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Beste lezer kinderen van onze basisscholen

Voor jullie ligt de zomeruitgave van KidsCool.

Eigenlijk is het ondertussen alweer de vijfde editie van ons blad. We hebben geprobeerd er weer
een mooi blad van te maken met voor ieder wat wils. 

En met recht is het een zomereditie.

Er staan allerlei spelletjes in die je van de zomer, buiten kunt spelen. Voor de wat druilerige dagen
zijn er kleurplaten en puzzels opgenomen, evenals leuke moppen en raadsels. Probeer die maar
eens uit bij je ouders of bij je vriendje. Ook de ouders worden niet vergeten met een interessant 
artikel over leren en bewegen (of is het bewegen en leren?). 
De zomer leent zich uitstekend voor buiten eten, en wat is er dan fijner om gezellig met elkaar te
barbecueën (of is het bij jullie thuis ‘barbeknoeien’?).

Als redactie zijn we ontzettend blij dat Angelique ons is komen versterken. 

Zij heeft een mooi verhaal geschreven over van alles wat er in de tuin groeit en krioelt. Vanaf deze
plaats: welkom Angelique. En ook natuurlijk weer een bedankje aan de overige redactieleden die de
afgelopen maanden hard gewerkt hebben aan deze KidsCool, zoals het verhaal van Joep en Xavi
over ons gemeentehuis en de lijst van zomerse en gratis doedingen van Ryan en Amélie. 

Wie wil kan zich nog steeds aanmelden om ook deel uit te maken van de redactie. 

Of het wat voor je is? Vraag dat maar aan Amélie, Angelique, Joep Ryan en Xavi!

Rest mij jullie allen, en jullie ouders en leerkrachten, een ontzettend fijne, gezellige,
knallende, jolige, grappige, zonnige, rustige, herstellende zomer toe te wensen.

Tot december, wanneer de 6e KidsCool het licht zal zien (onze 2e wintereditie) zal verschijnen.

Roland Willems
Redactie

Wil je ook in de redactie van het
volgend Kids Cool magazine?

Meld je aan via:

info@kidscoolbeek.nl
door een mail te sturen met je

naam, leeftijd en school.

Hoi ik ben Joep en ik ben 9 jaar oud en
ik ben Xavi, 9 jaar oud. 
Joep zit in de kinderraad van de
Gemeente Beek en Xavi heeft al eens
eerder in de KidsCool geschreven.
Beide hadden wij vragen over het
Gemeentehuis in Beek.

Wat wij ons afvroegen was: 

Wat er allemaal in een gemeentehuis

gebeurd en welke functies er waren? 

Beneden aan de balie hebben wij de
vraag gesteld en toen kregen wij als
antwoord dat er mensen komen voor

het rijbewijs, voor een identiteitsbewijs of een paspoort, aanvragen
voor huurhuizen (zoals nu gebeurt met de vluchtelingen uit
Oekraïne; deze komen dan vragen voor een huis), maar ook mensen
die willen gaan trouwen moeten ook naar het gemeentehuis.
We kwamen erachter dat je er kan werken als burgemeester,
wethouder, raadsleden, griffier,
trouwambtenaar of ambtenaar. 
Er zijn verschillende wethouders die
ieder met een eigen onderwerp
hebben, bijvoorbeeld een die zich
bezighoudt met verkeer of onderwijs.
De raadsleden vergaderen, lezen
stukken en beantwoorden post en
praten met de mensen in het dorp, de
griffier helpt de raadsleden. 
De burgemeester is de voorzitter van
de gemeenteraad en moet onder an-
dere ervoor zorgen dat het veilig is in
de gemeente.

Het gemeentehuis in Beek is gebouwd in 1982 en ligt in het 
centrum van Beek.  Je mag niet zomaar naar binnen lopen in de
ruimtes, maar je moet je eerst melden aan de receptie. 
Als je binnenkomt staat er een bord, waarop je kunt lezen wanneer
je aan de beurt bent, nadat je een nummer hebt gekregen aan de
receptie. 
Er zijn drie grote afdelingen, dit zijn: Samenleving, BMO en Ruimte.
Het gebouw heeft een oud en nieuw deel. Verder zijn er de
postkamer en daar is ook een kluis waar de ketting ligt van de
burgemeester. In de ochtend is het druk in en in de middag is het
rustig. Verder zijn er een trouwzaal en als je die niet mooi vind mag
je trouwen in de raadszaal. De wethouders en burgemeester
hebben allemaal een eigen kamer. De ambtenaren lopen via de
achterkant van de balie en de burgers alleen aan de voorkant. Om
het gemeentehuis is er een ruime gratis parkeerplaats voor vele
auto’s. 

Dit was ons verhaal en bezoek aan het gemeentehuis in Beek. 
Lees lekker verder en groeten van Joep en Xavi.

Colofoon
Redactieleden: 
Amélie, Angelique, Joep Ryan en Xavi.

Begeleiders/eindredactie: 
Miland Dijkstra, Matt Huntjes en Roland
Willems

Opmaak: 
Truus Janssen (Grafimedia) 

Vaste redactionele inbreng: 
Njoy, Kinderraad gemeente Beek, 
Opgroeien in 046, basisscholen Beek,
Groeien&Bloeien, verenigingen Beek.

Vanuit de redactie 

Het gemeentehuis door Xavi en Joep
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Opgroeien in 046.NL 
LHBTIQ+: wat is dat? 

Meer dan lezen alleen!
Markt 63 - 6191 JK Beek

www.readshop.nl

06 - 11147149        www.fijnleven.com

LHBTIQ+ is een afkorting voor lesbisch, homo,

biseksueel, transgender, intersekse-conditie,

queer en anderen (+). 

Sommige woorden ken je misschien al, 
anderen misschien nog niet. Ze hebben 
allemaal te maken met je seksuele oriëntatie en
je genderidentiteit. Seksuele oriëntatie staat
voor op wie je verliefd wordt. Genderidentiteit
staat voor hoe je je voelt in je lichaam. 
We leggen eerst uit via de informatie in de 
afbeelding waar iedere omschrijving voor
staat:

Vroeger bestond enkel heteroseksualiteit 
(verliefd worden op het andere geslacht) of 
homoseksualiteit (zowel voor meisjes als 
jongens verliefd worden op hetzelfde geslacht).
Doordat er ook mensen waren die dit te
beperkend vonden, of die hier niet helemaal bij
pasten, is het beeld van seksuele oriëntatie en
genderidentiteit de afgelopen jaren uitgebreid.
Hierbij is meer kennis gekomen over 
verschillende manieren waarop je je kan on-
twikkelen, en is er meer aandacht voor jezelf
mogen zijn. 
Naarmate je opgroeit, is het normaal dat je 
vragen kunt hebben over je seksuele oriëntatie
en genderidentiteit. Vaak is er ook op school
aandacht hiervoor, of bespreken ouders dit met
je. Wat kun je doen als je vragen hebt of 
twijfelt? 

