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KEUZES MAKEN

Mee
met de
Mayflower

Mooie meneer, ben jij
vechter of vluchter?

Kiezen maar! (En
leer jezelf ietsje
beter kennen...)

Dit keer: De klas
van... Alissa

PRIJSWINNAARS

SCHA
SCHATZOEKEN!

DE NATUUR IN

12
Penvriendin

WIE:
Nadine Donselaar
UIT: Woudenberg
Beste
ikdinzoekvankitslezers,
eenongeveer
mailvrien10ik of
1111. jaar.
Zelf
ben
Mijn handletteren,
hobby’s zijn:
Bakken,
trampoline
springen en
met
honden
omgaan.
Wildin jijzijn?mijnStuurmailvriendan
eenbecodonselaar@hetmailtje naar:
MAIL net.nl
ME
WHAHAHAHAAA!!!
KLER�N KIEZ�N
E�N MEVROUW KOMT E�N
KLEDINGWINKEL BINNEN EN ZE
GT:
“WAT E�N MO�IE ZAAK HE
�FT U!
IK KAN GEWO�N NIET KIE
Z�N,
ZOU IK DIE TWE� JURKEN
IN
DE ETALAGE MOGEN PAS�E
N?”
“DAT MAG WEL”, ANTWO�
RDT DE
VERKOPER, “MAAR WE HEB�
EN
O�K PASHOKJES, HO�R!”

Keuzestress. Al gehoord van dit woord? ’t Is nieuw.
Nou ja, een beetje nieuw. Iets van de laatste jaren.
Omdat we in onze tijd véél meer kunnen kiezen dan
vroeger: uit meer soorten kleren, eten, scholen...
En kiezen is nu eenmaal best lastig. Keuzestress dus.

Contact. 05

Van spannende verhalen, coole
knutsels en maffe weetje krijg je
nooit genoeg! Sst, ik duik in Kits!

Best Friends Forever
WIE: JOLEIN BIESHEUVEL
BFF: LOTTE

JORIËLLE BOGERT (14) UIT
THOLEN: “MIJN ZUSJE THAMARA
WERD PAS 4 JAAR. VISITE
MOCHT ER VANWEGE CORONA
NIET KOMEN. GELUKKIG KON
THAMARA DE VOLGENDE DAG WEL
VOOR HET EERST NAAR SCHOOL,
MAAR DAARNA... GING ONS
HELE GEZIN IN QUARANTAINE!”

Kom op, doe mee!
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Samen
lezen,
leren,
lachen
– samen dingen
delen
enhebben
doen. Da’wes
Kits!
En
dus
elkaar
nodig,cooleook club?
jou!
Heb
je
een
Ooit
een
enormeEenblun-lieve
der
gemaakt?
vriendin
metMailen
wie jeisBFF
wilt
zijn?
– mét een grote
delen
kring
van . enthouiaste
Kitslezers.
! op met
Dus:
kom
maar
alMaildienaar:
leuke berichten!
nieuws@kits.nl

For My best friend forever:
Lotte,
Al jarenlang vriendinnen,
zo vaak gespeeld!
We leren elkaar steeds
beter kennen.
Hebben vaak lol,
liggen STUK van het lachen:)
We zitten alweer in groep 8.
Na jaren basisschool
bijna naar de middelbare...
Ik hoop dat onze vriendschap
nooit STUK gaat,
want daarvoor weet je
te veel van mij:)
Ik hoop nog veel gezelligheid
te hebben!!!
Lieve groetjes
je bff Jolijn

Gelukkig zijn er ook dingen die we niet hoeven uitkiezen: onze ouders bijvoorbeeld, of broers en zussen. Die worden ons gegeven. Misschien zijn we
daar niet élk moment blij mee, maar eh... zouden we ándere ouders, broers
of zussen kiezen? Nee, dat toch echt niet! We hebben hen niet gekozen,
maar gekregen. Zomaar, zonder keuzestress!

JEANNETTE

3

Bijbel
DANIEL EN ZIJN VRIENDEN WAREN
TIENERS TOEN ZIJ IN BABEL AAN HET
HOF VAN DE KONING KWAMEN WONEN

1. HOE LANG
DUURT DE OPLEIDING AAN HET HOF
VOLGENS DANIËL
1: 5?

a.b.
C.

10 dagen
12 maanden
3 jaar
WAT ETEN DANIËL
EN ZIJN VRIENDEN
VOLGENS DANIËL
1:12

a.
C.b.
A.B.
c.

