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WAAROM MAKEN WĲ DEZE KRANT?

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Wĳ begrĳpen heel goed dat deze tĳden lastig kunnen zĳn.
Daarom hebben wĳ gedacht om wekelĳks een krantje uit te
brengen met berichten, verhalen en grapjes uit de wĳk. We
hopen zo dat de bewoners uit onze wĳk iets gemakkelĳker
deze bewogen tĳd door komen. Wekelĳks gaan Nicole, Iris,
Demi en Elisa aan de slag om het belangrĳkste nieuws en de
leukste verhalen voor jullie te verzamelen. We hopen dat jullie
het leuk vinden!
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WĲ STAAN PARAAT! 

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Team Staalmanplein staat paraat! 
Het vele binnen zitten kan natuurlĳk erg saai zĳn. Wil je
gewoon even een praatje maken? Dat kan. Hieronder staan
onze nummers, schroom vooral niet om te bellen als u iets
nodig hebt:
Iris: 06-39721376
Demi: 06-11814366
Nicole: 06-33026131
Elisa: 06-37223370



WEETJES OVER HET KONINGSHUIS
W I S T  U  D A T . . . . .

1. ...Willem-Alexander en Maxima elkaar
leerden kennen in de Spaanse stad Sevilla
in 1999? Ze ontmoette elkaar tĳdens de
Feria de Abril, de zogenoemde
Aprilfeesten die eerder jaar worden
gehouden in Sevilla.
 
 2. ... Het lievelingseten van Maxima
schnitzel met friet is? Het liefst eet zĳ
daarna het Argentĳnse toetje 'panqueque
y dulce de leche' ofwel een pannenkoek
met zoete melk crème.

5. ... Maxima en Willem-Alexander allebei
supporter van een andere voetbalclub
zĳn? De Klassieker Ajax-Feyenoord is een
spannende dag bĳ de Oranje's thuis.
Willem-Alexander is namelĳk voor Ajax
en Maxima is een Feyenoord-supporter.
 
6. ... de lievelingskleur van Maxima groen
is?
 
7. ...Willem-Alexander de eerste
mannelĳke Nederlandse vorst in 123 jaar
is?
 

3. ...Willem-Alexander erg sportief is?
Ruim dertig jaar geleden schaatste hĳ
zelfs de Elfstedentocht! Dat deed hĳ
onder de schuilnaam W.A. Van Buren
 
.4. ... Máxima waarschĳnlĳk niet blĳ was
dat Lingo in 2014 van de beeldbuis werd
gehaald? Onze koningin was  een trouwe
kĳker. Ze leerde onder meer Nederlands
door te kĳken naar het
televisieprogramma. 
 

Er was eens een arm vroom meisje dat
alleen met haar moeder leefde en ze
hadden niets meer te eten. Toen ging het
kind naar het bos en daar zag ze een oude
vrouw die al wist wat het meisje nodig
had en ze gaf haar een pannetje en als ze
daar tegen zei:"Potje, kook!"dan kookte
het heerlĳke zoete gerstepap, en als ze
zei:"Potje, stop!"dan hield het weer op
met koken.

KORT
VERHAAL - 
DE ZOETE
PAP 
D E  G E B R O E D E R S  G R I M M

Het meisje bracht het pannetje naar haar
moeder en nu was de armoede en de
honger voorbĳ en ze aten zoete pap zo
vaak ze wilden. Toen op een keer het
meisje was uitgegaan, zei de
moeder:"Potje, kook!"en het kookte en ze
at tot ze genoeg had, maar nu wilde ze
dat het pannetje weer ophield, maar ze
wist het woord niet meer.
 
