KLM krijgt
2 tot 4 miljard euro van de
regering. Zonder deze hulp gaat
KLM failliet. Door corona staan
de meeste vliegtuigen van KLM
al weken aan de grond. Daardoor
verdient de vliegmaatschappij
veel minder geld. Als KLM
failliet gaat, verliezen alle
werknemers hun baan. En het
heeft ook invloed op andere
bedrijven. Schiphol verdient dan
bijvoorbeeld óók veel minder.
Daar werken duizenden mensen.

Foto: ANP

Koningin Maxima opent de digitale
kleedjesmarkt, prinses Amalia filmt.

Foto: ANP

KLM krijgt geld

De blauwe vliegtuigen staan
al maanden aan de grond.

Zendmasten

In het Afrikaanse land Kenia is
een bijzonder dier geboren: een
zezel. Het is een kruising
tussen een zebra en een ezel.
Het is extreem zeldzaam dat
twee verschillende diersoorten
samen jongen krijgen. Een
zebra ontsnapte vorig jaar mei
uit een natuurpark, en leefde
enkele maanden tussen het vee.
Uiteindelijk werd ze terug
gebracht naar het natuurpark.
Daar kreeg ze een opvallend
bruin gekleurd jong.
Onderzoekers hebben ontdekt
dat de vader een ezel is. De zezel
zelf kan geen jongen krijgen,
omdat het onvruchtbaar is.

De afgelopen maand zijn in
Nederland 19 zendmasten in
brand gestoken. Op de meeste
plaatsen kon de brandweer het
vuur snel blussen.
In ons land staan zo’n 15.000
zendmasten. Daardoor kunnen
we internetten en tv-kijken.
Mensen steken de masten in
brand omdat ze denken dat het
nieuwe internet-signaal 5G
gevaarlijk is. Ze denken dat er
een verband is tussen het
coronavirus en het 5G-netwerk.
Maar hiervoor is geen enkel
bewijs. Het gaat om complottheorieën: wilde verhalen die
rondgaan op internet.
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Is het een zebra? Is het een ezel? Het is een zezel!

De zezel met zijn moeder.

Goed nieuws
Verjaardagskaarten
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Lot uit de loterij

Alle kaarten voor Moore.
Tom Moore uit Groot-Brittannië
werd vorige maand 100 jaar,
en zijn verjaardag werd niet
vergeten. Hij kreeg vanuit het
hele land meer dan 100.000
verjaardagskaarten! Het zijn er
zoveel dat de kaarten niet in
zijn huis passen. Daarom liggen
ze nu tijdelijk in een sporthal.
Moore kwam in het nieuws

De man zag op internet dat hij het winnende lot had.
Een man uit Australië heeft
vorige maand bijna 3 miljoen
euro gewonnen in de loterij.
Dat gebeurde één dag nadat hij
werd ontslagen vanwege de
coronacrisis. Én net nadat hij
voor het eerst vader was
geworden.

omdat hij geld heeft
ingezameld voor Britse
ziekenhuizen. Hij deed dat door
met zijn looprek rondjes te
lopen in zijn eigen tuin.
Hij hoopte 1100 euro op te
halen, maar het werd véél
meer. De teller staat inmiddels
op meer dan 33 miljoen euro!
Moore is dus de corona-held
van Groot-Brittannië.

De man krijgt de komende
twintig jaar elke maand

Gratis films

ongeveer 20.000 Australische
dollar, dat is bijna 12.000 euro.
‘Dit zal ons de rest van ons
leven op de been houden’, zei
hij.
De man zei nog geen idee te
hebben wat hij met het geld
gaat doen. ‘Maar mijn vrouw
weet het wel. Ze wil het
uitgeven aan shoppen,
vakanties en een nieuw huis!’

Acteur Robert de Niro organiseert elk jaar een filmfestival in New York.
Filmliefhebbers opgelet! Meer
dan twintig filmfestivals vanuit
de hele wereld organiseren
samen één groot filmfestival
dat tien dagen duurt.
Het festival begint op 29 mei
en zal gratis te zien zijn op
YouTube. Het festival heet We
are One: A Global Film Festival
(Wij zijn één, een wereldwijd

filmfestival).
De films en documentaires
zouden anders te zien zijn op
festivals in steden als Cannes,
Venetië en New York. Maar nu
zijn ze gratis te bekijken.
Kijkers worden wel gevraagd
een bedrag te doneren aan de
Wereld Gezondheid Organisatie,
om corona te bestrijden.
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Zeehond Droppie gered

Droppie met het net nog om zijn nek.
Een grijze zeehond is vorige
maand van de dood gered.
Wandelaars vonden het dier op
een strand op Waddeneiland
Texel, met een visnet om zijn
nek.
De zeehond werd opgehaald
door de zeehondenopvang,
waar ze het dier hebben bevrijd.
De zeehond heeft de naam

Droppie gekregen.
Droppie heeft een flinke
snijwond in zijn nek. Ook is hij
veel te licht voor zijn leeftijd.
Maar de medewerkers van de
opvang hebben hem met
succes behandeld. Ze denken
dat hij helemaal zal herstellen.