Groenten en vruchten
Van het gezaaide
Vegetarisch
HOE HEET DE KONING VAN BABEL?

Nebukadnezar
Nero
Farao

Daniël betekent:
God is mijn
Rechter

CHRISTA (10) OVER...
EEN ANDERE KEUZE
Zou jij het lastig hebben
gevonden om aan het hof in
Babel te wonen, als je Daniël
was geweest?
„Ja, omdat je anders bent, en
dan gaan kinderen misschien
anders tegen je doen.”
Wat zou jij doen als je die
verschillende tafels zag?
„Ik denk dat ik dan voor die
tafel met vlees, heerlijk eten en
frisdrank had gekozen. Maar
Daniël en zijn vrienden konden
dat niet, omdat zij hun God
wilden dienen.”
Heb jij weleens een andere
keuze gemaakt dan anderen,
omdat je christen bent?
„Niet echt, denk ik.”

Ook wij, in
onze tijd,
moeten weleens
”nee” zeggen. Weet jij
voorbeelden?
„Wij moeten ”nee” zeggen
tegen dingen die de HEERE
niet goed vindt. Bijvoorbeeld:
Als iemand je vraagt om mee te
doen met pesten.”
Zou het altijd alleen maar lastig zijn om anders te kiezen
dan anderen?
„Ja, omdat je misschien bang
bent dat iemand je daarom
minder vindt.”

WINNAAR
VAN(10).DEHIJVORIGE
KEER
IS TEUN-ALBERT
DEVANKRUIJF
WINT
DE
BERENBESCHERMERS
BANIER. OOKVÓÓREEN16PRIJS
STUURUITG.
DE 3DEANTWOORDEN
DEC. WINNEN?
VIA KITS.NL

Daniël kiest
Of je nu voor patat of voor pannekoeken kiest op je
verjaardag, je feestje blijft vast even leuk! Er zijn keuzes
die wél belangrijk zijn in ons leven. Én voor na dit
leven... De jonge Daniël weet daar alles van! Hij leeft meer
dan 500 jaar voordat de Heere Jezus geboren wordt, in Babel.
Niet, dat hij daar hoort, maar hij en zijn volk zijn tijdens
een oorlog door de Babeloniërs meegenomen. Een soort van
ontvoerd dus. Nu leven ze “in ballingschap”, zoals we dat
noemen. Toch hebben Daniël en drie vrienden van hem
het niet slecht. Zij krijgen namelijk belangrijke taken aan
het hof -dus zeg maar: bij de koning- van Babel. Daar kunnen
ze een luxe leven leiden, want omdat ze voor koning
Nebukadnezar moeten werken, krijgen ze de mooiste kleren en
het beste eten. Alleen, dit betekent wel: studeren en werken
in een niet-christelijke omgeving. En ook: voedsel eten dat
de Babyloniërs eerst aan hun afgoden hebben gewijd.
Maar dat wil Daniël niet! Daarmee zou hij zijn God
verraden. Daarmee zou hij zich ook aanpassen aan een volk
dat zich niet aan de regels en gewoonten van de Heere
houdt. Degene die voor de jongens moet zorgen, wordt ongerust.
Als Daniël en zijn vrienden niet goed eten, zullen ze er
slecht uit gaan zien en ziek worden. Dat kan natuurlijk niet
voor mensen die in dienst van de koning werken! ”Geef ons
maar een proeftijd”, stelt Daniël voor. En die krijgen
ze. Tien dagen lang kiezen ze voor alleen maar groenten en
water, terwijl de mensen om hen heen smullen van gebraden
vlees en nog veel meer heerlijk ruikend lekkers. En na die
proefperiode? Dan zien Daniël en zijn vrienden er beter uit
dan de anderen aan het hof! God heeft het eenvoudige eten
gezegend. Hoe lastig het soms ook voor hem geweest zal zijn
om niet mee te doen, om anders te zijn dan de anderen, God
heeft zijn keuze gezegend!