Do’s: 

- Het belangrijkste is dat je er met iemand
over kunt praten. Dit kunnen je ouders zijn,
maar soms kan dat extra spannend zijn. 
Dan is het belangrijk dat je iemand anders
hebt. Dit kan een leerkracht zijn, een coach
op school, schoolmaatschappelijk werk, 
huisarts of een kind – en jeugdpsycholoog. 

- Wanneer je meer informatie wilt, zoek dan
betrouwbare plekken op om deze informatie
te vinden. Een paar interessante sites zijn:
Transgender - Brainwiki (over transgender
zijn), Over Jong&Out (jongenout.nl) 
(dit is een chatplatform van en voor jongeren
tot 18 jaar), LGBTI+ | Lumi (onder andere
veel ervaringsverhalen)
www.iedereenisanders.nl (voor kinderen die
nog twijfelen over hun voorkeur of genderi-
dentiteit).

Dont’s: 

- Denk niet dat je anders of eng bent omdat je
vragen hebt over je seksuele oriëntatie of je
genderidentiteit, of omdat je je identificeert
met een bepaalde groep. Iedereen mag
zichzelf zijn! 

- Blijf er niet alleen mee rondlopen. Deze 
zoektocht kan heel spannend zijn, maar hoef
je niet alleen door te maken. 

Wanneer je mensen gaat vertellen over wie je
bent of waar je voorkeur ligt, kan dit bij an-
deren nog wel eens voor gemengde gevoelens
zorgen. De mensen in je omgeving moeten
soms gewoon even wennen aan het idee. Wan-

neer je ‘uit de kast wil komen’ is het
verstandig om dit eerst te delen met
de mensen die het dichts bij je staan
en waar jij je veilig bij voelt. Daarna
kun je het samen met deze mensen of
met een juf of meester tegen anderen
vertellen. Sommigen zullen jouw
keuzes meteen accepteren, maar an-
deren zullen het ook veroordelen en
dit als excuus gebruiken om te
pesten. Ga altijd weer terug naar de
mensen waar jij je veilig bij voelt voor
hulp en steun.

Dit artikel is geschreven door 

Daphne Clabbers (Psycholoog kind

en jeugd/POH-jeugd CJG) en Stacey

Wagemans (Jeugd- en gezinswerker|

Schoolmaatschappelijk werk PIW)

Heb je vragen of wil je meer weten? 

Kijk dan eens op www.opgroeienin046.nl voor meer informatie. 

Bronvermelding: LGBTI+ | Lumi
Transgender - Brainwiki
Wat betekent lhbtqia+? | NPO Kennis
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VANUIT DE

Milieu
De profielschetsen

We hebben van de ingevulde profielschetsen van alle kinderen van groep
6&7 een selectie gemaakt van het onderwerp dat het meest voorkwam.
En dat is het onderwerp milieu. Vanuit dit onderwerp hebben we nog een
selectie gemaakt van de twee meest voorkomende wensen van alle
kinderen. Namelijk, minder afval en meer groen. We hebben twee 
raadsleden uitgenodigd om samen met ons daarover te praten in de 
vergadering. Mevrouw de Bruijn-de Vos en meneer Charles Willems.
Samen bedachten we twee vragen en een aantal mogelijkheden.

Wat kan de kinderraad doen zodat er minder afval op straat terecht komt? En
welk plan kunnen wij bedenken zodat er meer groen in de gemeente komt?

We dachten aan: Zelf je afval opruimen en samen een ‘opruimdag’ 
organiseren.

Om teveel afval op straat te
voorkomen zou je iemand
kunnen aanspreken, het
goede voorbeeld geven, 
voldoende prullenbakken
plaatsen en een oproep doen.
Vooral veel succeservaringen
maken! 
Voor meer groen in Beek 
hoeven we niet alleen in
Spaubeek een speelbos
maken, maar ook op andere
locaties.

Het veldonderzoek

Als Kinderraad hebben we ook ‘Het Centrum voor Natuur en Milieu 
Educatie’ (CNME) uitgenodigd tijdens de vergadering om samen de twee
vragen te bespreken.

Met een clipbord, een pen en papier zijn we met de juf van het CNME op
de parkeerplaats van de Haamen gaan kijken en in het veld achter de 
pastorie. 
We hebben bewust gekeken naar afval. Dit betekent dat we net even iets
langer naar de grond hebben gestaard dan dat we normaal zouden doen 

En dit hebben we waargenomen:

• We zien verschillen tussen de bewoonde wereld en de niet bewoonde
wereld. In de bewoonde wereld ligt veel meer afval dan in het veld.

• Als je echt aandacht besteed aan afval dan vind je ook veel afval. Vuil
trekt vuil aan, dat valt op. 

• Je kunt het wel in een keer opruimen maar een maand later komt het
toch weer terug.

• We zien ook dat op stenen en in grijze gebieden meer afval ligt, dan in
groene gebieden. De groene kleur zorgt voor minder afval.

• We zien afval dat vergaat in de natuur, maar we zien ook veel afval dat
niet vergaat in de natuur.

• Mensen laten afval liggen omdat opruimen niet cool is.
• Afvalbakken staan er, maar ze worden niet gebruikt. 
• Door veel afval op straat en in het groen gaan de plantjes dood, dieren

worden ziek omdat ze afval eten, en het ziet er niet mooi uit. 
• Meer planten en meer groen is veel mooier, zorgt voor meer toeristen

en groen trekt groen aan, en dus minder afval.

Kinderlintje
Als kinderraad vinden we het 
belangrijk dat kinderen een 
kinderlintje krijgen als ze iets heel
bijzonders doen voor anderen.  

