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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!
 

V E E L  L E E S P L E Z I E R ! P A G I N A  1

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 VANDAAG
4  M E I

Op 4 mei 1959 wordt Inger Nilsson
geboren. Haar naam en faam is
onlosmakelĳk verbonden met Pippi
Langkous, de schelmcreatie van Astrid
Lindgren. Zĳ speelde de rol gedurende
vier jaar: vanaf haar negende in een
televisieserie (1969-1973) en in een aantal
films. Ondanks het feit dat Pipi's
avonturen zo ongeveer de kaskraker van
de eeuw zĳn, is er nooit een follow-up
gekomen omdat men niet verwacht dat
Ingers prestaties kunnen worden
geëvenaard.

Ook op 4 mei geboren: 
1959 - Inger Nilsson Zweeds actrice (Pippi
Langkous).
1958 - Keith Haring († 1990)Amerikaans
kunstschilder (pop-art en graffiti)
1947 - Willem van Beusekom (†
2006)Nederlands radio-dj, NPS-directeur
en tv-commentator van het
Eurovisiesongfestival (van 1987 tot 2005).
1945 - Jan Mulder Nederlands columnist
en oud voetballer.
1942- Tammy Wynette († 1998)Amerikaans
country-muzikant.
1937 - Wim Verstappen (†
2004)Nederlands filmregisseur,
producent, en scenarioschrĳver (Blue
movie, Pastorale 1943).
1936 - El Cordobes Spaans stierenvechter.
1929 - Audrey Hepburn (†
1993)Nederlands / Brits actrice en
UNICEF-ambassadrice.
1928 - Hosni Mubarak President van
Egypte.
1655 - Bartolomeo Cristofori (†
1731)Italiaans
muziekinstrumentenbouwer en uitvinder
van de piano.
 
 

Als volwassen actrice werd Inger Nilsson
voor vrĳwel geen enkele rol meer
gevraagd. Zelf wĳt zĳ dat aan haar
bekendheid als Pippi: volgens haar is het
voor mensen onmogelĳk geworden om
nog iemand anders dan Pippi in haar te
zien. Tegenwoordig verdient zĳ de kost
als secretaresse, en woont ze in
Stockholm.
 

Vandaag zĳn er 85 patiënten gemeld die
in het ziekenhuis opgenomen (geweest)
zĳn. Er zĳn 98 personen als overleden
gemeld. Deze gemelde personen zĳn niet
allemaal in de afgelopen 24 uur in het
ziekenhuis opgenomen of overleden.
Sommige patiënten worden later gemeld.
Daarom worden de gegevens van
voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

CORONA
NIEUWS
VAN DE
WEEK
H E T  G A A T  B E T E R  
U P D A T E  1  M E I  2 0 2 0

Tot nu toe zĳn er 39.791 bevestigde
COVID-19 patiënten gemeld aan het
RIVMDe cĳfers van de afgelopen dagen
passen bĳ het beeld dat de maatregelen
werken.
Het aantal nieuwe meldingen per dag van
in het ziekenhuis opgenomen patiënten
vertoont nog steeds een dalende lĳn.
Hetzelfde geldt voor het  aantal gemelde
overleden patiënten.
 
Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19/actueel
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EEN DAG IN HET LEVEN VAN...
D E M I  L I N T H O R S T

Hallo allemaal! In de vierde krant is het
aan mĳ om iets te vertellen over hoe ik
mĳn dagen invul in deze gekke tĳden. Net
voordat de intelligente lock-down begon,
ben ik naar mĳn ouders gegaan en daar
ben ik nu nog steeds. Het is jammer dat
ik niet in de wĳk kan zĳn op dit moment,
maar aan de andere kant vind ik het ook
fĳn om bĳ mĳn ouders te zĳn.
 
In deze tĳden is het voor veel mensen
moeilĳk om een routine te hebben, maar
ik heb die nu wel. Voor de Corona crisis,
had ik eigenlĳk geen vaste routine. Ik
sliep altĳd uit, was niet veel met school
bezig en was verder ook niet heel
productief gedurende de dag. Nu ben ik
echter altĳd op tĳd wakker, ik sport en ik
doe meer aan school dan voor mĳ
normaal is.
 
 

Tegen de avond kwamen mĳn vader en
broertje terug van hun werk en had mĳn
moeder lekker gekookt, we aten een
lekkere pasta met spinazie en roomkaas.
’s Avonds ben ik nog verder gegaan aan
school en toen ik daar klaar mee was ben
ik gaan luisteren naar mĳn boek. Ik heb
sinds kort een abonnement op
luisterboeken en dat is heel fĳn
tĳdverdrĳf. Na een tĳdje werd ik moe en
ben ik lekker gaan slapen. Ik hoop dat
jullie het leuk vonden om over mĳn dag
te lezen!