Kunst en cultuur
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Thuis genieten van kunst en cultuur
Musea zijn voorlopig nog gesloten. Net als de theaters, concertzalen en bioscopen.
Maar je kunt nog steeds van kunst genieten. Online valt er namelijk genoeg te
beleven. Hieronder een paar tips.

Via de site van techniekmuseum
Nemo kun je zelf allerlei

wetenschappelijke
experimenten uitvoeren.
Kijk op nemosciencemuseum.nl
Als je de app van natuurmuseum
Naturalis downloadt, krijg je een
tour van bioloog Freek Vonk.
En nog veel meer musea bieden
hun collectie plus leuke extra’s
online aan. Ga dus naar de site
van je favoriete museum!

Liefhebbers van klassieke
muziek moeten eens een kijkje
nemen op de site van het
Concertgebouw. Daar is van
alles te beleven. Je kunt er
concerten terugluisteren, en
live ‘Empty Concertgebouw
Sessions’ beluisteren.
Muzikanten treden dan op
zonder publiek.
Kijk op concertgebouw.nl

Ben je een musical-fan? Op de
website stagememories.nl kun
je stukken musical bekijken.
Via de sites coronaconcerten.nl
en privepodiumlive.nl streamen
muzikanten hun concerten
online. Gratis, maar wat geld
geven aan de artiest na afloop
is natuurlijk welkom.

Via de website van
Jeugdtheatergezelschap
De Toneelmakerij kun je
verschillende voorstellingen
online bekijken. Zoals ‘Lear’ en
‘Ontspoord’ (allebei voor 15 jaar
en ouder).
Kijk op toneelmakerij.nl
Ook Theatergezelschap Theater
Utrecht geeft voorstellingen

weg. Elke vrijdag om 12 uur
zetten ze een voorstelling online
die een week te bekijken is.
Kijk op Theaterutrecht.nl
Theatergroep Orkater maakt
muziektheater. En daar gaan ze
online mee door. Elke dag rond
15 uur is er een voorstelling te
zien.
Kijk op orkater.nl

Online dans

Foto: Shutterstock

Online muziek

Klassieke concerten zijn via internet te beluisteren.

De acteurs spelen voor lege stoelen.

Je kunt online ook naar balletvoorstellingen kijken.
Van ballet tot hiphop en van
peuterdans tot freestyle jazz:
elke dag kun je online lessen
volgen bij dansschool Studio
Focus. Kijk op focusstudio.nl
De dance festivals die deze
zomer gepland stonden, gaan
niet door. Maar er wordt hard
gewerkt aan online versies.
Veel dj’s zullen gewoon achter

de draaitafel kruipen. Houdt
het festivalnieuws in de gaten
via festivalinfo.nl
Balletgezelschap Scapino Ballet
laat elke maandag om 20:30
een bijzondere dansvoorstelling
zien via hun Facebookpagina:
facebook.com/
ScapinoBalletRotterdam

Foto: Shutterstock

Het Rijksmuseum biedt digitale
tours langs alle bekende
meesterwerken. Zoals De
Nachtwacht en Het Melkmeisje.
En via het YouTube-kanaal
RijksCreative kun je gratis
workshops volgen.
Kijk op rijksmuseum.nl/thuis

Foto: Shutterstock

Best fijn om de Nachtwacht te kunnen bekijken
zonder al die mensen ervoor!

Foto: Shutterstock

Online theater

Online musea

Sport
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Alles over dammen
Sporten is lastig nu veel
sportclubs en sportscholen
gesloten zijn. Ténzij je besluit
om aan denksport te doen!
Dat is ook sporten, maar dan
met je hersens. Een heel leuke
denksport is dammen.

Schijven
Bij dammen heb je 40 schijven.
Twintig witte en twintig
zwarte. Je mag ze alleen op de
zwarte vakjes leggen. Dammen
doe je met z’n tweeën. De ene
speler speelt met wit, de ander
met zwart. Je legt vier rijen
witte schijven aan de ene kant.
En vier rijen zwarte schijven
aan de andere kant van het
bord. Dan kan het spel beginnen.
Slaan
De speler die met de witte
schijven speelt, mag altijd
beginnen. Je mag een schijf
één vakje schuin vooruit
verplaatsen. Naar links of naar
rechts. Je mag een schijfje niet
naar achter schuiven. Komt
jouw schijf schuin tegenover
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Vierkantjes
Een dambord lijkt op een
schaakbord. Het heeft witte en
zwarte vakjes. Op een dambord
staan honderd vakjes (tien
rijen van tien). Op een
schaakbord staan er 64.

een schijf van je tegenstander?
En is het vakje daarachter leeg?
Dan kun je de schijf van de
tegenstander ‘slaan’. Dat gaat
zo. Je zet je schijf in het lege
vakje achter de schijf van je
tegenstander. En je pakt het
schijfje van de tegenstander
van het bord. Heb je alle
schijfjes van je tegenstander
geslagen? Dan heb je gewonnen.