NIEMAND WEET WAAROM HET BOEK DANIËL IN TWEE TALEN IS GESCHREVEN: EEN
DEEL IN HET ARAMEES EN EEN DEEL IN HET HEBREEUWS
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Je bent wat
je kiest...?
De keuzes die je maakt, zeggen vaak
veel over jou! Doe deze test en leer
jezelf een tikkie beter kennen... Ben
je een gezellige huismuis of juist een
avontuurlijk type?
tekst: JEANNETTE WILBRINK-DONKERSTEEG beeld: GETTY IMAGES

UITDRUKKING:
TUSSEN
KWADEN
MOETENTWEEKIEZEN

1. DOEI-DOEI!
Je mag met tante op reis en kiest:
A. een superdeluxe hotel in Katwijk aan Zee
B. met de caravan naar een
Duitse camping
C. een woestijnreis waarbij je
slaapt op een matje in het zand

2. FEESTJE!!!
Je viert je verjaardag op een
donkere winteravond en wilt
graag:
A. lekker thuis gourmetten
B. gezellig binnen een quiz doen
C. buiten het spannende speurtochtspel Jachtseizoen spelen
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ENGELSTO CHOOSE
VOOR KIEZEN:

KIEZEN MAAR!

3. NATTIGHEID
Als je in een groot zwembad
bent, ren je het eerst naar:
A. het bubbelbad
B. de wildwaterbaan
C. de hoge duikplank

4. FF ZWETEN
Je moeder wil dat je meer beweging krijgt. Je gaat voortaan:
A. de hond uitlaten
B. naar de sportschool
C. freerunnen en salto’s leren
maken op de trampoline

5. SSSSSSSt!
Als het mócht, zou je echt eens:
A. belletje lellen
B. rondkijken op een verboden
fabrieksterrein
C. een inbraak plegen om te
kijken hoe dat voelt

DUITS WÄHLEN
VOOR KIEZEN:

Metéén
naar
hetnaar
bubbelbad
óf hoge
eerstde
duikplank?

6. CHILLEN!
Je viert vakantie in de Franse
Alpen en je kiest voor:
A. in een hangmat lezen en uitkijken over de bergweide
B. een bergwandeling maken
C. een dag raften
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7. EETZE!
Je gaat uit eten in je eigen stad
en kiest voor:
A. het pannenkoekenhuis dat
altijd prijzen wint
B. het nieuwe Chinese restaurant
om de hoek
C. een buffet met onder andere
haaienvinnensoep, gebakken
sprinkhanen, kangoeroebiefstuk

8. COOL!

Omdat er een hittegolf is, gaat
de je klas wat jouw betreft:
A. met z’n allen ijs eten
B. een watergevecht houden
C. wedstrijdje doen wie ‘t langst
onder de ijskoude douche staat

WIL
JE
EEN
WARM
HOLLETJE
OFVLEUGELS?
LIEVER
8
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UITDRUKKING:
DE GULDENKIEZEN
MIDDENWEG

KIEZEN MAAR!

9. SUPERHOBBY!
Je moet per se voor een van
deze hobby’s kiezen:
A. Voetbal
B. Mountainbiken
C. Parachutespringen

10. BEESTJES!
Je mag een dier uitkiezen! Wat
wil je?
A. Een poesje
B. Een grote hond
C. Een slang in een terrarium

HET UITDRUKKING:
HAZEPAD KIEZEN

11. WEGWEZEN!
Jullie huis moet plaatsmaken
voor een snelweg. Jij wilt nu het
liefst:
A. naar een soortgelijk huis in de
woonwijk achter jullie verhuizen
B. helemaal opnieuw beginnen
op een prachtig plekje aan de
andere kant van het land
C. emigreren

12. STEL JE VOOR!

HET ISUITDRUKKING
KIEZEN OF DELEN

Welk dier zou je best een dagje
willen zijn?
A. Een cavia
B. Een hond
C. Een vogel

9

Doe
MIJ
maar
een
jeep
met
ahdaktent
.die . VWnee
toch
Golf!

13. WINKELEN!
16. Welk kledingstuk kies jij?
A. Zachte, warme pyjama
B. Regenjas van een duur merk
C. Stevige bergwandelschoenen

14. PRAATJE
Met wie wil jij wel es’ praten?
A. Een dokter
B. Een professor
C. Een wereldreiziger

15. DROOMBAAN
Welk beroep komt het dichtst bij
jouw droombaan?
A. Tandarts
B. Boswachter
C. Buitenlandjournalist
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IETS VOOR- DEO NEE,
KIEZEN
KRIJGEN
DAT
ZIJN ANDERE KIEZEN!

KIEZEN MAAR!