Afgelopen week had ik een hele leuke en
productieve dag waar ik iets over zal
vertellen. Ik werd weer vroeg wakker en
ben lekker gaan ontbĳten, niet te veel
want ik ging daarna een rondje
skeeleren. Het is ’s ochtends rustig op de
weg en ik heb een fĳne vaste route die ik
een paar keer in de week doe. Toen ik
weer thuiskwam heb ik nog een uurtje
gesport en ben daarna gaan douchen.
Eenmaal weer helemaal fris en fruitig
ben ik Shadow onze pup van 4 maanden
gaan uitlaten. Het is heel fĳn om nog wel
lekker in het bos te zĳn in deze tĳd. Op
de foto is te zien hoe handig hĳ is in het
meenemen van een tak 😉
 
In de middag ben ik druk bezig geweest
met school, dat gaat allemaal gelukkig
gewoon door. Op een gegeven moment
werd ik wel moe van het staren naar een
laptop dus ben ik met Shadow gaan
trainen. Hĳ kan al een heleboel maar
moet nog veel leren. Hĳ is op het moment
heel speels en eigenwĳs en we kunnen
hem geen moment uit het oog laten.

Voor 6 personen heb je nodig:
- 1 deciliter sterke koffie, afgekoeld
-3 stuk(s) eieren
- 5 centiliter amaretto
- 100 gram suiker
- 100 gram chocoladeschilfers
-250 gram boudoirkoekjes [lange vingers)
- 400 gram mascarpone
 
Voorbereiding: 
Voeg de amaretto bĳ de koffie.Dompel
voldoende koekjes in de koffie en schik
ze in een schotel zodat de hele bodem
bedekt is.Scheid de eierdooiers van de
eiwitten.
 
 

HET
FAVORIETE
TOETJE
VAN....
H E T  F A V O R I E T E  T O E T J E
V A N  T E A M G E N O O T  S A H A :
T I R A M I S U !

Klop de eierdooiers met de suiker tot een
lichte mousse.Klop de eiwitten tot
schuim.Voeg eerst de eierdooiers en dan
de eiwitten bĳ de mascarpone.Giet de
helft van de bereiding over de koekjes en
strĳk alles vlak.Strooi er 1/4 van de
chocoladeschilfers over.Leg daarop de
resterende droge koekjes en giet er de
rest van de koffie over.Giet er de rest van
de mascarponebereiding op en werk af
met de rest van de chocoladeschilfers.Zet
minstens 1 uur fris weg.
 

 
 

 



 

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

Wat is het symbool voor Amnesty International?
Over wat gaat de langste reclamespot ter wereld?

Ik heb een stok waarmee ik niet kan wandelen. Welke?
Hoe heet een stalletje waarin kranten en tĳdschriften verkocht worden?

 
Ronde 2 - Natuur

Als je groene vingers heb is uw hobby?
Waaruit verzamelen bĳen honing?
Wat doet een hondenmepper juist?

Van welke dieren is een zomp de voederbak?
 

Ronde 3 - Sport
Welk Aziatisch land bereikte als eerste de halve finale op een wereldbeker voetbal in 2002?

Wat was het eerste land dat twee maal de wereldbeker voetbal won?
Hoe noemt men acrobatisch touwtjespringen ook?
Waarin moeten je voeten zitten bĳ het paardrĳden?

 
Ronde 4 - Film & TV

Wie was de regisseur van de Vlaamse film De Zaak Alzheimer?
Geef de naam van de bekende James Bond parodie.

Wat is de naam van de kale commandant van de Entreprise in Star Trek?
Welke zwart-wit-film maakte Steven Spielberg over de tweede wereldoorlog?

 
Ronde 5 - Wetenschap

Wie ontdekte het eerste antibioticum met de naam peniciline?
Welke planeet is het dichtst bĳ de zon?

Welke militaire uitvinding werd gedaan door Ernest Swinton in 1916?
Noem de planeet waar de Amerikaanse ruimtesonde Viking in 1976 landde

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 !