De uitreiking van het kinderlintje
heeft op 1 juni ‘De Dag van het
Kind’ plaatsgevonden. 
De uitreiking wordt beoordeeld
door de hele kinderraad en 
uitgereikt door de kinderraad 
met een speciale rol voor de
kinderburgemeester. 

Dit jaar zijn er 5 kinderlintjes 
uitgereikt in de gemeente Beek.



Iets om over na te denken…

• Wisten jullie dat een hele PMD zak wordt afgekeurd als er één
dingetje in zit wat er niet in thuis hoort? Het is namelijk te duur om
het er uit te halen. Dus wordt al het plastic bij het rest afval gegooid.

• Hebben jullie wel eens gekeken naar al het afval wat geproduceerd
wordt? Bijvoorbeeld na een wedstrijd of na de pauze op school?

• Wat zou minder afval op straat geven?
-  Een vuilnisbak op een grijze parkeerplaats?
of
-  Een vuilnisbak op een grijze parkeerplaats met daar omheen 

groene plantjes?

Het Afvalspel

Wat weten jullie over afval? We hebben tijdens de commissievergader-
ing op het gemeentehuis aan de aanwezige burgemeester, wethoud-
ers, commissie- en raadsleden een presentatie gegeven over het
onderwerp milieu en direct een afvalspel gespeeld. We hebben het
afval verdeeld over de mensen in de zaal en de opdracht gegeven om
het afval in de juiste emmer te gooien. 
En wat denk je? Is het ze gelukt? Speel het afvalspel mee en kom er
zelf achter of je weet in welke emmer het afval hoort. Trek een lijn
vanaf het nummer naar de juiste emmer.
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KINDERRAAD

❦ De 10-jarige Gwenethy Vranken uit Genhout. 

Zij maakte armbandjes en doneerde de opbrengst (€ 38,50) hier-
van aan Oekraïne. 

❦ De 8-jarige Zoë Wijts uit Spaubeek. 
Zij doneerde haar lange lokken aan Stichting Haarwensen. 

❦ De 10-jarige Josje Hornesch uit Genhout.

Zij doneerde haar lange haren en organiseerde een tombola
voor Stichting Haarwensen en haalde daarmee € 1400 op.

❦ De broertjes Robin Habets (9) en Kris Habets (11) uit Elsloo. 

Zij hebben lege flessen ingezameld en doneerden de opbrengst
(€ 80)  hiervan aan Oekraïense slachtoffers.

Via deze weg willen we hen nogmaals van harte feliciteren met

deze prachtige prestaties en hun welverdiende kinderlintjes! 

Activiteiten maart, april & mei
Drukke maanden voor de kinderraad. De kinderen kwamen
onverwacht op televisie en hebben naast de vergadering
ook een bezoek gebracht aan andere evenementen. 
Hieronder volgt een kort verslag van onze belevenissen.

Het Jeugdjournaal
De Kinderraad van Beek heeft landelijke bekendheid gekregen doordat
het Jeugdjournaal op bezoek kwam! Vergaderen terwijl de camera
aanstaat maakte ons in het begin een beetje zenuwachtig. Maar na een
half uurtje hadden we amper door dat er een camera was en werden
we af en toe uit de vergadering geroepen door de verslaggever voor
een interview. Het was geweldig om dit mee te maken. 
Mocht je de aflevering nog niet gezien hebben kijk dan op 
www.njoybeek/kinderraad.

BeekSchoon
De onderwerpen die we behandelen tijdens de vergaderingen zijn
meer groen en minder afval in Beek. Voor ons is deelname aan
BeekSchoon dan ook vanzelfsprekend. We mochten onze eigen 
startlocatie kiezen en hebben zelfs nog samen met wethouder 
Hub Schoenmakers het startsein voor BeekSchoon gegeven. 
Doe je volgend jaar ook mee? 

NLdoet
Vanuit de kinderraad een ‘dikke dankjewel’ aan alle vrijwilligers die
zich hebben ingezet! We hebben als kinderraad een keuze gemaakt om
bij een van de vele organisaties aan te sluiten. Het werd het Festival
der Dieren in Genhout. Bij binnenkomst in de voormalige stal, die
omgebouwd is tot een warme woonkamer, werden we voorgesteld aan
alle bezoekers en zijn we door de organisatie meegenomen in hun
project dat op 15 en 16 oktober wordt uitgevoerd in Genhout.
De organisatie is opzoek naar kinderen van de basisschool uit de hele
gemeente Beek die mee willen doen met dit festival in oktober. 
Je kunt kiezen tussen zingen, dansen of acteren. 
Wil je meedoen schrijf je dan in via het digitale aanmeldformulier op
de website: www.sinthubertuskunstcentrum.nl.

De Dag van Kinderburgemeesters
Vroeg in de ochtend zijn wij (Linn en Joanie) naar Madurodam in Den
Haag gereden. Om daar samen met 50 andere Kinderburgemeesters
een dag vol workshops te volgen op een geweldige locatie. Het was
ontzettend leuk om met zoveel Kinderburgemeesters samen te zijn.
Iedere gemeente is anders. De ene heeft enkel een kinderburgemeester,
en weer een andere gemeente kwam maar vier keer per jaar met de
kinderraad bij elkaar. Wat we allemaal gemeen hebben is dat we
denken vanuit de wensen van kinderen, dat we merken een stem te
hebben als kind in onze eigen gemeente en dat we ook echt iets voor
elkaar kunnen krijgen en vooral van elkaar kunnen leren. 
Volgend jaar is deze dag in Leeuwarden!

Koningsdag
Onze kinderburgemeester Linn had op de dag van de Lintjesregen een
speciale taak. De Burgemeester heeft de lintjes uitgereikt aan de
gedecoreerden (zoals dat zo mooi heet) en heeft verteld waarom die
mensen een lintje verdienen. Wat opviel was dat deze mensen zoveel
doen en betekenen voor andere mensen in Beek.
Op het podium mocht Linn met een korte speech alle Bekenaren die
een lintje hebben ontvangen feliciteren namens alle kinderen uit Beek. 

Dodenherdenking
Heel bijzonder om met veel mensen bij elkaar 2 minuten stil te zijn!
Eerst hebben we geluisterd naar de speech van de heer Jos Eggen. Hij
is de voorzitter van Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers in Beek.
Hij noemde veel namen van mensen die zijn omgekomen tijdens de
Oorlog. Ook hebben we stil gestaan bij de oorlog in de Oekraïne. 
Er waren twee Oekraïense dames, die bij ons in Beek zijn komen
wonen, en die samen met de burgemeester een krans hebben gelegd.
De Kinderburgemeester en de kinderraad werden door de heer Eggen
genoemd en mochten met elkaar bloemen neerleggen ter 
nagedachtenis aan alle oorlog slachtoffers.