UITDRUKKING:
EIEREN
VOOR JE GELD
KIEZEN

16 JAAR VRIJ!
Na groep 8 wacht er een verplicht tussenjaar. Wat doe je?
A. Thuis op het bedrijf helpen
B. Bij een tuincentrum werken
C. Logeren en klusjes doen bij
een gezin in het buitenland

17. GASSEN!
Van een suikeroom mag je een
voertuig uitkiezen. Wat wordt
het?
A. VW Golf
B. Kampeerbusje
C. Jeep met daktent

MOELIJK
WOORD
VOOR
MEERKEUZE
VRAGEN:
MULTIPLE CHOICE
Zet telkens een cirkel om de letter voor het antwoord
dat jij zou kiezen. Heb je...
... HET VAAKST A?

Je houdt van rust en gemak, bent graag thuis,
liefst bij bekende mensen en in vertrouwde omstandigheden.
Sterke kant: Je bent snel tevreden en hoeft
niet zo nodig altijd van alles te doen, te zien of
te hebben.
Valkuil: Je kunt te gemakzuchtig of lui worden.
Bedenk dan: Wie nooit een berg beklimt, kan
ook nooit van het uitzicht genieten.
... VOORAL B’TJES?

Je hebt een brede interesse en bent leergierig.
Je wilt ook best wat moeite doen om iets te ontdekken, maar het moet niet te gek worden.
Sterke kant: je kijkt verder dan je neus lang is
en kunt van alles te weten komen zonder dat
het je veel tijd, geld of energie hoeft te kosten.

Valkuil: je zou zomaar vergeten dat de dingen
in het echt anders zijn dan in je gedachten:
soms moet ze zelf beleven om te weten hoe ze
zijn, een filmpje of boek kan niet álles vertellen
... DE C HET MEEST?

Over het algemeen ben jij avontuurlijk ingesteld,
je doet graag ontdekkingen en gaat graag met
mensen om. Je schrikt waarschijnlijk niet meteen terug voor elk probleem, maar probeert het
op te lossen.
Sterke kant: is dat je gemakkelijk op vreemde
situaties afstapt en op die manier nieuwe dingen kunt leren.
Valkuil: Je kunt te ver gaan in het nemen van
risico’s. Als je je grenzen graag verlegt, wil je
altijd meer en verder, zorg dat je ook tevreden
blijft met wat je hebt (gedaan en gezien).

Keuzes met
grote gevolgen
Je had vandaag zomaar in een fabriek kunnen
zitten in plaats van op school. Als namelijk
niet ooit iemand tégen kinderarbeid en vóór
leerplicht had gekozen, had jouw leven er nu
totaal anders uitgezien!
tekst: JEANNETTE WILBRINK-DONKERSTEEG beeld: WIKIMEDIA & ISTOCK

Eeuwenlang was het de
normaalste zaak van de wereld: kinderen zwoegden op
het land, in de winkel of de
werkplaats. Pas rond 1860
trokken dokters en schoolmeesters aan de bel. Dat
harde werken was helemaal
niet gezond voor zulke jonge
mensen, legden zij uit. En
toen –in 1874– kwam de
politicus Samuel van Houten
met een speciale wet, die
bepaalde soorten van kinderarbeid verbood. Het ”Kinderwetje van Van Houten”
noemden de mensen het.
Een kwarteeuw later volgde
de Leerplichtwet, die voorgoed een einde maakte aan
alle kinderarbeid in ons land.
Zo zie je maar dat één keuze
enorme gevolgen kan hebben voor ontelbaar veel
mensen en voor de loop van
een hele geschiedenis.
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Nog zoiets: als Maarten
Luther niet met zijn vijfennegentig stellingen was
gekomen, zat jij elke zondag
waarschijnlijk in een roomskatholieke kerk. Luther koos
ervoor onbijbelse ideeën in
de roomse kerk aan te wijzen en daardoor kwam er in
heel Europa een reformatie
op gang. Zodoende kennen
wij nog altijd reformatorische
kerken.
Boeiend om te zien welke
gevolgen de keus van één
mens of één groep mensen hebben kan! Probeer
daarom de boeken die hiernaast staan eens te pakken
te krijgen. Ze zijn leuk!
Wie in de Bijbel gelooft, ziet
trouwens nog iets wonderlijks. Onze keuzes staan niet
op zichzelf. Wij laten ons
daarbij soms leiden door
verkeerde, vaak ook egoïs-

tische, gedachten. Maar als
we biddend en Bijbellezend
door het leven gaan, kunnen
we goede keuzes maken.
Keuzes die de Heere wil zegenen, voor ons, voor mensen om ons heen en zelfs
voor mensen die na ons
komen. Zo is uiteindelijk Hij
Degene Die deze wereldgeschiedenis leidt en daarom
kun je zeggen: Wat mensen
ook kiezen, het loopt Hem
niet uit de hand.