Een ‘dam’: twee schijfjes op elkaar

Achteruit
Heb je een schijf van je
tegenstander geslagen? En kun
je ook een andere schijf slaan?
Dan moet je doorgaan. Je moet
net zo lang blijven slaan als
mogelijk is. Bij het slaan mag je
ook achteruit. Je mag dus ook
schijven van je tegenstander
slaan die schuin achter jouw
schijf liggen.

Oefenen
Kun je het niet meer volgen?
Kijk dan op jijbent.nl en klik op
‘dammen’. Hier vind je de
spelregels, mét plaatjes. En je
kunt meteen een potje oefenen.
Denk je dat je goed genoeg
bent? Dan kun je op deze site
live dammen met andere
spelers!

Ton Sijbrands

Een dubbele schijf noem je een dam.

Tijdens een potje dammen kun
je een ‘dam’ halen. Dat gebeurt
als je de eerste rij van je
tegenstander bereikt met een
schijfje. Bovenop dat schijfje
mag je dan nog een schijfje
leggen. Deze dubbele schijf
noem je een dam. Met een dam
kun je alleen naar achteren

slaan. Want je bent al aan het
einde van het spelbord.
Met een dam mag je zoveel
vakjes terugslaan als je maar
wilt. Ook als het schijfje van je
tegenstander wel drie vakjes
terug ligt. Als je maar in
dezelfde schuine lijn blijft.
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Ton Sijbrands werd in
2009 wereldkampioen
blind-simultaan-dammen.

Eén van de beste dammers ter
wereld is de Nederlander Ton
Sijbrands. Hij werd zes keer
Nederlands kampioen en twee
keer wereldkampioen.
Sijbrands heeft een bijzonder
talent. Hij kan namelijk heel
goed blind-simultaan-dammen.
Simultaan betekent dat je

meerdere potjes tegelijk speelt,
tegen verschillende spelers.
En blind betekent dat je de
damborden niet ziet! Een
blind-simultaan-dammer
onthoudt alle zetten. En speelt
het spel dus uit zijn hoofd. Zijn
tegenstanders hebben wel een
dambord voor hun neus.

Dit ben ik
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‘We willen ons leven weer opbouwen’
‘Ik ben met mijn man en twee
dochters naar Nederland
gekomen in 2018. Vanwege de
politieke situatie moesten we
weg uit Iran. We wonen in
Heerhugowaard, helaas nog
steeds in een AZC.

Dit ben ik:

Naam Mahnaz
Leeftijd 39 jaar
Geboren in Iran
In Nederland sinds 2018
Leert Nederlands bij
Bibliotheek Heerhugowaard

Leren
Ik leer Nederlands in het AZC,
en tweemaal per week in het
taalcafé. Daar kom ik graag. Ik
heb twee taalcoaches: Ada en
Dieuwke. Thuis studeer ik ook
veel, omdat ik snel een goed
diploma wil halen. Dat ik nu
geen werk heb, maakt me
verdrietig. In Iran was ik
docent Geologie. Ik mis dat heel
erg. Praten met Nederlandse
mensen helpt. Ada is als een
oma voor mijn kinderen.
Kerk
Wij zijn moslims, maar niet
heel streng. Een hoofddoek
draag ik niet, dat moest in Iran
wel. Niet van mijn geloof, maar
van de regering. Soms gaan we
naar de moskee, maar vaker
gaan we naar de kerk. Ik vind
de kerk fijn. Door de kerk leer
ik meer Nederlandse mensen
kennen. Soms worden we
uitgenodigd om te komen eten.
Activiteiten
In het AZC hebben we op
maandag activiteiten voor
vrouwen. Dan help ik mee. We
hebben al een kookwedstrijd
gehad, een nagelstudio,
bloemschikken en we hebben
een keer kerstbomen versierd.
Deze activiteiten zorgen voor
ontspanning. Voor de kinderen
is er sport. Het is belangrijk,
ook voor de kinderen, om te
wennen aan de Nederlandse
cultuur. In het AZC zijn alleen
buitenlandse kinderen. En mijn

kinderen zitten nog niet op een
gewone Nederlandse school.

fiets veel. Mijn man is betrokken
bij een ICT-clubje in de
bibliotheek. Het zou fijn zijn als
de IND sneller zijn werk deed.