Dus kookte het door, en de pap kwam
over de rand en het kookte steeds maar
door. De keuken vol pap en het hele huis
vol pap, en het huis ernaast vol pap en de
straat vol pap, alsof het de hele wereld
wilde verzadigen. En er heerste de
grootste nood en niemand wist raad.
Eindelĳk, toen er nog maar een enkel
huis over was, kwam het meisje thuis en
zei:"Potje, stop!"en toen hield het op met
koken en wie naderhand weer de stad in
wilde, moest zich door de pap heen eten. 
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KONINGSDAG

=

WONINGSDAG



EEN DAG IN HET LEVEN VAN...
I R I S  V A N D E R H E Y D E N ,  W I J K C O O R D I N A T O R   I N  D E  S T A A L M A N P L E I N B U U R T

Hoi allemaal! Deze week is het mĳn beurt
om te vertellen hoe ik mĳn dagen vul
deze tĳden. Ik heb niet echt een vaste
routine, daar hou ik me toch nooit echt
aan. Sommige van mĳn dagen zĳn heel
productief, anderen dan weer niet. Soms
lukt het gewoon even niet om aan school
te gaan, maar dat is ook oké! Het zĳn rare
tĳden, dus ik ben wat minder streng voor
mezelf.
 
Afgelopen vrĳdag was een leuke dag! Ik
werd redelĳk vroeg wakker door het
lawaai van de renovaties naast mĳn flat,
dus ben ik ook maar meteen opgestaan.
Ik heb wat thee gedronken en daarna
moest ik al redelĳk snel naar mĳn vast
werkplekje (mĳn bureau in de hoek van
mĳn slaapkamer), ik had namelĳk om
10.00 een belafspraak voor VoorUit.
 

Na een paar uur werd ik moe van het
lezen, dus ben ik met mĳn vriendje naar
buiten gegaan om te badmintonnen. We
hebben net voor 5 euro een setje gekocht,
super leuk om buiten op het pleintje te
doen! Toen het langzaamaan avond werd
en dus kouder begon te worden, zĳn we
weer naar binnen gegaan om avondeten
te maken. We aten een salade en wat
gevulde pasta, heel lekker! 
 
Daarna zĳn we in bed een film gaan
kĳken: Belle En Het Beest. Al heel vaak
gezien natuurlĳk, maar ik vind het altĳd
leuk om films uit mĳn kindertĳd opnieuw
te bekĳken. Helaas zag ik er maar weinig
van, want halverwege de film viel ik al in
slaap… En dat was mĳn dag. Hopelĳk
vonden jullie het leuk om te lezen!
 

Toen ik daarmee klaar was ging ik mĳn
vriendje wakker maken om samen te
ontbĳten - we hebben heel veel geluk, hĳ
is mĳn onderbuur dus ik kan hem nog
steeds makkelĳk zien ondanks de
quarantaine! Het zogenaamde ontbĳt is
tot de middag uitgestrekt, we lagen
namelĳk heel gezellig in de zon op het
balkon (nog iets om dankbaar voor te
zĳn). 
 
In het begin van de namiddag besloot ik
maar weer terug naar mĳn werkplekje te
gaan om nog wat gedaan te krĳgen voor
het weekend. Ik heb wat mails
beantwoord en dan wat gelezen voor mĳn
scriptie. Mĳn huisgenoot, Saha, moest
ook aan de studie, dus zĳn we gezellig
samen in de woonkamer gaan zitten om
naast elkaar te werken. Zo kunnen we er
beter voor zorgen dat de ander niet
afgeleid wordt!
 

Voor 6 personen
- 2 el extra vergine olĳfolie
- 1 rode paprika
- 225 gr pompoenpuree
- 125 ml wodka
- 250 ml melk
- 2 tl oregano1 
- snufje chili vlokken
- Zout & peper
- 500 gr schelpenpasta (kĳk of ze grote
schelpen hebben die je kunt vullen)
- 500 gr ricotta
- 500 gr geraspte kaas
- 180 gr basilicum pesto
- 225 gr mozzarellaVerse basilicum

RECEPT
VOOR
HEERLĲKE
PASTA
M E T  P O M P O E N  E N
R I C O T T A

\Verwarm de oven voor op 180°C. Vet de
ovenschaal in.Snĳd de paprika in
stukken. Zet een pan op laag vuur. Voeg
de paprika, pompoenpuree, wodka, melk,
oregano, chilivlokken en een snufje zout
en peper toe aan de pan. Laat dit voor 15
minuten op een laag vuur staan om de
saus in te dikken.Breng ondertussen een
pan water aan de kook en kook de pasta
volgens de verpakking tot deze al dente
is.Neem een kom en doe hier de ricotta,
geraspte kaas en 120 gram pesto in en
meng dit goed door.
 