LE�STIP!
* ”Vensters vol verhalen”, uitg. De Banier
* ”Helden!” uitg.
Ploegsma
* ”Verhalen van
Nederland”, uitg. Het
Spectrum

GESCHIEDENIS

Belangrijke
beslissingen
NENAN
GERNENMAWOD
DIE
ONG. 690:
REIST
NAARWILLIBRORD
FRIESLAND

HEBBEN
WIJ TE
AANWATDEZE
KEUZES
DANKEN?

LUTHERSTELLINGEN
PUBLICEERT
ONGCOST. ER1445DRUGUTKKENBENERGBOEENK 1517ZIJN

LAT1861ERALEDOKTTATER(6!)WORWIL
DEN

KK 1973 MARTIN COOPER
AN
FR
NE
AN
4:
194
OE
GB
DA
N
EE
NT
BEGI
BELT MOBIEL

VOKIORJKHEOPT ANKITWTS.OONLRD
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© kits beeld: GETTY IMAGES

Must read!

Zin om heel goed
Engels te leren?
Kits will help you! :)

COMPLETE THIS HYMN
every - grow - Read - Bible - day
Read your …
Pray every …
… your Bible.
Pray … day.
If you want to …

PUT
IN
THE
RIGHT
ORDER
*
*
**
**

Yes, I think so too. What is the hardest choice you have made lately?
I don’t know. Do you have an idea?
Hey, what shall we do?
Oh, it’s all fun, you can choose.
I don’t know, either. Sometimes it’s
hard to make choices!

When it was my birthday, I could
choose a hamster or a rabbit. I found
that a difficult choice, because they
are both sweet!

Hey, what
shall
we do?

WHICH CHOICES ARE BAD?
HELPING
BULLYING

YELLING
SHARING

BEING KIND
SAYING BAD WORDS

kits *

LISTENING
HITTING
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Zoekplaat!

Dat het winter is, is duidelijk. Maar hoeveel rode autootjes rijden hier nou eigenlijk rond? Op www.kits.nl
vind je het antwoord. Eerst zelf tellen, hè!

Kies de goeie route
naar de cache!

NAAR
DE
VREEMDSTEKEN!
PLEKNogOplettend
10 meter.kijken
Nog 5,Hester
3, 2, 1..enHierWilline
moet (9)hetrond:
zijn!
waar
ligt
de
schat?
Sinds
de
tweeling
in
hun
vrije tijd aanvreemdste
geocachingplekken.
doet, komen ze op de
tekst & beeld: GERBERT HAZELEGER

OP PAD

Meer dan 130 caches vonden
Hester en Willine al. Verstopt
in bomen, verkeersborden en
bloembakken. Achter regenpijpen en soms zomaar in een
heg. Samen vormen ze een
klein stukje van een groot spel,
dat wereldwijd door honderdduizenden mensen wordt
gespeeld.
„We begonnen 2 jaar geleden met geocaching”, vertelt
Hester. „Je gaat op zoek naar
caches die mensen hebben
verstopt.” „Zo’n cache”, vult
Willine aan. „is een voorwerp met daarin een logrolletje, waarop je je naam kunt
schrijven als je de cache hebt
gevonden.”
Die cache zelf kan heel simpel
een klein plastic bakje zijn,
maar Hester en Willine kwamen ook heel moeilijke tegen.
„Op vakantie vonden we een
cach in een bloembak”, vertelt
Hester. „Er zaten twee sloten
aan, die we niet open konden
krijgen. Ik ben twee keer terug
geweest. Gelukkig lukte het,
want als je je naam niet op het
logrolletje kunt schrijven, mag
je eigenlijk niet zeggen dat je
de cache gevonden hebt.”
HOOG IN DE BOOM

Maar wie verstopt zo’n cache
eigenlijk? En waarom zou je
dat doen? „Omdat het leuk is
natuurlijk!”, reageert Hester
enthousiast. „En iedereen kan
dat doen”, weet Willine. „Je
maakt zelf een cache met een
logrolletje en verstopt die. Er is
een speciale website waarop

je kunt laten weten waar je een
cache verstopt hebt. Andere ”
cachers” kunnen dan naar die
plek toe gaan om te zoeken.”
Voor dat opzoeken heb je wel
een telefoon met de app van
geocaching.com nodig. Die
vertelt tot op een meter nauwkeurig waar je de cache kunt
vinden. Dat betekent trouwens
niet dat de cache voor het
grijpen ligt, vertelt Hester. „Een
van de eerste caches die we
vonden, hing meer dan 4 meter hoog in een boom. Gelukkig lag er een lange tak in de
buurt, maar veel geocachers
hebben speciaal een hengel
bij zich.”
Op speelweide Stakenberg in
Elspeet ligt zelfs een cache