Vrijheid
Een groot verschil met Iran is
het weer. Onze zomers zijn
warm en droog. Hier regent het
vaak. De huizen hier zijn
grappig, in Iran zijn alle daken
plat. Wat opvalt is dat in Iran
mensen hun problemen alleen
met familie delen. Maar in
Nederland komt hulp van alle
kanten. Ook ervaren we veel
vrijheid. Je kunt doen en dragen
wat je wilt. De kinderen zijn
blij dat ze geen hoofdoekje
meer om hoeven.

Dan kunnen we weer een leven
opbouwen. Dan kan ik gaan
helpen op een school en aan
mijn toekomst werken.’

Meer over Iran
Hoofdstad Teheran | Inwoners 66 miljoen | Religie Islam (98%) |
Taal Perzisch (Farsi)
Iran ligt in het MiddenOosten en grenst onder
andere aan Irak en
Turkije. Er zijn veel
hoge bergen in Iran.
In de winter is het heel
koud, in de zomer heet.

Positief
Het wachten op een status
duurt lang. Maar we doen er
alles aan om positief te blijven.
Ik heb leren zwemmen en ik

Perzië
Iran heeft veel oude gebouwen en een oude cultuur. Tot 1935
heette Iran Perzië. Het land had tot 1979 een soort koning: de sjah
van Perzië. Dat was een moderne man met westerse ideeën.
Vrouwen hoefden geen hoofddoek te dragen. Maar in 1979 kwam
de Iraanse Revolutie. De sjah en zijn familie werden verdreven
door fanatieke moslims.

De Si-o-se Pol brug in Isfahan.
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Olie
Iran exporteert aardolie en aardgas. De economie van het land is
hiervan afhankelijk.
Mensenrechten
Sinds 2013 is Hassan Rohani de president van Iran. Hij werd
democratisch gekozen. De mensenrechten worden in Iran
regelmatig geschonden. Vooral de rechten van vrouwen, homo’s
en niet-moslims. In Iran wordt ook de doodstraf nog uitgevoerd.

Nieuw in Nederland
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Alles over kinderopvang
Toen deze krant gedrukt werd,
was de kinderopvang nog dicht
vanwege het coronavirus. Maar
straks kunnen kinderen van 0
tot 12 jaar weer terecht in de
opvang. Zodat hun ouders
kunnen werken. Hieronder lees
je over de verschillende
vormen van kinderopvang.

Openingstijden
Kinderdagverblijven zijn elke
werkdag geopend. In het
weekend zijn ze gesloten. De
meeste kinderdagverblijven
zijn 10 uur per dag open. Vaak
kunnen kinderen halve of hele
dagen terecht. Een halve dag is
maximaal 5 uur. Een hele dag
maximaal 10 uur. Een paar
kinderdagverblijven zijn 24 uur
per dag open. Opvang buiten
de gewone werktijden is wel
duurder.
Aanmelden
Op sommige

Foto: Shutterstock

Kinderdagverblijf
In Nederland gaan kinderen
naar de basisschool als ze 4
jaar zijn. Na schooltijd is er
kinderopvang. Maar ook voor
kinderen die nog niet naar de
basisschool gaan, is er opvang.
Zoals het kinderdagverblijf. Dit
noem je ook wel de crèche. Hier
kunnen kinderen van 0 tot 4
jaar terecht. Een baby kan al
worden opgevangen vanaf 6
weken. De kinderen worden
verzorgd door leidsters. Zij
hebben hiervoor een diploma.
Alle basisscholen bieden naschoolse opvang aan.
kinderdagverblijven is niet
meteen plek. Zij werken met
een wachtlijst. Het is verstandig
je kind al in te schrijven vóór
zijn geboorte. Het kan zodra je
zwanger bent. Je kunt ook
altijd een dag meelopen in het
kinderdagverblijf. Zo weet je
wat de regels zijn. En hoe de
sfeer is.

Gastouder
Een andere vorm van opvang
zijn gastouders. Gastouders
vangen je kinderen op bij hen

thuis. Een gastouder kan ook
bij jou thuis komen. Zo kan het
kind in zijn vertrouwde
omgeving blijven. Een
gastouder mag maximaal 4
kinderen tegelijk opvangen.

werktijden hebt. Een gastouder
kan namelijk ook in het
weekend werken. Of ’s avonds.

Buitenschoolse Opvang
Tot slot is er de Buitenschoolse
Opvang (BSO). Die is voor
kinderen die naar de
basisschool gaan. Vóór
schooltijd, na schooltijd en in
de vakanties kunnen ze daar
terecht. Ze krijgen thee en
kunnen spelen. Of huiswerk
maken. Alle basisscholen
bieden naschoolse opvang aan.

Gastouderbureau
Bij een gastouderbureau
kunnen ouders hun wensen
opgeven. Een coördinator van
het bureau zoekt dan een
gastouder die daaraan voldoet.
Een gastouder is vooral prettig
als je onregelmatige

Peuterspeelzaal

De kosten van kinderopvang
zijn niet overal hetzelfde.
Maar gemiddeld kost een
kinderdagverblijf 8 euro per
uur. Voor de BSO is dit ongeveer
7 euro per uur. Voor een
gastouder betaal je gemiddeld
6 euro per uur.