De antwoorden van de pubquiz:
 

Ronde 1
Kaars met prikkeldraad, Kaars, Kapstok,

Kiosk
 

Ronde 2
Tuinieren, Bloemen, Vangt honden, Varkens

 
Ronde 3

Zuid-Korea, Italie, Rope Skipping,
Stĳgbeugels

 
Ronde 4

Erik Van Looy, Austin Powers, Kapitein
Picard, Schindlers List

 
Ronde 5

Alexander Fleming, Mercury, De tank, Mars

75 JAAR VRĲHEID
V R E D E  M O E T  J E  B I J  J E Z E L F  Z O E K E N

Jan van der Linden (75) is op 5 mei 1945
geboren. Zĳn portret verschĳnt op een
speciale postzegel die uitgegeven wordt
ter gelegenheid van 75 jaar vrĳheid.
Toepasselĳk, want hĳ heeft bĳna zĳn hele
leven bĳ het postbedrĳf gewerkt.
 
“Ik ben op een steenworp afstand van de
Dominicanenkerk in Zwolle geboren. Ik
ben er getrouwd, mĳn kinderen zĳn er
gedoopt en nu werk ik er als vrĳwilliger.
Iedere middag zĳn we open en dan
branden overal kaarsjes. Daar krĳgen
mensen een heel warm gevoel bĳ. Ik zeg
wel eens dat in deze kerk duizenden
gebeden voor de vrede hangen.
 
Onze kerk ligt op de route van het station
naar het jaarlĳkse Bevrĳdingsfestival. Op
5 mei staan we met een paar gastvrouwen
en -heren buiten en nodigen
voorbĳgangers uit om een kaarsje aan te
steken voor de vrede.

Ik vind het belangrĳk om in deze kerk,
maar ook daarbuiten, met jongeren te
blĳven praten over vrede en vrĳheid.
Vrede moet je niet op wereldniveau
zoeken, maar bĳ jezelf. Als iedereen dat
deed, zou het een stuk rustiger zĳn in de
wereld. Sinds 5 mei 1945 hebben we te
weinig echte vrede en vrĳheid gehad in
de wereld. We moeten ons realiseren dat
we blĳ en dankbaar kunnen zĳn dat we in
een vrĳ land leven.
 
Dat ik nu op een postzegel kom te staan,
vind ik mooi. Ik heb veertig jaar bĳ de
posterĳen gewerkt. Ik begon bĳ de PTT
en toen ik afzwaaide, heette het PostNL.
Mooi toch, dat ik aan het einde van mĳn
leven nog een bekende Nederlander
word?”
 
Meer van dit soort verhalen?
https://vrĳheid.nl/verhaal/75
 
 
 

Vorig jaar brandden er maar liefst
achthonderd.Als kind vond ik het heel
bĳzonder om op 5 mei jarig te zĳn. Overal
hingen vlaggen en het was feest. Je voelt
je dan toch speciaal. Dat gevoel werd
later wel wat minder, maar een paar jaar
geleden was er een bĳeenkomst voor
iedereen die op 5 mei 1945 geboren is en
dat was bĳzonder leuk. We hadden
meteen een klik. Het jaar erop kregen we
een uitnodiging van de burgemeester van
Wageningen en werden we persoonlĳk
verwelkomd in Hotel de Wereld, waar we
koffie en taart kregen in de kamer waar
de Duitse capitulatie plaatsgevonden had.
Dat was een verjaardag om nooit te
vergeten.

Grapje van de week
 

Jantje en het ABC
Jantje zit op school. De meester zegt: ‘Morgen
moet je de eerste drie letters van het alfabet

kennen.’ De schoolbel luidt en Jantje gaat naar
huis. Hĳ vraagt aan zĳn vader die voetbal aan
het kĳken is: ‘Wat is de eerste letter van het

alfabet?’ Zegt zĳn vader: ‘Shit’, want de
tegenpartĳ scoort net. 

 
Dan gaat hĳ naar zĳn zus en vraagt: ‘Wat is de
tweede letter van het alfabet?’ Zĳn zus zegt:

’Barbieclub’, want ze is net met de Barbies aan
het spelen. Dan gaat hĳ naar zĳn broer en

vraagt: ‘Wat is de derde letter van het alfabet?’
Zegt hĳ: ‘Olé olé olé olé’, want hĳ wint net met
een computerspelletje. Jantje komt de volgende

dag op school. De meester vraagt: ‘Wat is de
eerste letter van het alfabet?’ Zegt Jantje: ‘Shit.’
Dan zegt de meester: ‘Van wie heb je die taal?’

Zegt Jantje: ‘Van de Barbieclub.’ De meester
zegt: ‘En nu naar de gang.’ Antwoordt Jantje:

‘Olé, olé, olé,
olé!’https://www.kidsweek.nl/moppen

 