1 Een pizzadoos met restjes

2 Een pizzadoos zonder 
restjes

3 Aluminiumfolie met restjes

4 Aluminiumfolie zonder 
restjes

5 Een wegwerpbekertje van
karton

6 Een lege pringelbus 

7 Een stuk piepschuim

8 Een wikkel van een 
magnum zonder restjes

9 Een contactlenzendoosje

10 Een walnoot

Zie de antwoorden s.v.p. elders in het blad (pag. 13)



Kinder BBQ; vriendelijke recepten zoals spiesjes met vlees
en groenten maar ook bijgerechten, desserts en drankjes 

Nu het mooie weer eindelijk is begonnen, kunnen veel mensen niet wachten
om de BBQ tevoorschijn te toveren om lekker buiten te koken en eten. 

Hamburgers bakken, worstjes, speklapjes, spare-ribs, diverse groenten in
combinatie met een stokbroodje, zelfgemaakte salade en diverse sauzen is
zo’n beetje wel de standaard.
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RECEPTEN

Regenboogspiesjes met groenten

Natuurlijk mag de groenten ook niet ontbreken
bij deze maaltijd. 
Om het een beetje speels te maken kun je
kiezen. 
Kies diverse soorten groenten die je lekker
vindt en snijd deze in vierkante stukjes. Steek
ze daarna op een lange prikker, natuurlijk op
volgorde van de kleuren van de regenboog! 

De volgende groenten heb ik gebruikt:

Rood; cherrytomaat
Oranje; paprika
Geel; paprika / ui
Groen; Courgette
Blauw: (kan aubergine)
Paars; Rode ui

Verleidelijke spies maken

Niet alleen lekker voor kinderen, maar stiekem
ook voor onszelf: sticks met eens iets anders
dan de standaard satéspies. 
Kleine stukjes vlees met iets lekker zoets 
ertussen kan een verademing zijn. 
Of verzin eens iets totaal anders!

Knakworst en gehaktbal

Lekker simpel, maar o, zo kindvriendelijk. Want
welk kind vindt een knakworst nou niet lekker?
Wissel de knakworstjes af met kleine gehakt-
balletjes en wat fruit!

Stukjes frikandel

Een heerlijke combinatie van meerdere stukjes
vlees. Neem stukjes frikandel, opnieuw een
knakworstje, gehaktballetje en bijvoorbeeld
een stukje ananas (voor een zoete smaak erbij).
Lekker hoor!

BBQ-chipjes van zoete aardappel

En tot slot het aardappelgerecht. 
Hiervoor kun je een zoete aardappel in plakjes
gesneden, besprenkeld met wat olie, en daarna
bestrooid met zout, peper en paprikapoeder
zodat de aardappels een beetje chips smaak
krijgen. 
Afhankelijk van de dikte moeten de aardappe-
len langer of korter op de BBQ. Dit kan wel
even duren voor ze goed gaar worden en je ze
kan opsmullen. Het is dan ook handig om deze
als eerste op de BBQ neer te leggen.

Als toetje:  een gevuld ijshoorntje!

Wat een feest is dit. IJshoorntjes gevuld met
allerlei lekkers, zoals marshmallows, fruit en
karamel. En ja, ook dat gaat de barbecue op!
Wikkel het geheel in een aluminiumfolie en
voilà: het kan zo ‘geroosterd’ worden. 
Ga je toch liever voor een koude afsluiting?
Dan kun je uiteraard ook op deze manier een
ijshoorntje vullen. Met ijs, natuurlijk… 

Kindercocktails

Natuurlijk hoort er ook een passend zomers
drankje bij. Kies bijvoorbeeld voor  deze (een-
voudige) zomercocktails. Hiervoor heb je nodig:

•  IJsklontjes
•  Limonade (rood)
•  Water
•  Divers fruit (fruitsalade)

Eigenlijk is het heel simpel, ik heb de maison
jars gebruikt zodat er geen vervelende vliegjes in
het drinken kunnen komen vanwege het deksel
met een rietje. Als eerste gaan de ijsklontjes erin,
daarna het water met een scheutje limonade. 
Tot slot voeg je wat vers gesneden fruit (of uit
de vriezer) toe en klaar zijn de kindercocktails!

(bron: www.mamaliefde.nl en laurasbakery.nl

met vriendelijke toestemming).

Barbecueën of Barbeknoeien?
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ZOMERSE DOEDINGETJES

Tien kosteloze zomerse doedingetjes
door Amélie en Ryan

Watergevecht
Wat heb je nodig.

• Een emmer
• Water
• Sponzen of handdoeken
• Vrienden of familie

Wat moet je doen.

1. pak een emmer vul die nu
met water.

2. pak sponzen of handdoeken
maak die nat.

3. gooi de handdoek of spons
op iemand die mee doet.

Koekhappen
Wat heb je nodig.

• Draad of dun touw
• Alles wat je kunt eten
• Een handdoek

Wat moet je doen.

1. Vraag 2 mensen die bij je
thuis zijn of die de uiteindes
willen vast houden.

2. Hang er iets aan wat je kan
eten.

3. Doe de handdoek over je
ogen.      

En happen maar.

Lego bouwen
Wat heb je nodig.

Lego.
Een lego plaat 
(als je die niet hebt doe het dan
op de groen of een tafel).

Wat moet je doen.

1. Pak je lego.
2. Verzin iets dat je gaat maken.
3. Ga het maken.

IJsjes 
maken
Wat heb je nodig.

• Ranja
• Vormpjes
• Lepel
• Water
• Vriezer

Verstoppertje
in huis en
achter tuin
Wat heb je nodig.

• Vrienden of familie.
• Dingen waar je je achter kan

verstoppen

Wat moet je doen.

Zoek iemand uit die gaat tellen
hij of zij moet tot 30 tellen.
De anderen moeten verstoppen.
Wie als eerst is gevonden die
wordt de volgende zoeker.

Watertikkertje
Wat heb je nodig.

• Spons
• Water
• Emmer 

Wat moet je doen.