Lepel ¾ van de pompoensaus in de
ovenschaal. Doe het kaasmengsel in de
pastaschelpen. Leg de gevulde schelpen
in de ovenschaal met saus. Lepel de
laatste saus over de pasta en giet de rest
van de pesto er overheen. Snĳd de
mozzarella in stukken en strooi dit over
de ovenschaal.Zet de ovenschaal in de
oven en bak dit voor 20 tot 25 minuten.
Haal de schaal uit de oven en laat 5
minuten afkoelen voordat je het serveert.
Snĳd de verse basilicum fĳn en strooi dit
over de pasta. Eet smakelĳk!
 
Tips: Houd je niet van pittig? Dan kan je
de chilivlokken uit het gerecht houden.Je
kan de pasta van tevoren vullen. Bewaar
de schelpen daarna in de koelkast voor
maximaal een paar dagen en gebruik ze
wanneer je het gerecht af maakt.
 
 

 
 

 



 

Normaal gesproken zien wĳ vele van jullie tĳdens de gezellig pubquiz op woensdag avond. Helaas kan
deze pubquiz momenteel niet doorgaan maar wĳ missen het ontzettend! Daarom hebben wĳ in deze

editie van de Vooruit krant een kleine pubquiz voorbereid. De antwoorden kunt u vinden op de volgende
pagina!

 
Ronde 1 - Algemeen

Welk apparaat perst, door snel rond te draaien, water uit uw wasgoed?
Wat is een zevende deel van een week?

In Venetië kan men rondvaren met een.....?
Een boot die vaart met behulp van luchtkussens is een....?

 
Ronde 2 - Natuur

Wat is er speciaal aan de Zoo van Wenen?
Welk diertje veroorzaakt gaatjes in wollen kleding?

Wat zĳn liefdesappels?
Welke paddenstoelen groeien onder de grond en worden gezocht door varkens?

 
Ronde 3 - Sport

Tot welke nationale bond behoren de voetbalploegen van Lichtenstein?
Hoeveel banen heeft een Olympisch zwembad en hoe lang is het?
Wie won zes opeenvolgende Wimbledon-titels in de jaren tachtig?

Welke Portugese voetballer was topscoorder op de wereldbeker in 1966?
 

Ronde 4 - Film & TV
Wat is de titel van de eerste film van de Beatles in 1964?

Wat is de titel van de film Star Wars Episode IV?
Waarvoor staat 3D?

Welk nummer staat er op Herbie de kever?
 

Ronde 5 - Wetenschap
Welk woord duidt aan dat een dier of plant zowel mannelĳk als vrouwelĳk is?

Wat is de vierkantswortel van 900?
Van welke twee elementen is water gemaakt?
Wat is de heetste planeet in ons zonnestelsel?

 

DE ONLINE PUBQUIZ
A N T W O O R D E N  S T A A N  O P  D E  V O L G E N D E  P A G I N A !



PUZZEL PAGINA
E N  D E  A N T W O O R D E N  V A N  D E  P U B Q U I Z !

De antwoorden van de pubquiz:
 

Ronde 1
Centrifuge, Dag, Gondel, Hovercraft

 
Ronde 2

De oudste ter wereld, Mot, Tomaten, Truffels
 

Ronde 3
De Zwitserse voetbalbond,

Acht banen en vĳftig meter, Martina Navratilova,
Eusebio

 
Ronde 4

A Hard Days Night, A New Hope, Drie-
dimensionaal, Drieenvĳftig

 
Ronde 5

Hermafrodiet, Dertig, Zuurstof en waterstof,
Venus

 

Grapje van de week:
Kees tegen Jan: “Moet jĳ niet eens naar huis om wat te gaan eten?” Antwoordt Jan: “Ik

weet precies wanneer het tĳd is om te gaan eten” Kees: “Je moeder roept je dan zeker?”
Jan: “Nee, het brandalarm gaat af” 

https://www.onlinegrappen.nl/mop/tĳd-om-te-eten
 


