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HET NIEUWS UIT JOUW BUURT 

WAAROM EEN KINDERKRANT? 

Amstelkids vindt het belangrijk dat 
kinderen leren over hun eigen buurt. 
Daarnaast is de krant ook een plek 
om je verhaal te vertellen. Zo 
vertellen kinderen over een bijzon-
dere hobby, ziekte of sport. Ook 
komt Amstelkids bij je in de klas 
kijken als er iets bijzonders is. Mag 
je je mening geven over belangrijke 
onderwerpen en gaan we op pad 
met onze eigen Amstelkids Reporters.

AMSTELKIDS IS GRATIS 

We vinden het belangrijk dat ieder 
kind een eigen krant krijgt. Die je
zelf, samen in de klas of thuis met je 

ouders kunt lezen. Naast leuke 
artikelen vind je in Amstelkids ook 
spelletjes, proefjes en nog veel 
meer! 

75 JAAR VRIJHEID

De eerste editie van Amstelkids 
staat helemaal in het teken van
75 jaar vrijheid. In 2020 herdenken 
we de Tweede Wereldoorlog, die 
75 jaar geleden is gestopt. Toen 
werd Nederland bevrijd. Maar wat 
is vrijheid eigenlijk? Lees er alles 
over in deze eerste Amstelkids. 

VEEL 
LEESPLEZIER!  

GEVLUCHT
Muhannad is gevlucht uit 
Syrië en woont nu in 
Amstelveen. De Amstelkids 
Reporters Giselle (10) en 
Dinyah (10) mochten hem 
interviewen. “Ik heb mijn 
ouders al meer dan vijf jaar 
niet gezien.” 

Wie was 
Anton 

de Lange?
“Amstelkids is 
belangrijk. Zo 
weet je wat er 

in je buurt gebeurt. 
Je leert je mening 

geven en na te denken 
over belangrijke 

dingen!” 

Jouw eigen kinderkrant

Alsjeblieft! 

11!
8

WAT 
IS DIT?!

Dit is hem dan! De 
eerste kinderkrant 
van Amstelveen en 
Ouderkerk aan de  

Amstel. Amstelkids 
is speciaal gemaakt 

voor en door kinderen. 
Je leest in de krant 
alles wat er in jouw 
buurt en op scholen 
gebeurt. Deze eerste 

editie is meteen 
een speciale. Het 
thema is namelijk 

‘75 jaar vrijheid’.

Midden op de Nesserlaan 
staat een monument voor 
Anton de Lange. Wie was 

hij? Groep 8 van De 
Zwaluw herdenkt hem 

ieder jaar. 

SPECIALE EDITIE

WETHOUDER ONDERWIJS
FRANK BERKHOUT
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PUZZELEN

Letters 
gezocht  

WOORDZOEKER
Zoek de woorden en 
streep ze weg!  

APRIL  
KRANT
SCHOOL 

 
Fotograaf Anko 
Vormgever Joanne 
Redacteur Marloes

AANGENAAM, DIT IS DE 
REDACTIE VAN AMSTELKIDS. 
Op de redactie maken we de 
krant. Er is een redacteur. Die 
schrijft alle artikelen en komt langs 
bij de kinderen op school. De 
foto’s worden gemaakt door een 
fotograaf. En de vormgever zorgt 
ervoor dat alles bij elkaar past en 
de krant er leuk uitziet.

HEB JIJ EEN LEUK IDEE 
VOOR AMSTELKIDS? 
Stuur een e-mail naar 
info@amstelkids.nl 

 

EVEN VOORSTELLEN!  
Onze Amstelkids redactie

Joanne 
Anko Marloes

Colofon
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Uitgever & Redactie 
Marloes Smit
Fotografie Anko Stoffels,
Marloes Smit
Art Direction & Vormgeving 
Joanne Bay Christensen
De nieuwe Amstelkids 
verschijnt 
8/9 juni
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kids ! 

Zoek in deze krant alle 
losse verborgen letters. 
En maak van deze letters 
een woord. Let op: de 

letters staan niet in de 
goede volgorde. Welk woord 

ontdek jij? 
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BUURT 
LEZEN  
VLAGGEN  

KINDEREN  
MEI 
VRIJHEID

WELKE ZIN ONTDEK JIJ IN DEZE REBUS?
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Amstelkids wordt gedrukt op volledig recycled papier. Onze drukkerij (Veldhuis 
Media in Raalte) gebruikt uitsluitend inkten waarin bij de fabricage plantaardige 

olie is verwerkt. Bij het drukproces wordt geen schadelijke IPA (isoprophyl 
alcohol) toegepast en gebruik gemaakt van drukplaten die worden geproduceerd 

zonder zware chemische processen.
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KRUISWOORDPUZZEL
Vul de antwoorden in de puzzel. Tip! De 
antwoorden vind je allemaal terug in deze 
krant!