1. Pak een spons en maak het
nat. 

2. Tel tot 10 en dan mag je 
iemand gaan afgooien 
(allen de eerste hoeft maar tot
10 te tellen) 

3. Je mag alles gebruiken
achtertuin+huis 
(als het van mama/papa/ver-
zorger mag).

Moppen maken
Wat moet je doen.

• Een mop maken is best makkelijk als je het weet. 
• Voorbeeld: Niemand, Niks en Gek zitten in de boom. 

Zegt Gek tegen de dokter: “Ik bel voor Niks, want Niemand is uit de
boom gevallen. 

• Tip: Wees creatief!

Flessenvoetbal 
Wat heb je nodig.

• Fles
• Water
• Bal 

Wat moet je doen.

1. Je pakt voor iedereen een fles
vol water. 

2. Zet het ergens neer (afstand
minstens 10 meter)

3. Regel 1: fles moet rechtop
staan
Regel 2: tegen de bal trappen
en fles van tegenstander(s)
raken
Regel 3als de fles om is moet
je eerst de bal pakken voor je
de fles mag recht zetten.

Zwemmen als je
zwembad hebt
Wat heb je nodig.

• Zwemgoed
• Handdoek
• Water

Wat moet je doen.

1. Je pakt de doos zet het 
zwembad op

2. Vul het zwembad met water

Belangrijkste: 
Heb plezier met elkaar!

Luieren in de zon
Wat heb je nodig.

• Zon
• Zonnebrandmiddel
• Goede zin
• Stoel
• Handdoek 

Wat moet je doen.

1. Pak een stoel/handdoek leg
het op de grond

2. Smeer je in met zonnebrand
want ander verbrand je! 

3. En ga in de zon/schaduw liggen
(ligt er aan wat jij fijn vind)

4. Geniet!

Dingen die je kan doen in de zomer maar niks kosten

Wat moet je doen.

1. Doe eerst een
beetje ranja in het
vormpje.

2. Doe er water bij.
3. Doe de lepel in het

vormpje.
4. Doe het in de

vriezer.
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Vanuit een vereniging

Wat is KinderVakantieWerk (KVW)?
KVW organiseert tijdens de zomervakantie 5 leuke, sportieve en gezellige dagen voor kinderen van de basisschool. 

Er zijn 3 verschillende KVW’s in Beek: KVW Beek, KVW Genhout en KVW Neerbeek.

Wat is het verschil? 

Je kunt in je eigen kern meedoen aan KVW. Het idee is hetzelfde, samen met andere kinderen maak je plezier tijdens

de zomervakantie. 

KVW Beek 
In Beek mogen ook kinderen uit Spaubeek mee
doen. Eigenlijk is het dus KVW Beek & Spaubeek!
Bij ons vormen groep 2 t/m 5 de junioren en
groep 6 t/m 8 de senioren. Zowel de junioren als
de senioren doorlopen tussen 09:30u – 15:30u
hetzelfde programma, maar alles wordt naar
moeilijkheid en mogelijkheid aangepast. 
Daarnaast blijven de senioren 2 nachten slapen
en hebben zij dus ook een avondprogramma.  

Tijdens ons 30 jarig jubileum nemen we jullie mee terug in de tijd… Namelijk naar
het jaar 1961. In het Limburgse dorpje Beek ligt boven op het hoogste punt binnen
de dorpsgrenzen "de Koel", Nederlands grootste kolenmijn. Dag in dag uit dalen
werkers met de lift af naar grote dieptes om vervolgens de hele dag zonder pardon
te werken. Bikkels met pikhouwelen, onbevreesde meiden met sloophamers, 
mannen zo groot als huizen met armen van staal en heldhaftige vrouwen die
werken met slechts één doel: het zwarte goud uit de grond halen! In de koel
werken een aantal markante figuren, maar die leer je wel kennen tijdens KVW…

KVW Genhout
In Genhout wordt jong en
oud gemixt. 5 dagen lang
zullen de kinderen van groep
3 t/m groep 8 verdeeld over 6
teams tegen elkaar strijden
voor de winst. 
Er worden allerlei 
verschillende leuke ac-
tiviteiten gedaan tijdens deze week. 
Een speurtocht, dropping, sportdag, uitstapje, disco, een nachtje
blijven slapen en nog véél meer! Voor groep 7 en 8 is er zelfs nog
een extra overnachting met voorafgaand een spokentocht
’s avonds in het bos. Samen plezier hebben met je vriendjes en
vriendinnetjes, dat is voor ons het allerbelangrijkste! Lijkt dit jou
nu ook heel leuk? Schrijf je dan snel in via de link onderaan. 
LET OP: de inschrijvingen lopen tot en met 1 juli!  

KVW Neerbeek
In Neerbeek is het programma een beetje
anders, want kinderen uit groep 1 t/m 4 kun-
nen meedoen aan KVW Week Durp. 
Er worden 5 dagen verschillende dagac-
tiviteiten georganiseerd, zoals knutselen,
spelletjes spelen of een uitje.

Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 wordt KVW Week Kamp 
georganiseerd. Je verblijft 4 nachten met de groep op een
sjieke locatie en gaat bijvoorbeeld het bos in, zelf koken en je
kunt meedoen aan een playbackshow.
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Waarom zou je meedoen aan KVW?

Nou, waarom niet? 
Het is supergezellig! Wie wil nu niet een
week vol avontuurlijke bosspellen en
spannende tochten? 
Een ouderwets kussengevecht? 
Of misschien wel springkastelen die je nog
nooit gezien hebt? 
Bij KVW kan het allemaal! 
Kortom; inschrijven allemaal!

KinderVakantieWerk 

in de gemeente Beek:

⇒ KVW Beek
Wanneer? 22 t/m 26 augustus
Meer informatie via 
www.kvwbeek.nl 

⇒ KVW Genhout
Wanneer? 22 t/m 26 augustus
Meer informatie via: 
www.kvw-genhout.nl

⇒ KVW Neerbeek 
Wanneer? 29 aug t/m 2 september
Meer informatie via: 
www.kvwneerbeek.nl

Wil je meedoen? 
Schrijf je (kind of kinderen)
dan in via de website van

KinderVakantieWerk.