Veel gemeenten hebben een
peuterspeelzaal. Dat is voor
kinderen van 2 tot 4 jaar die
niet naar het kinderdagverblijf
gaan. Bijvoorbeeld omdat één
van hun ouders niet werkt.
De peuterspeelzaal is vaak
twee ochtenden in de week.
Er werken leidsters met een
diploma. Peuters leren om een
poosje weg te zijn van hun
ouders. En ze leren luisteren
naar de juf.
Hoeveel je moet betalen, hangt
af van wat je verdient. De
peuterspeelzaal is goedkoper
dan het kinderdagverblijf.

Toeslag
Maak je gebruik van
kinderopvang? Dan kun je
kinderopvang-toeslag krijgen.
Je krijgt dan een deel van de
kosten terug van de overheid.
De overheid betaalt alleen
toeslag als allebei de ouders

Foto: Shutterstock

Wat kost het?

werken. Hoeveel toeslag je
krijgt, hangt af van hoeveel je
verdient. En van hoeveel uur jij
en je partner werken.

Wil je weten hoeveel toeslag je
krijgt? En hoe je het aanvraagt?
Ga dan naar belastingdienst.nl
en klik op ‘toeslagen’.

Gezondheid
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Wat is een verslaving?
ouders? Dan is de kans groter
dat jij ook gaat roken. Het heeft
ook te maken met hoe goed je
‘nee’ kunt zeggen.

Veel mensen drinken wel eens
alcohol. Of ze roken een sigaret,
of een jointje. Sommige mensen
gebruiken harddrugs, zoals
cocaïne of GHB. Aan al deze
‘genotsmiddelen’ kun je
verslaafd raken. Een verslaving
is vreselijk, want het bepaalt je
hele leven.

Eigenschappen
Maar het hangt niet alleen af
van je omgeving. Mensen die
in hun leven moeilijke dingen
meemaken, raken sneller
verslaafd. Als je angstig bent of
depressief, dan kunnen drugs
en drank namelijk de pijn
verdoven. Helaas is die
verdoving maar van korte duur.
Als de drugs zijn uitgewerkt,
krijg je het juist éxtra zwaar.

Schulden
Vaak heeft een verslaving grote
gevolgen. Sommige verslaafden
raken bijvoorbeeld hun baan
kwijt. Omdat ze door hun
verslaving niet goed kunnen
werken. Of ze verliezen contact
met vrienden en familie.
Daardoor worden ze eenzaam.
Anderen raken diep in de
schulden. Omdat ze al hun geld
uitgeven aan bijvoorbeeld

Beeld: Shutterstock

Controle
Mensen die verslaafd zijn,
hebben geen controle meer
over zichzelf. Ze worden
afhankelijk van hun verslaving.
Ze kunnen niets meer zonder
drugs of alcohol. Anders
worden ze ziek. Of voelen ze
zich diep ongelukkig.

Mensen kunnen aan veel dingen verslaafd raken. Bijvoorbeeld
aan drugs, alcohol of medicijnen.
verslaafd. Of je wel of geen
verslaving krijgt, hangt van
veel dingen af. Van je
omgeving bijvoorbeeld.
Gebruiken jouw vrienden
drugs? Dan probeer jij dat
misschien ook. En roken je

drugs. Veel verslaafden worden
lichamelijk ziek, want alcohol,
tabak en drugs maken je lijf
kapot.

Omgeving
Niet iedereen raakt even snel

Gewoonteverslaving

Waar vind je hulp?

Foto: Shutterstock

Hoe weet je nou of je verslaafd
bent? Of iemand in je omgeving?
Een verslaving kun je
herkennen aan de volgende
punten:

Gamen kan ook heel verslavend zijn.
Veel mensen denken bij het
woord verslaving aan drugs of
drank. Maar je kunt ook aan
andere dingen verslaafd raken.
Bijvoorbeeld aan gokken, gamen,
shoppen of eten. Dit noem je
‘gewoonteverslavingen’.
Bijna iedereen houdt van eten.
En veel mensen shoppen graag.
En wie vindt het nu niet leuk
om een keer naar het casino te

Feestje
Je raakt nooit zomaar
verslaafd. Vaak gaat dat heel
langzaam. Je probeert iets uit.
Je rookt bijvoorbeeld voor het
eerst een sigaret, of een joint.
Of je slikt voor het eerst een
xtc-pil. Daarna gebruik je iets
vaker. Op feestjes bijvoorbeeld.
En langzaam maar zeker wordt
het een gewoonte. Totdat je
niet meer zonder kunt. Je
drinkt, rookt of blowt iedere
dag.

gaan? Maar mensen met een
gewoonteverslaving kunnen
écht niet zonder. En dat merk je.
Deze mensen besteden veel tijd
aan hun verslaving. Ze houden
geen tijd over voor vrienden,
werk of school. Mensen met
een gewoonteverslaving hebben
ook vaak te maken met schulden.
Vooral mensen die verslaafd
zijn aan gokken of shoppen.

