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KinderTaal...

Stuur vóór 2 januari 2012 je mooiste tekening 

of verhaaltje in over de Lente. 

Wie weet komt jouw tekening of verhaal 

in de Kern7 van maart.

Stuur je bijdrage naar: 

Kern7, Glazenmakershof 22

6687 DG Angeren. 

Je mag je tekening of verhaaltje 

ook inleveren bij 

RinkelTinkel, Langestraat 25 

in Huissen. 

Duizenden sneeuwvlokjes 
dwarrelden vrolijk naar beneden.  
 “Help! Wat gaan we hard!” 
schreeuwde een sneeuwvlokje 
ergens hoog boven Bemmel. “Waar 
zouden we terechtkomen?” riep het 
sneeuwvlokje naast hem. “En hoe 
heet jij eigenlijk?” “Ik heet Boem, en 
jij?” “Ik ben Bats en een beetje bang, 
want ik weet niet waar mijn vriendjes 
zijn. Ze werden meegenomen 
door een windvlaag en nu zie ik 
ze nergens meer.” “Dan blijf je toch 
bij mij?” lachte Boem. “Kom, geef 
me een hand. Dan dwarrelen we 
samen verder.” En zo vielen de 
twee sneeuwvlokjes gezellig naar 
beneden. 

Ze naderden Bemmel dichter en 
dichter. “Wat is het hier wit!” riep Bats. 
 “We zijn niet de enigen.” “Kijk, daar 
staat een sneeuwpop.” wees Boem.  
 “Daar zou ik ook wel in willen zitten.” 
 “En daar zijn kinderen een iglo aan 

het maken, wat mooi!” juichte Boem. 
 “Maar wat zie ik daar nou? Zie je die 
man daar helemaal in het zwart? Hij 
heeft een paard en een wagen.” “Wat 
ziet hij er vies uit” zei Bats. “Wat zou 
hij aan het doen zijn?” “Volgens mij 
is het de kolenboer. Kijk maar, zijn 
wagen ligt vol grote zwarte kolen.”

Boem en Bats raakten nu haast de 
grond. “Hou mijn hand goed vast!” 
riep Boem naar zijn vriendje. “We 
zijn er bijna.” Even later landden de 
sneeuwvlokjes op een groot hek bij 
een tuin, aan de rand van het dorp. 
Er lag al heel wat sneeuw, dus ze 
moesten wel een beetje inschikken. 
Gelukkig hadden de twee een 
prachtig uitzicht op de straat.

Ineens kwam er een groep kinderen 
aangerend. Ze hadden rode wangen 
van de kou, grepen met hun handen 
in de sneeuw en gooiden al hollend 
de ene na de andere sneeuwbal. Een 
jongen met een groene muts kwam 

op het hek af van Boem en Bats. 
 “Hier ligt een mooie laag” riep hij 
en voordat de twee sneeuwvlokjes 
het wisten vlogen ze door de lucht. 
BOEM! BATS! Met een harde plof 
kwamen ze op de jas terecht van 
een meisje met rode vlechtjes. Het 
meisje veegde haar jas schoon en 
maakte een nieuwe sneeuwbal van 
de sneeuwvlokjes. “Joepie! Daar 
gaan we weer!” jubelden de twee 
uitgelaten. Het was heerlijk om zo 
hard door de lucht te suizen. BOEM! 
BATS! Ditmaal belandden de vlokjes 
langs de kant van de weg, vlak bij 
een weiland.

 “Wat is het hier mooi, zo stralend 
wit!”zuchtten Boem en Bats tevreden. 
En terwijl de schemer langzaam 
over Bemmel neerdaalde, kropen de 
sneeuwvlokjes gezellig tegen elkaar 
aan en vielen in een diepe slaap. Ze 
droomden over sneeuw en kinderen 
met rode wangen en sliepen heerlijk 
de hele ijskoude nacht lang.

BOEM en BATS 
sneeuwen door de lucht

Hoofddierverzorger   
  Christiaan Luttenberg
      verzorgt aardvarkens
          De aardvarkens in       
 Burgers’ Bush 
        zijn bijzonder. 
             Ze hebben 
  nauwelijks 
  familie in de 
    dierenwereld 
             en in 
    Nederland 
  kun je ze         
                          alleen in Burgers’   
         Zoo vinden! Christiaan 
Luttenberg werkt al ruim 18 
jaar met deze nieuwsgierige 
en eigenwijze zoogdieren. 
Aardvarkens zijn helemaal 
geen varkens, maar eigenlijk 
een soort levende fossielen. Ze 
komen namelijk al miljoenen 
jaren in bijna precies dezelfde 
vorm voor. Aardvarkens 
hebben maar vier kiezen, 
waarmee ze termieten, een 
soort tropische mieren, 
vermalen. Met hun klauwen 
breken ze termietenheuvels 

open om vervolgens met hun 
lange tong deze insecten 
handig op te likken. In 
Burgers’ Zoo krijgen ze een 
speciaal papje van gemalen 
vlees en fruit, hondenvoer, 
meelwormen en vitaminen. Dit 
menu bevalt de aardvarkens 
heel goed, want ze zijn gezond 
en krijgen vaak jongen. Ze 
gaan vooral ’s nachts op pad, 
omdat ze zich maar moeilijk 
tegen roofdieren zoals 
leeuwen kunnen beschermen. 
Als ze toch door een leeuw 
ontdekt worden, kunnen ze 
pijlsnel een hol graven waar 
ze helemaal in verdwijnen! 
Voordat de leeuw dat in de 
gaten heeft, is het aardvarken 
al verdwenen. Overdag slapen 
ze heerlijk uit! Vaak liggen ze 
op hun rug te dutten, waarbij 
ze zich nog eens lekker 
uitrekken. En Christiaan? Die 
heeft geen tijd om te luieren, 
want de aardvarkens stellen 
hoge eisen!
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1. Wat kan er uit de lucht vallen in de winter? 
2. Zonder handschoenen in de sneeuw krijg je koude.....
3. Als je koude vingers hebt, kun je het beste een ...... aantrekken.
4. Als je buiten wilt lopen zonder koude oren, kun je beter een …. dragen.   
5. Weer snel terug naar binnen voor een lekkere warme kop ……. 
6. Voor je het weet zijn dan je ….. wangen weg!

Je kunt jouw antwoordt insturen tot uitelijk 2 januari 2012 
via www.kern7.nl/prijsvraag
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Stuur je tekening 

of verhaaltje 

in en maak kans 

op een prijs van 

Rinkeltinkel
Giel Tessa
                                          Prijswinnaars septembereditie 

                 
      Giel  Derksen (3 jaar) en Tessa Gademan (12 jaar) uit 
Gendt ontvingen van Marjolein Huisman 
van RinkelTinkel een leuke prijs.

Het juiste antwoord was:
14 vogeltjes.
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