Let op: VOL = VOL

Bewegen voor, tijdens en na het leren (voor ouders)

door Roland Willems

“Hou je mond en zit stil.” Hoe vaak heeft u dit
niet gehoord toen u op de basisschool zat? Of
is het veeleer al weer iets van uw ouders en de
toenmalige ‘Lagere School’? Hoe het ook zij:
het is uit de tijd, volledig uit de tijd. Kinderen
van nu bewegen veel te weinig en obesitas ligt
op de loer. Daarnaast krijgen alle apparaten
met een scherm ook een veeg uit de pan als
het gaat om het steeds dikker worden van de
mens, klein, maar zeker ook groot. En bewegen
is o, zo belangrijk!

Schreef ik in de vorige ‘KidsCool’ al over het
belang van het lezen voor een goede hersen-
ontwikkeling, bewegen hoort daar zeker ook
bij. “Ga samen meer bewegen”, zegt de al
eerder aangehaalde professor Erik Scherder,
“Wandelen is gezond, vooral als je er flink de
pas in zet.” Meer bewegen is goed voor een
leeg hoofd (emotionaliteit) en je hart gaat er
beter van werken. En wandelen kan iedereen,
elke dag. Laat de auto eens wat vaker staan 
(de brandstof is toch al schrikbarend duur) en
breng uw kinderen naar school met de benen-
wagen. En: wie wandelt, ziet meer! Daar waar
je met de auto langszoeft, kun je beter in je 
opnemen als je loopt (geldt natuurlijk ook voor
fietsen). Bewezen is dat wie (meer) beweegt,
uiteindelijk productiever is. Effectief is een half
uurtje stevig bewegen. 

Ook op school en in de klas constateren we dat
er veel en veel méér bewogen mag en kan 
worden. Tussen de lessen een korte energizer is
allang niet meer uit den boze. Het is zelfs zo dat
de schoolresultaten beter worden als er tussen-
tijds even een kleine beweegpauze is. En wat is
lekkerder als je net wat moeilijke sommen hebt
gemaakt of een spellingsdictee, om even lekker
los te gaan met een dansje en een liedje op het
digitale bord? Lekker meedoen. Niet voor niets
wordt er tijdens Koningsdag de nadruk gelegd
op muziek en bewegen. En wist u dat er zelfs al
prijzen worden uitgereikt aan bijvoorbeeld de
‘Buitenleerkracht van het Jaar’?

Bewegen in de klas, bewegen op de
speelplaats… Het zorgt ervoor dat je hals-
slagader meer bloed naar je hersenen pompt

en dat komt ten goede aan de wisselwerking
van beide hersenhelften: signaaltjes/stroomp-
jes gaan beter van de ene helft naar de andere.
En hoe actiever dit is, hoe beter je hersenen
werken: betere concentratie, betere focus,
beter plannen, problemen oplossen en emoties
in bedwang houden. En bewegen is daarbij ook
nog eens heel ontspannend, wat weer een
goede weerslag heeft op de gezondheid (weer-
standverhogend, creativiteit en productiviteit
en verminderen van stress). En wat denkt u van
de aanmaak van nieuwe hersencellen? Inder-
daad: ook dat gebeurt als je beweegt. 
En is bewegen ook niet een vorm van lekker
genieten? Geen tijd voor? Het is maar wat je
als prioriteit aanmerkt. 

In mijn praktijk maak ik regelmatig gebruik van
bewegen bij het leren. 
Tafeltjes dreunen we bijvoorbeeld niet op,
maar stappen we: op de grond, op de trap, op
een tegelvloer. We leggen dan zgn. ‘staptegels’
(bierviltjes) op de vloer (traptrede) die de
uitkomst van een tafelreeks (bv. uitkomsten
tafel van 7) laten zien. Het kind stapt, al
roepend, de tafel (dit van 1 tot 10, maar ook
van 10 tot 1, van beneden aan de trap naar
boven als omgekeerd). Uitkomsten die het kind
weet worden omgekeerd. Ik ben ervan overtu-
igd (en de praktijk heeft dat uitgewezen) dat
een kind de tafel binnen enkele minuten van
buiten kent. Een korte herhaling noopt tot het
omzetten van de tafel van het korte in het lange
termijngeheugen. En wat bij de tafeltjes werkt,
werkt ook bij spelling. 
Dus: haal een stapel bierviltjes uit een café en
ga aan de slag. En doe zelf lekker mee? 

Samen bewegen stimuleert! Veel succes.

Vrijwilligers
gezocht!
KinderVakantieWerk Beek is ook nog
op zoek naar begeleiders / 
vrijwilligers vanaf 13 jaar om te 
ondersteunen tijdens het programma. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kvwbeek.nl 

Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het jou
leuk om samen met een enthousiast
team van leiders deze kinderen een
geweldige week te bezorgen? 
Twijfel dan niet en neem contact op
met iemand van de hoofdleiding!
Meer informatie is te vinden op 
www.kvw-genhout.nl 

Ook KinderVakantieWerk Neerbeek is
nog op zoek naar begeleiders / 
vrijwilligers vanaf 13 jaar om te 
ondersteunen tijdens het programma. 
Kijk voor meer informatie op
www.kvwneerbeek.nl
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Moppen / Raadsels

MOPPEN

Voeten vegen
Een mier en een duizendpoot
gaan samen uit eten. De mier
moet lang wachten, want de
duizendpoot is bijna een uur te
laat. 
Hijgend komt de duizendpoot
uiteindelijk 
binnen: ‘Sorry dat ik zo laat ben,
bij de deur stond een bord met
“Verplicht voeten vegen”!’

Schrik
Twee koeien staan samen in de
wei. Plotseling roept de ene koe:
‘Boe!’ De andere koe kijkt haar
aan en zegt kalm: ‘Ik had je al
gezien, hoor.’

Framboos
Hoe noem je een framboos met
een goed humeur?
Antwoord: een framblij.

Watersnood
Jantje belt de garage en zegt:
‘Mijn auto is kapot, ik denk dat
er water in de motor zit.’
De monteur antwoordt: ‘We
komen u helpen. Waar staat u
geparkeerd?’
Jantje: ‘Hier verderop, in de
sloot!’

Ballonnen
Er vliegen twee ballonnen over
de woestijn. Zegt de ene ballon
tegen de andere: ‘Pas op voor
die cactussssssss.’

RAADSELS

1. Hoe herken je een domme piraat?

2. Een man loopt buiten in een korte broek en een t-shirt.
Het begint te regenen en de man heeft geen paraplu.
Zijn kleren worden door en doornat maar toch wordt er
geen haar op zijn hoofd nat. Hoe kan dat? 