„EEN
VAN
DE
EERSTE
CACHES
DIE
WE
VONDEN,
HING
MEER
DAN
4
METER
HOOG
IN
EEN BOOM
met moeilijkheidsgraad 5, vertelt Willine. „Dat is de moeilijkste. Sommige mensen komen
wel vijf keer terug om die te
vinden!”
Zelf zoekt de tweeling meestal

gewone caches. Soms lopen
ze met de rest van het gezin
een wandelroute. Door goed
op te letten en vragen te beantwoorden, kunnen ze een
coördinaat vinden waarop de
cache ligt verstopt. Soms zit
dat tegen, want door een klein
foutje kun je op een verkeerde
plek uitkomen. Hester: „Dat
is niet leuk, maar je komt wel
op bijzondere plekjes en leert
veel leuke dingen over de natuur en de omgeving.”
TRACKABLE

Tijdens zo’n speurtocht komt
de tweeling ook weleens andere mensen tegen die aan
het geocachen zijn. Want ze
zijn zeker niet de enige. „Er
liggen op de hele wereld wel
meer dan 2 miljoen caches!”,
roept Willine. Hoeveel mensen
ernaar zoeken, weet ze niet.
Het moeten er wel veel zijn:
alleen al in Nederland zijn er
zo’n 100.000 mensen aan het
‘schatzoeken’. En op logrolletjes komt de tweeling af en toe
namen tegen van speurders
uit Duitsland en Engeland.
Die komen speciaal in een
bepaalde streek op vakantie
om zo veel mogelijk caches te
vinden.
Soms laten die mensen een
‘trackable’ achter, vertelt
Hester lachend. „Dat is een
plaatje met een code erop. De
bedoeling is dat zo’n ding van
de ene naar de andere cache
reist. Als je hem meeneemt,
laat je dat weten in de app
of op de website. En als je
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ALLEEN
AL
IN
NEDERLAND
ZIJN
ER
ZO’
N
100.
0
00
MENSEN
AAN HET ‘SCHAT ZOEKEN’.”
JE hersenEN kraken voor "mystery catch"
Geocaching bestaat 20 jaar! Op 30
mei 2000 legde Matt Stum de eerste
cache. Hij verstopte iets in de grond en
deelde op internet de coördinaten, zodat
anderen het voorwerp konden opzoeken.
Het plan sloeg zo aan dat er al snel veel
meer caches werden verstopt.
Om mee te kunnen doen, moet je een
account maken op geocaching.com.
Daarna kun je op schattenjacht. Je hebt
daarvoor de speciale geocaching-app

nodig, maar kunt ook thuis even de coördinaten opzoeken en uitprinten zodat je
zonder app op pad kunt.
Traditionele caches (”tradi’s”) zijn meestal
het gemakkelijkst, voor ”multicaches”
moet je doorgaans een route lopen en
voor ”mystery caches” moet je je hersenen link laten kraken. Maar deelname is
gratis en je kunt bijna altijd en overal op
pad. Leuk voor in de vakantie of op een
vrije middag!

OP PAD

ZOEK KITS
JE MEECACHE?
NAAR DE
hem dan in een andere cache
stopt, geef je dat ook weer
door. Zo kan de cache over
de hele wereld reizen.” Zelf
hebben ze ook een trackable: Sanne het schaap. „Dat
is een sleutelhanger van een
schaapje”, legt Willine uit. „Die
werd al meegenomen door
heel Nederland.” In het buitenland kwam Sammie nog niet,
want toen de trackable eind
vorig jaar weer in de buurt van
hun dorp was, hebben ze hem
weer opgehaald. En daarna
kwam het coronavirus, waardoor het cachen een hele tijd
stil lag. Toch zijn de meiden
vastbesloten om weer verder

te cachen. Willine: „We zijn nu
begonnen met ‘Geopoly’. Dat
is een soort monopoly, waarbij
je caches in verschillende
plaatsen moet opzoeken. Je
kunt pas naar een volgende
cache zoeken als je er eerst
een hebt gevonden. Maar die
ligt niet in de buurt, dus moeten we nog even wachten.”
Tot die tijd cachen ze gewoon
in de omgeving, want daar
liggen nog veel onontdekte
schatten te wachten.
De leukste volgens de tweeling? „Een waarbij je niet al te
lang moet zoeken”, reageert
Willine prompt. Hester: „Een
cache die op een leuke ma-

nier is verstopt, zoals in een
boom.” Zelf leggen ze er ook
één: de Kits-cache.
KITS-CACHE