HORIZONTAAL
1  Wat voor gevaarlijks wordt 

er nog steeds gevonden uit 
de  Tweede Wereldoorlog? 

   (blz. 5)
4  Wat is de naam van deze 

krant?
5  In welke plaats dook Bernarda 

Esveld onder? (blz. 3)
7  Wanneer komt er een nieuwe 

Amstelkids uit? (blz. 2)
8  Uit welke land is Muhannad 

gevlucht? (blz. 7)

VERTICAAL
2  In welke maand vieren we 

Bevrijdingsdag?
3  Waar staat het monument 

van Anton de Lange? (blz. 8)
4  Welke groep kreeg bezoek 

van Lies? (blz. 10)
5  Hoe heet de  

kinderburgemeester? (blz. 4)
6   Hoeveel jaar heeft de 
   Tweede Wereldoorlog  
   geduurd? (blz. 3)
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OORLOG EN VRIJHEID kids ! 

3

IK MOEST ONDERDUIKEN
JOODS KIND IN DE OORLOG Bernarda Esveld woonde tijdens de 

oorlog in Amstelveen. Tot haar hele 
gezin moest onderduiken. “Sommige  
nare dingen vergeet ik nooit meer.”

Van 1940 tot 1945 was er oorlog in 
Nederland. Ook in Ouderkerk aan de 
Amstel en Amstelveen. Dat toen nog 
Nieuwer-Amstel heette. 

De oorlog begon vrijdagochtend 10 mei 
1940. De leider van Duitsland, Adolf Hitler, 
wilde zijn land het machtigste van de wereld 
maken. Zijn Duitse vliegtuigen vlogen over 
heel Nederland. Bommen ontploften. En tanks 
reden de grens over. Het Nederlandse leger 
was erg zwak. 
Toen de Duitsers 
op 14 mei Rotter-

dam bombardeerden werd Nederland 
bang. Bang dat ze dit bij alle andere 
Nederlandse steden ook zouden doen. 
En dus gaf het leger zich over. Duits-
land had nu de macht over ons land. 

Toen Bernarda twee jaar was 
werd ze achterop de fiets gezet. 
“We moesten ons melden in de 
Dorpsstraat.” Daar werd in het 
geheim verteld waar de familie 
van Bernarda kon schuilen. “We 
moesten allemaal ergens anders 
heen. En snel. De Duitsers zouden 
alle Joden komen halen.” 

“Ik ging naar een boerderij in 
Lochem. Mijn broer, zus en ouders 
gingen allemaal ergens anders 
heen. Samen met nog meer 
onderduikers heb ik lange tijd op 
de boerderij gezeten. Dat was 
best een fijne tijd. Maar soms ook 
eng.” Meerdere keren zijn er 
Duitse soldaten komen zoeken. “Ik 
weet zelfs dat ik een keer onder 
de dekens ben verstopt. Ik was pas 
een kind. Toch wist ik dat ik heel 
stil moest blijven.” Bernarda werd 

door Lina, de dochter van het 
boerengezin, grootgebracht. 
“Lina was voor mij als een 
moeder. Maar ze was mijn 
moeder natuurlijk niet echt.” 

BEVRIJDING
Na de bevrijding werd Bernarda 
opgehaald door haar vader. En 
gingen ze terug naar Amstelveen. 
Het hele gezin had de oorlog 
overleefd. “Dat is heel bijzonder.” 
Het huis was wel helemaal leegge-
haald. Daar konden ze niet meer 
wonen. “Het was raar om terug te 
zijn. Ik herkende mijn eigen ouders 
niet meer. Ik was het andere gezin 
gewend. Dat heeft best even 
geduurd en was heel verdrietig.” 

Bernarda vindt het goed dat de 
verhalen uit de oorlog worden 
verteld. “Het is belangrijk dat we 
blijven leren van vroeger. En 
respect hebben voor anderen. 
Zodat dit nooit meer gaat 
gebeuren.” 

Deze foto’s en de vaas zijn 
het enige dat Bernarda nog 
over heeft van haar kinder-
tijd. Zie je hem ook op de 
oude foto terug?             