3. Wat moet stuk zijn om het te kunnen gebruiken? 

4. Wat kan de wereld rondreizen terwijl het in de hoek 
blijft? 

5. Door Isa D
Je rijdt in een auto. Voor je vliegt een helikopter, met
dezelfde snelheid als dat jij rijdt. Rechts van je rent een
paard met dezelfde snelheid als dat jij rijdt. 
Links van je is een ravijn en achter je rijdt een motor met
dezelfde snelheid als jij.
Hoe stop je zonder ongelukken te veroorzaken?

6. Door 2020
Voor het paleis van de koning staan 2 wachters. Je komt
alleen binnen als je het wachtwoord weet. Op een dag
kwam er een dief, hij wist de code niet dus ging hij
wachten totdat iemand de code zei. 
Diezelfde dag kwam de groenteboer groente brengen,
de wachters hielden hem tegen en zeiden :’ Twaalf ‘. 
De groenteboer wist het antwoord meteen en zei: ’zes’.
Het is goed zeiden de wachters en lieten hem naar 
binnen. De dief besloot om nog even te wachten. 
Een tijdje later kwam ook de slager om vlees te brengen.
De wachters hielden hem tegen en zeiden: ’acht’. 
De slager moest even na denken en zei toen: ’vier’. 
Dat is goed, antwoordden de wachters. De dief wist het
bijna zeker en besloot om nog even te wachten. 
Een tijdje later kwam ook de visboer vis brengen. 
Alweer hielden de bewakers hem tegen en zeiden: ’zes’.
De visboer antwoordde heel snel:’ drie’ Dat is goed, 
zeiden de bewakers. Nu wist de dief het zeker en liep
naar de bewakers, weer hielden de bewakers hem tegen
en zeiden: tien’. De dief zei gelijk: ’vijf’.
Fout! Zeiden de bewakers. Hij werd meteen in de boeien
geslagen en naar de cel gebracht.
Wat wel het goede antwoord?

Zie antwoorden op pagina 13.

HOEVEEL DIEREN TEL JIJ IN DEZE TEKENING?
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tekst

tekst
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Pagina voor de Onderbouw 

CREATIEF
Je coolste duikbril met snorkel; 
kun jij deze duikbril versieren
met allerlei gescheurde
blaadjes uit bv. een tijdschrift?

TAAL
Woordslang: 

Begin het volgende woord met de
laatste letter van het voorgaande
woord: 
Voorbeeld: hond – deur – reis – 
sok – kam – mama – appel - …….

LEZEN
De zon staat hoog in de lucht
Een me-rel fluit een vro-lijk lied
De beek stroomt door het dal
Een wolk drijft voor-bij

Het is zo-mer, het is zo-mer
Het is zo heerlijk warm
Trek nu je zwem-broek of bad-pak aan
Want het is weer zo voor-bij

REKENEN
Verbind de getallen; 
zie jij wat het wordt? 
(bron: kleurplaten.nl)

BEWEEG-
OPDRACHT
Maak van een 2 oude en lege
plastic flessen een vangfles,
zoals op bijgevoegde foto 
(laat je ouders helpen bij het
snijden). 
Versier deze mooi en zoek een
klein balletje, bv. een tennisbal.
Spelen maar!

Lukt het om 10x over te spelen?
Of wie kan het vaakst vangen?

KLEURPLAAT
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Het Afvalspel (pagina 5)

Antwoorden:

1 Rest afval 
2 Papier afval 
3 Rest afval 
4 PMD afval
5 Rest afval (omdat er plastic aan de 

binnenkant zit van het bekertje).
6 Rest afval (de pringelbus is gemaakt uit

verschillende materialen).
7 Rest afval
8 PMD afval (omdat de wikkel nog schoon

is aan de binnenkant). 
9 Rest afval (omdat het hard plastic is).
10 GFT

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN en natuurlijk mag je de tekeningen naderhand ook kleuren.

INSECTEN IN HUIS EN TUIN door Angelique

Waar kun je me vinden? Ik hou van vochtige
plekken, in een rivier of in het gras. 

Wat ik eet? Muggen, rupsen, spinnen, naakt-
slakken.

Feit: er zijn meer dan 350.000 kikkersoorten!

Waar kun je me vinden? Kijk in het gras of in de
struiken.

Wat ik eet? Bladluizen, kleine larven van andere
insecten.

Feit: er zijn 350.000 soorten.

Waar kun je me vinden? Een slang heeft een
verborgen leven. Hoewel de slang overdag
actief is, is de kans heel klein dat je hem ziet.

Wat ik eet? Muizen, ratten en vogels.

Feit: er zijn 39.500 soorten.

Oplossingen raadsels pagina 10
1. Hij heeft een lapje voor allebei zijn

ogen!

2. Hij is kaal.

3. Een ei.

4. Een postzegel.

5. door aan de meneer te vragen om
de draaimolen te stoppen.

6. Het antwoord is 4 Waarom? 
Om de letters te tellen TWAALF heeft

zes letters ZES heeft drie letters
ACHT heeft vier letters TIEN heeft
vier letters.
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Pagina voor de Bovenbouw 

Beweegopdrachten: 
flessenbal

• Dit spel is voor twee of meer deelnemers. 
• Je neemt per deelnemer een anderhalve

literfles en vult deze met water. 
• De deelnemers gaan zo’n 20 meter uit elkaar

staan (bv tegenover elkaar met tweetallen of
een cirkel bij meertallen), zetten de fles op de
grond en gaan erachter staan 

• Door middel van een trappende of gooiende
actie moet de fles van een tegenstander wor-
den omgegooid/omgetrapt, zodat het water
eruit loopt

• De deelnemer van wie de fles op de grond
ligt moet eerst de bal gaan halen voor hij/zij
de fles recht mag zetten

• Wie lukt het om alle flessen leeg te laten
lopen en zelf nog water over te houden? 

Creatief: 
Ontwerp je eigen, 
stoere schelpenketting

Zoek op het strand mooie schelpen (je kunt ze
eventueel ook kopen) en verf deze in jouw
mooiste kleuren. Maak er een klein gaatje in
(laat je ouders helpen) en rijg er een touwtje
doorheen. Het touwtje kun je aanvullen met
kralen. Zie voorbeeld!