Speciaal voor Kits plaatsen
Hester en Willine een ”Kitscache”. Zoek je mee? Je vindt
de exacte locatie door op
geocaching.com te zoeken
naar cache GC91CJQ. Heb
je ‘m gevonden? Log hem en
plaats een leuke foto bij je log.
Je kunt natuurlijk ook op zoek
naar de Kits-trackable. Volg
de route op www.geocaching.
com/track (zoek naar Kits-trackable) of probeer hem zelf te
loggen! Mail Kits hoe het was!
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vechten of
vluchten?
MET
SCHERPE
TANDEN,
HORENS
ENKOMKLAUWEN
HEEL JEEINDEEN

MAAR
WAT KUN
JE
BEGINNEN
METSNUIT
EEN ZACHTE
OF EEN
VLEUGELTJE?

De meeste dieren vallen niet zomaar aan. Pas
als er gevaar dreigt, komen ze in actie. Dat
zijn de vechters. Je hebt er ook die geen
andere keus hebben dan: vluchten!
tekst: JEANNETTE WILBRINK-DONKERSTEEG beeld: ISTOCK

SAMEN STERK...
Liefst laten ze het niet zover
komen. Veel dieren hebben een
schutkleur die hen al en beetje
beschermt tegen gevaar. Sommige soorten blijven graag in een
groep: samen zien ze meer en
zijn ze sterker. Als het echt nodig
is, kunnen ze trappen, stoten of
bijten. Voor wie dat niet is weggelegd, blijft er nog één kans om te
overleven over: op de vlucht slaan.
En sóms blijkt een ‘vechtpartij’ gewoon een potje stoeien te zijn...

ISSTOEIEN
DIT EENOF POTJE
BLOEDSERIEUS?

NATUUR

EEN PAARD/ VLUCHTER
IS EEN.. EEN
VARKEN/ VLUCHTER
IS EEN . .
VECHTER
VECHTER

EEN AAP/ ISVLUCHTER
EEN . .
VECHTER

EEN WOLF/ VLUCHTER
IS EEN . . EENVECHTER
PAPEGAAI
IS EEN . .
VECHTER
/ VLUCHTER

EEN
TIJGER/ VLUCHTER
IS EEN . .
VECHTER

EEN MUIS/ VLUCHTER
IS EEN . . EEN
KUIKEN/ VLUCHTER
IS EEN . .
VECHTER
VECHTER

EEN BEER/ VLUCHTER
IS EEN . .
VECHTER
kits *
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de 21e mijn
Axel vlucht om de politie kwijt te raken,
hij weet niet dat Sander dichtbij is...
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VERVOLGVERHAAL

TEKST
Johan Leeflang
BEELD
Daan van Oostenbrugge
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De klas van... Alissa
WIE: Alissa Kees
KLAS: groep 6/7 De Akker
WAAR: Werkendam
Mijn klas is supergezellig, wij
maken veel grapjes met elkaar. Mijn
juffen en mijn meester hebben veel

geduld. Ze zijn heel aardig, kunnen
goed uitleggen en zijn ook creatief.
Ze heten meester Visser, juf De
Boef, juf Zondag en juf Lucas. Wij
hebben tien jongens en vijf meiden
in de klas.
Soms mogen we een filmpje kijken.

DE KLAS VAN...

Wil jij ook met je klas
in Kits? Stuur een mail naar
nieuws@kits.nl
vertel
waarom
n
ieuws@kits.nl en vert
el waa
rom
jouw klas zo leuk is.
beeld: ANTON DOMMERHOLT

We gaan ook bewegen met elkaar in de
klas. De meesters en juffen hebben
een skeelerles geregeld voor ons.
Dat vond ik ook heel leuk!
Tijdens de pauze doen we op het
plein ”de grond is lava” en nog meer
leuke spelletjes. We hebben een

mobiele keuken en kunnen lekkere
dingen maken. Met de hele school
hebben we nog een paar crea-dagen
dit schooljaar. Er zijn plannen voor
een sponsorloop, om geld op te halen
voor nieuw materiaal op het plein en
groep 7 gaat met groep 8 op kamp.