Je gebruikt vaker dan je wilt.
Je wilt stoppen, maar je stelt
het moment steeds uit.
Je gebruikt omdat je anders
niet met stress om kunt gaan.
Je liegt tegen anderen over je
gebruik.
Veel dingen in je leven gaan
slecht doordat je gebruikt. Je
hebt bijvoorbeeld problemen
op je werk. Of op school.
Je voelt je onrustig als je niet
gebruikt.

Kliniek
Gelden deze punten voor jou?
Of voor iemand in je omgeving?
Zoek dan hulp! Bijvoorbeeld bij
je huisarts. Hij of zij verwijst je
door naar een maatschappelijk
werker. Of naar een
verslavingskliniek. Maar je

kunt je ook zelf aanmelden bij
zo’n kliniek.

Overzicht
Op de website regelhulp.nl/
ik-heb-hulp-nodig/hulp-bijverslaving vind je een overzicht
van verschillende soorten
verslavingshulp.

Voor elke soort verslaving is er
hulp te vinden.

Vrije tijd
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Lekker op de bank met een boek

#ikleesthuis

Een bezoekje aan de bioscoop zit er voorlopig niet in. Daarom lees je deze maand helaas niet over een
nieuwe film. Waar verplicht thuisblijven wel heel goed voor is: lezen! Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
heeft veel mooie boeken in eenvoudige taal. Zonder moeilijke woorden dus! We geven je een paar tips.

Otis |

Laura heeft haast |

Martijn Niemeijer

Laura is een Italiaanse vrouw
die in Nederland woont. Ze
gaat met haar gezin naar Italië,
om bij de bruiloft van haar zus
te zijn. Maar komt ze wel op tijd?

Soms verandert door één ding
opeens je hele wereld.
Als tiener Otis even op de
opvangkinderen van een
buurvrouw past, loopt alles in
de soep. Een van de kindjes
wordt niet opgehaald, en de
buurvrouw komt maar niet
terug. Wat kan Otis doen?

‘Waarom moet Pamela ook
trouwen in het weekend van
Ferragosto?’, vraagt Laura zich af.
Ze zucht weer diep. Ferragosto is
dé feestdag in Italië.

Otis is een boek in de serie
Leeslicht. Een serie eenvoudige
romans van bekende en
minder bekende auteurs.
Meer informatie vind je op
leeslicht.nl.

Ontspoord |

Laura heeft haast is een boek in
de serie Een dag in .... Deze 12
verhalen zijn geschreven op
A1-niveau.

Vast |

Marian Hoefnagel

Jim is zo boos op zijn vader dat
hij hem nooit meer wil zien.
En hij gaat zijn vader ook écht
niet opzoeken.

Natuurlijk krijgt hij een dikke
onvoldoende voor techniek. En
waarschijnlijk wordt hij ook nog
van school gestuurd. Allemaal
door die stomme Ellen. De bitch.

Maar dan komt Jim erachter
dat hij niet de enige is op
school met familie in de
gevangenis. En dat verandert
alles ...

Ontspoord hoort bij de serie
Daar kun je op rekenen!
In elk deel zijn 80 vmborekentaalwoorden verwerkt.

Cleopatra is nog heel jong als
haar moeder sterft. Voor haar
zus van 14 betekent dat het
einde van haar jeugd. Die zus
moet namelijk trouwen met
hun vader. Cleopatra weet dat
dat ook haar lot zal zijn: trouwen
met haar vader of broer. Haar
familie stamt immers af van de
Griekse goden. En haar familie
wil altijd de baas blijven in
Egypte. Cleopatra neemt een
belangrijk besluit: zij zal zelf, als
vrouw, ooit op de troon komen.
Wat er ook voor nodig is, zij zal
de baas van Egypte worden.

Annie van Gansewinkel

Jims vader zit in de gevangenis.
Al meer dan een jaar. Jim heeft
het aan niemand verteld, want
hij schaamt zich dood.

Tolga mist vaak lessen, omdat
hij voor zijn zieke moeder zorgt.
Alleen de techniekles, die vindt
hij super. Als hij juist daar wordt
uitgescholden, knapt er iets.

Het geheim van Cleopatra |

Willemijn Steutel

Marian Hoefnagel

Hoe ik talent voor het leven kreeg |
De Iraakse Semmier vraagt
asiel aan op Schiphol en komt
in een vreemde situatie terecht.
Hij kan zijn verhaal beter
aanpassen, is het advies. En dat
is het begin van een lange weg
naar een leven in Nederland.
Ik leer nog een taal: het
‘Asielzoekers’. Dat is een mix
van Nederlands, Engels, Russisch,
Arabisch, Roemeens, Koerdisch,
Somalisch, enzovoort.
Dit boek is ook verkrijgbaar als
e-book.