VAKANTIE IN EIGEN HUIS
Opdracht 2: Vul bij onderstaande vragen een leuk antwoord in

1. De naam van een vriend of vriendin, broer, zus of klasgenoot..........................................................................................................................

2. De plaats waar je op vakantie bent geweest .............................................................................................................................................................................................

3. Een heerlijke activiteit .............................................................................................................................................................................................

4. Dit zeg je al je iets heel leuks hebt gedaan .............................................................................................................................................................................................

5. De naam van je vader, moeder, opa of oma .............................................................................................................................................................................................

6. Een stukje kleding dat je in de zomer draagt .............................................................................................................................................................................................

7. Je beste liedje van internet .............................................................................................................................................................................................

8. En vloeistof waarin je kunt zwemmen .............................................................................................................................................................................................

9. Je heerlijkste drankje .............................................................................................................................................................................................

10. Je liefste huisdier .............................................................................................................................................................................................

11. Je mooiste kleur .............................................................................................................................................................................................

12. Een maaltijd die je eet op vakantie .............................................................................................................................................................................................

13. “Ik vind je lief” in een andere taal .............................................................................................................................................................................................

14. Iets wat je het liefste doet op vakantie .............................................................................................................................................................................................

15. Een meubelstuk van je slaapkamer .............................................................................................................................................................................................

Opdracht 2:
Vul in onderstaande tekst (op de plaats van de nummers) het antwoord in dat je hier-
boven hebt gegeven. Lees het dan hardop voor aan je vriend(in) of klasgenoot (in-
spreken op Whatsapp is ook hartstikke leuk).

Wat is het koud in ons kikkerlandje. Het is niks nog geen lekker weer. Met een dikke trui loop ik
door het huis. Ik denk aan mijn zomervakantie, toen ik lekker met � keek naar de kiekjes die ik had
gemaakt. De zonnestralen spatten van mijn scherm. Wat heb je een heerlijke tijd beleefd in � en
wat was het fijn. “Kon ik maar weer even naar dat plekje gaan, want ik heb echt zin om te � “, zegt
�.�

En opeens krijg ik een idee. “Laten we net doen alsof het vakantie is”. � vindt dat een � plan.
Samen halen we wat spullen uit de kelder en proberen in de huiskamer een vakantiegevoel te
maken. En met een beetje hulp van � komt het snel voor elkaar. Daarna rennen we snel naar mijn
kamer en trekken een � aan. Met een zonnebril op onze neus zijn we er klaar voor. Op naar �.

Vanaf een plekje op de bank starten we YouTube en kijken naar een liedje van �. We dansen zelfs
een beetje. Omdat het zo koud is vullen we ons ligbad met �. En gaan er lekker in badderen. We
zoeken wat waterballonnen die we vullen met � en gaan elkaar bekogelen. Wat een feest. Het lijkt �
wel, echt wel! “Dat is het fijnste gevecht dat ik ooit gehad heb”, roept �.
� komt even om de hoek van de badkamerdeur kijken. En daarna roept � of we al klaar zijn. We
kijken de badkamer rond en zien dat die van kleur veranderd is. Het is nu helemaal � �. Snel slaan
we aan het poetsen. 
Van al dat werk krijgen we een behoorlijke honger. We vragen � of we wat mogen gaan maken en
� komt op het idee om �� te gaan eten. Na het eten is het buiten al donker geworden. Voor we de
gordijnen sluiten kijken we naar de sterren aan de hemel. �� zeg ik tegen �. “Ik ben blij dat je bij
me bent en dat we lekker hebben ��. Ik reik mijn arm naar � toe en raak �� opeens wakker en het
blijkt dat ik alles heb gedroomd. 
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KLEURPLAAT

REKENSPEL SUDOKU
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KidsCool Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

NJOY is het sport-, cultuur- en leefstijlstimuleringsproject in de
gemeente Beek. We organiseren leuke activiteiten voor alle leeftijden!

Op deze pagina vind je de NJOY activiteiten voor kinderen. 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

‘Like’ dan onze Facebook pagina @NJOYbeek

of volg ons op Instagram via @NJOYbeek!

Joehoe zang- en spel vierdaagse 
JOEHOE is een zang- en spel vierdaagse van de Limburgse koorschool. 
We gaan zingen, muziek spelen, toneel spelen, dansen en nog veel meer. 
Samen maken we kunst en op de laatste dag geven we een eindpresentatie.
En tussendoor is er ruimte om gewoon lekker zelf te spelen.
Er is geen leeftijdsgrens maar het is vooral geschikt voor kinderen van 
ca 7-13 jaar.
We willen kinderen laten ontdekken wat ze aan creativiteit in zich hebben. 
En ze in deze coronaperiode gewoon een leuke tijd bezorgen!
JOEHOE vindt plaats op buitenlocaties in de buurt van Beek van maandag 
25 t/m donderdag 28 juli 2022. 
Kinderen kunnen tussen 8 en half 9 gebracht worden. 
We beginnen met ontbijt. Aan het eind van de middag, zo tussen half 5 en 5,
kunnen ze weer worden opgehaald.
Ook al krijg je begeleiding van professionals en is ontbijt en lunch 
inbegrepen, we willen niet dat geld je deelname in de weg staat. Vandaar dat
er een vrijwillige bijdrage is.

Dus meld je snel aan.

Handboogschieten bij HBS Willem Tell 1885 in Geverik
Handboogschutterij Willem Tell is een gezellige
vereniging met leden van jong tot oud.
Begeleiding van de beginnende en ervaren
schutter is heel belangrijk. 

Je kunt bij Willem Tell zowel binnen als buiten
schieten, want ze hebben naast een mooie 
binnenbaan een lange weide achter het
verenigingsgebouw.
In de zomer steken ze zelfs wel eens een vuurkorf
aan. Neem jij de marshmallows dan mee?
Het leuke is dat je ook je ouders, opa en oma of
je vrienden en vriendinnen mee kan nemen!

Tijdens NJOY The Summer kun je kennismaken
met de handboogschutterij.
Schrijf je dus snel in voor de gratis 
kennismakingslessen!

23 juli t/m
4 september 2022
Veel gezellige, gratis 
activiteiten voor
jong en oud!

Alle activiteiten 
& inschrijven 

www.njoybeek.nl

� fb.com/njoybeek     
�         instagram.com/njoybeek

In samenwerking met Beekse 
verenigingen en bedrijven.