Dit is de kleine 
Bernarda, samen met 

haar ouders en opa 
en oma. Bij haar huis 

in Amstelveen.

IN HET KORT 
TWEEDE WERELDOORLOG 

Bernarda op schoot bij 
Lina. De vrouw die 

voor haar heeft 
gezorgd toen ze 

ondergedoken zat.

Vijf jaar lang was Nederland een 
deel van Duitsland. Hitler was de 
baas. En volgens hem was het 
verliezen van de Eerste Wereld-
oorlog, de schuld van de Joden. 

Hij zag de Joden als de vijand. De Duitsers begonnen steeds meer te 
verbieden in Nederland. Joden mochten niet meer naar gewone 
winkels of school. Ook verdwenen er boeken en kranten die zeiden 
dat Hitler ‘slecht’ was. Uiteindelijk zijn er zo’n 6 miljoen Joden ver-
moord. Hitler vermoordde ook homo’s, zigeuners en gehandicapten.

75 JAAR VRIJHEID 
We willen die vreselijke en oneerlijke 
tijd niet vergeten. Daarom herden-
ken we op 4 mei de slachtoffers. En 
vieren we op 5 mei onze vrijheid. 
Niet iedereen op de wereld heeft 
vrijheid. Dat wij in Amstelveen en 
Ouderkerk aan de Amstel vrij 
kunnen zijn, is dus bijzonder! 



BURGEMEESTER & KINDERRAAD

Even voorstellen!

Als burgemeester heb je een 
belangrijke taak. Je beslist, 
samen met een andere groep 
mensen, die noem je ‘de wethou-
ders’ en ‘de gemeenteraad’, over 
alle regels in Amstelveen. Dit zijn 
regels over bijvoorbeeld veilig-
heid, onderwijs, zorg en nog veel 
meer. Zonder burgemeester wordt 
het een zooitje in Amstelveen!

Kinderburgemeester
Sinds een paar jaar hebben we 

in Amstelveen ook een kinderbur-
gemeester. Ieder schooljaar is dat 
iemand anders. Dit schooljaar is 
het Lieuwe. Lieuwe is 11 jaar en 

hij zit in groep 8 van basisschool 
De Westwijzer. “Ik vind het heel 
leuk om kinderburgemeester te 
zijn. Ik kan kinderen in Amstel-

veen echt helpen”, zegt Lieuwe.

KINDERRAAD OVER PESTEN

MEER KINDEREN NAAR DE DODENHERDENKING OP 
4 MEI

Wat doet een  
kinderburgemeester? 
De kinderburgemeester praat met mensen 
in de gemeente over onderwerpen die  
belangrijk zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld over 
spelen, school of sport. Andere kinderen uit de gemeente kunnen de 
kinderburgemeester vragen stellen en informatie geven. Zodat Lieuwe 
dit aan burgemeester Tjapko kan vertellen. Ook gaat een  
kinderburgemeester mee naar evenementen in Amstelveen. Zoals de 
intocht van Sinterklaas, de AvondVierdaagse en de herdenkingen op 
4 en 5 mei. 

LIEUWE

“Ik vind het belangrijk dat er meer 
kinderen naar de dodenherden-
king op 4 mei komen. Als je op 
die dag om 20:00 uur met z’n 

allen twee minuten stil bent maakt 
dat super veel indruk. Op school 
hoor je er eigenlijk niet zo veel 
over. En ik denk dat daarom veel 
kinderen de herdenking via de 
televisie bekijken. Maar in het echt 
maakt het veel meer indruk. Nu 
zijn er bij de herdenking vooral 
veel ouderen. Ik vind het een goed 
idee als de klas van de burgemees-
ter ieder jaar gaat.”

TJAPKO POPPENS

“Op 4 mei herdenken we de 

mensen die zijn omgekomen 
tijdens een oorlog. Dat hoeft niet 
alleen bij de Tweede Wereldoorlog 
te zijn geweest. Dat kan ook bij 
een oorlog van nu zijn. Op 5 mei 
vieren we onze vrijheid. Ik vind het 
belangrijk dat kinderen hierover 
leren. En dat ze weten dat vrijheid 
bijzonder is. Er wonen in Amstel-
veen duizenden mensen die niet in 
Nederland geboren zijn. Maar 
ook zij kunnen hier wel in vrijheid 
leven. Welk geloof ze ook hebben. 
Dat is bijzonder!”