Rodaan Al Galidi
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N a t u u r & Te c h n i e k

Windmolens in Nederland
In Nederland lijkt het wel of je
altijd wind tegen hebt. Want
het waait hier vaak en hard.
Al heel lang wordt er handig
gebruik gemaakt van de wind.
Om molens te laten draaien
bijvoorbeeld. De ouderwetse
molen zie je nog maar weinig
in Nederland. Maar we krijgen
er wel steeds meer moderne
windmolens bij.

ook niet opraken. Daarom
noemen we windenergie
duurzame energie. Omdat het
goed is voor het milieu, wordt
deze energie ook wel groene
stroom genoemd. Stroom is een
ander woord voor elektriciteit.

Dat is slecht voor het milieu.
Bovendien raakt de steenkool
in de grond langzaam op.

Duurzaam
We moeten dus andere
manieren verzinnen om aan
elektriciteit te komen. Zoals
windmolens. Die zijn niet slecht
voor het milieu. En wind kan

Groter en groter
Er zijn al meer dan 2000

Buitenland

Voor vissen en zeezoogdieren zijn de windmolens een ramp.
Windenergie is dus goed voor
het milieu. Maar toch is niet
iedereen er blij mee. Sommige
mensen vinden de grote, witte
molens lelijk. En ze vinden dat
ze te veel lawaai maken.
De regering wil dat er in 2050
twee keer zoveel windmolens
in Nederland zijn als nu. Veel
molens moeten in zee komen,
want dan hebben mensen er

Foto: Shutterstock

Nadelen

windmolens in Nederland, en
er komen er steeds meer bij.
Ze worden ook steeds hoger.
De grootste windmolens zijn
wel 100 meter hoog. Staan er
veel windmolens bij elkaar?
Dan noem je dat een
windmolenpark. In de Noordzee
staat een windmolenpark van
zestig windmolens.

minder last van. Maar daarmee
ontstaat een nieuw probleem:
voor vissen en zeezoogdieren
zijn de windmolens een ramp.
De molens maken namelijk
onder water veel lawaai.
Hierdoor beschadigt het gehoor
van waterdieren. En zonder
hun gehoor kunnen zij niet
overleven. Wetenschappers
denken na over oplossingen.

Straks moet alle energie duurzaam zijn,
dus afkomstig van wind en zonlicht.

In andere landen staan veel
meer windmolens dan in
Nederland. Vooral in China en
Amerika zijn grote
windmolenparken.
In Europa zijn Denemarken en
Duitsland de landen die het
meest gebruikmaken van
windenergie. In Denemarken
komt zelfs 20% van alle energie

die het land verbruikt van
windmolens. Dat is bij ons wel
anders: de Nederlandse
windmolens leveren maar 4%
van onze energie. Maar dat
verandert snel, omdat er veel
wordt geïnvesteerd in
windmolens. In de toekomst
moet alle energie duurzaam
zijn, dus afkomstig van
bijvoorbeeld wind en zonlicht.

Foto: Shutterstock

Steenkool
Lang niet alle elektriciteit komt
van windmolens. De meeste
elektriciteit komt van steenkool.
Dat zit in de grond en wordt
verbrand in energiecentrales.
Bij de verbranding komt
energie vrij. En die wordt
omgezet in elektriciteit.
Maar steenkool heeft veel
nadelen. Bij de verbranding
komt er vieze rook in de lucht.

Foto: Shutterstock

Dynamo
Een windmolen werkt eigenlijk
hetzelfde als de dynamo op je
fiets. Als het waait, draaien de
wieken van de windmolen. Zo
ontstaat energie. Die energie
wordt omgezet in elektriciteit.
Windmolens zorgen op dit
moment voor elektriciteit in
750.000 huishoudens in ons
land.

Wist je dat?
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We bewegen steeds meer
Nederlanders zijn meer gaan
bewegen. Meer dan de helft
van alle Nederlanders van vier
jaar en ouder bewoog in 2019
voldoende. Vooral ouderen
wandelen en fietsen vaker.
Maar jongeren kunnen nog
wel wat actiever worden. Dat
blijkt uit een onderzoek.