27

© WILLEKE BROUWER

Kleur deze plaat netjes in en stuur hem voor 10 december 2020 naar de
Kitsredactie, Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn. Mailen mag ook: nieuws@
kits.nl. Wie weet staat jouw inzending in de volgende Kits!

PASFOTO
(niet verplicht)
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KIDAEZT ZIENE KAJELANDUSTLAIGIDSTELIG ZIJN.
DEZE SUPENIRLNGEUENKE! IJTEKKEOPKIJKDE UINITEUINWE HEOPTDRVEACRKHTEE: R
#GNAEBAMRUIKEN VILELTEFSTTIIFT #ZET
VODEORCEKAMBENTR #SNATUARURJDPOVÓÓROP DE10
613NA, 73AR00 NIAPEUAPWSEL@KDOORSTNBUOFS
ITS.NL
Op de schildersezel dit keer het kunstwerk van Siloni
Alberts (6) uit Emmer-Compascuum. Prachtig!

kits *

25 NOVEMBER 2020

29

Mayflower
NAAR E�N NIEUW LAND
E�N SIERLIJK SCHIP ZEILT RICHTING
AMERIKA: DE MAYFLOWER, DIE WERELDBEROEMD ZAL WORDEN. AAN
BO�RD ZIJN 102 ENGELSE KOL�NISTEN: MENSEN DIE EMIGRE�EN NAAR
E�N NIEUW, BIJNA ONBEWO�ND
GEBIED. WE ZIJN 400 JAAR TERUG IN
DE TIJD...

PECH!
E�MT DE BO�T
VANUIT LEIDEN N
R
NISTEN ME� NAA
SPE�DWELL KOL�
20
ZIJ HALF JULI 16
ENGELAND, WAAR
E
DE MAYFLOWER, DI
OVERSTAPPEN OP
DE
.
A ZAL BRENGEN
HEN NAAR AMERIK
K.
K ME�VAART, IS LE
SPE�DWELL, DIE O�
DE
1620 KUNNEN
PAS OP 5 AUGUSTUS
K
. VLAK NA VERT�E
SCHEP�N UITVAREN
TE
K
ELL OPNIEUW LE
BLIJKT DE SPE�DW
N
PAS�AGIERS MOET�
ZIJN. DE TWINTIG
L
EL
ER. DE SPE�DW
NAAR DE MAYFLOW
TIL…
LAAS IS HET WINDS
KE�RT TERUG. HE
IND
W
GEN STE�KT DE
PAS NA ZEV�N DA
RDE MAYFLOWER VE
WE�R OP EN KAN
DER VAREN.

DESTICHTTEN
KOLONISTEN
DE
BRITSE
KOLONIËN,
NÚSTATEN.
DE VERENIGDE

KOLONISTEN
WORDEN
OOK
WEL
PILGRIM
FATHERS
GENOEMD:
OMDAT
ZIJ
ALS
GELOVIGEN
ONDERWEG WAREN
DEZICHZELF
PELGRIMSALSZAGEN
HET
JOODSEWASVOLK.HET
AMERIKA
BELOOFDE LAND.

TIJDENS
DE
OVERTOCHT
WERD
ER EEN
BABY
GEBOREN:
OCEANUS.

Megatocht
Een megatocht is het voor driemaster de Mayflower. Waarom beginnen die
Engelsen aan zo’n enorme reis? In hun eigen land worden ze om hun geloof
vervolgd! Ze willen zich namelijk niet aansluiten bij de Anglicaanse Kerk,
de enige toegestane kerk van Engeland. Al in 1609 is een groep daarom naar
Nederland gevlucht. Zij wonen 12 jaar in Leiden en maken nu de oversteek
tekst: JANETTE HERTOG beeld: GETTY IMAGES

EEN
PASSAGIER
VIEL
OVERBOORD,
MAAR
WERD
OPGETAKELD.
naar de Nieuwe Wereld, zoals Amerika genoemd wordt.
Jonge, sterke mannen, vrouwen en gezinnen mogen als eersten vertrekken; zij hebben de meeste kans om de reis te
overleven. Er vloeien veel tranen. De emigranten weten
dat ze hun familie waarschijnlijk nooit meer terug zien.
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1620 BEREIKT
DE
DE
PELGRIMS
STICHTEN
DEZENEDERZETTING
PLYMOUTH.
VIEREN
THANKSGIVING
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JAAR
WORDT
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Daniel
van het dierenasiel

beeld: DAAN VAN OOSTENBRUGGE tekst: HAROLD WILBRINK
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