Ouderen
Van alle volwassen Nederlanders
beweegt 54 procent genoeg
(dus 2,5 uur per week of meer).
Kinderen tussen de 4 en 12 jaar
bewegen bijna allemaal genoeg
(99%). Jongeren tussen de 12 en
18 jaar bewegen veel minder:
41 procent beweegt 2, 5 uur per
week. Van de ouderen (65+)
beweegt nu 35 procent netjes 2,5

Foto: Shutterstock

2,5 uur
Volgens de Gezondheidsraad
moeten volwassenen elke week
ministens 2,5 uur in beweging
zijn. Dat kan door te sporten.
Maar activiteiten als wandelen,
fietsen, schoonmaken of
tuinieren horen ook bij bewegen.
Kinderen moeten minimaal
1 uur per dag bewegen.

uur per week. Dat lijkt misschien
weinig, maar het is twee keer
zoveel als 20 jaar geleden.

Gezond
Bewegen is belangrijk. Door

minimaal 2,5 uur per week te
bewegen, leef je langer. De
kans op onder andere hart- en
vaatziekten, diabetes, depressie
én botbreuken wordt namelijk
kleiner. Elke dag bewegen is

beter dan één keer per week.
En het is belangrijk dat je lijf
écht moet werken. Je hartslag
en ademhaling moeten wel
omhoog gaan tijdens het
bewegen!

Foto van de maand
In deze rubriek zie je
iedere maand een
bijzondere foto uit het
nieuws.

Een boodschap in bloemen

Foto: ANP

In een tulpenveld in de
Noordoostpolder (Flevoland) is
een enorm corona-kunstwerk
gemaakt. In het veld staat:
Stay Strong (Blijf sterk). Een
hele klus voor tulpenkweker
Joris Schouten. ‘Dit is bedoeld
als steuntje in de rug voor
mensen in zware tijden.’

Puzzel
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Puzzel mee met Start!

Ik kies: 

Op deze pagina staat een puzzel. Onder de



Otis
Martijn Niemeijer



Het geheim van Cleopatra
Marian Hoefnagel

goede inzenders verloot de Start!-krant een makkelijklezen-boek! Kruis het boek van jouw voorkeur aan.
Woordpuzzel

Vast
Annie van Gansewinkel

D

N

E

Z

E

L

G

K

In het vierkant hiernaast zijn 13 woorden verstopt. De woorden
kunnen alle kanten op staan. Ook schuin. Een letter kan meer dan
een keer worden gebruikt. Als je de woorden wegstreept, blijven er
8 letters over. Deze letters vormen een woord. Dat is de oplossing
van de puzzel.

F

N

A

B

N

T

A

IJ

Deze woorden zitten in het vierkant verstopt:

A

D

E

A

A

R

L

L

U

IJ

E

N

A

O

S

I

T

T

H

K

N

M

M

E

E

S

T

O

E

A

O

O

U

E

Z

I

E

N

P

M

R

N

E

N

N

I

Z

S

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Spannend
Lezen
Omslag
Karakter
Roman

Zon
Bank
Moeilijk
Tijd
Zinnen

11 Auteur
12 Deken
13 Thee

Stuur je oplossing vóór 22 mei 2020 naar:
Start!-krant
Oplossing puzzel
Postbus 10208
1001 EE Amsterdam

Welk boek wil jij
winnen? Kruis ’m aan!

Vergeet niet je eigen naam en adres te vermelden.
En een postzegel op de envelop te plakken!

Oplossing:

De winnaar van de vorige puzzel (oplossing: ‘Thuisbioscoop’)
Antje Goedegedrag uit Tilburg
Antje krijgt een makkelijk-lezen-boek.

Van de redactie

Beste lezer,
Ben je het thuiszitten al helemaal zat?
Of begin je er juist aan te wennen? Ik vind
het thuis zijn nu makkelijker dan in het begin.
Maar voor mijn kinderen is dat andersom.
Zij missen hun vrienden en hun school.
Gelukkig mag de jongste na de meivakantie
weer naar school. De oudsten moeten nog iets
langer wachten. Sommige kinderen, ouders
en leraren vinden het eng. Dat begrijp ik wel, maar ik heb ook veel
vertrouwen in onze regering. Zij zullen niet meer risico nemen dan
nodig is. Hopelijk staat er volgende maand in deze krant dat
Nederland langzaam weer de oude aan het worden is!
Blijf gezond en tot volgende maand!
Willemijn Steutel,
redacteur

Colofon
Uitgever
Hoofdredactie
Eindredactie
en vormgeving
Medewerker
Lesbrief
Abonnementen
Contact
Verschijning
Prijzen 2019/
2020*

*

Eenvoudig Communiceren BV
Willemijn Steutel
Nicolet Oost Lievense
Marga van der Meer
Ida Schuurman
(088) 110 20 85
abonnementen@eenvoudigcommuniceren.nl
Start!-krant, Postbus 10208, 1001 EE Amsterdam
redactie@eenvoudigcommuniceren.nl
10 keer per jaar
1 exemplaar, geen lesbrief		
€ 80,00
2-4 exemplaren, met lesbrief
€ 64,00
5-9 exemplaren, met lesbrief
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€ 47,50
15 of meer exemplaren, met lesbrief € 36,00
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