Wist je dat?!
Die ketting die de burgemeesters 

dragen, noem je een ‘ambtsketen’. 
Deze wordt alleen bij officiële 

gelegenheden gedragen. Zoals 
een foto voor Amstelkids!

 

Iedere Amstelkids stellen we de 
kinderraad een vraag. Deze keer 
een behoorlijk lastige vraag!  Sinds 
Nederland bevrijd is, mogen we vrijuit 
onze mening geven. 
Kinderraad…is pesten ook vrijheid 
van meningsuiting?

MERIJN (11)
“Eigenlijk wel, want binnen de Neder-
landse regels mag je veel zeggen. Maar 
met pesten uit je misschien wel je me-
ning, maar je kwetst ook bewust iemand. 
Dat is gemeen en dom. Daarom moet je 
er altijd wat van zeggen als je iemand 
ziet pesten. Dan uit jij jouw mening, 
namelijk dat pesten niet ok is!”

AMANI (11)
“In Nederland mogen we alles 
zeggen. Maar met pesten kwets je 
iemand. Dus ik vind van niet. Je kan 
je mening ook op een aardige 
manier uiten.”

WAT VIND JIJ?

Dit is Tjapko Poppens. 
Sinds mei 2019 is hij 
de burgemeester van 
Amstelveen. 

De kinderburgemeester krijgt in zijn 
werk hulp van de kinderraad. Dat is 
een groep kinderen die zich ook wil 
inzetten voor anderen in Amstelveen.

r
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IN DE STAD

Zou jij het leuk vinden om komend schooljaar in de 
kinderraad te komen? Dat kan! Vanaf juli is er 
weer plek. Uit de kinderraad wordt een kinderbur-
gemeester gekozen. Zit je in groep 6 of 7 en ben 
je niet ouder dan 12 jaar? Wil je opkomen voor 
de belangen van de kinderen? Geef je dan op! 

Wat moet je doen? Maak een filmpje van 
maximaal 3 minuten. Vertel daarin je naam, je 
leeftijd en op welke basisschool je zit. Leg uit 
waarom jij raadslid van Amstelveen wilt worden 
en of je ook kinderburgemeester wilt worden. 
Vergeet niet te vertellen wat je belangrijk vindt 
voor de kinderen in de gemeente. Stuur je filmpje 
naar kinderburgemeester@amstelveen.nl 
SUCCES!

 

Kinderburgemeester 

& kinderraad gezocht

STRAATPLAAT
Het lijkt lang geleden. 
Toch kom je de Tweede 
Wereldoorlog nog iedere 
dag in Amstelveen tegen. 

Gewoon op straat. 
Benieuwd waar? 

LEES EN ONTDEK 
HET ZELF! 

Bijzondere 
straatnamen
Veel straten in Amstelveen 
zijn vernoemd naar helden uit 
de Tweede Wereldoorlog. 
Mensen die hebben gevochten 
voor vrijheid. Zoals Piet de 
Winter en Jan van Mierlo. 
Zij zaten in het verzet. 
Misschien woon jij wel in 
zo’n bijzondere straat. 

Prinses Beatrixlaan 
mocht niet meer
Straten die naar het konings-
huis waren vernoemd, waren 
in de oorlog verboden. Deze 
straten kregen allemaal een 
andere naam. Na de oorlog 
kregen ze hun oude naam 
terug.

OP ZOEK NAAR…
sporen uit de tweede wereldoorlog    

HERDENKINGS
MONUMENT 

Dit monument ken je 
vast wel. De grootste 

4 mei-herdenking van 
Amstelveen wordt hier 
gehouden. Ieder jaar 

komen honderden 
mensen bij elkaar om 

twee minuten stil te 
bij de slachtoffers 

van oorlogen. 
Amsterdamseweg

NIEUW MONUMENT 
Op 21 april 2020 wordt 
er een nieuw monument 
onthuld. Op dit kunstwerk 
staan 167 namen 
geschreven. Namen van 
vermoorde Amstelveense 
Joden. 
Prins Bernardlaan, 
Amsterdamsweg

 
het bos
Wist je dat het 
Amsterdamse Bos 
geen natuurlijk bos 
is? Het is aangelegd. 
Dat betekent dat 
mensen de bomen 
hebben geplant en 
de paden hebben 
gemaakt. Veel 
Joodse mannen uit 
Amsterdam werden 
gedwongen aan dit 
bos mee te werken.

School alleen voor 
Joodse kinderen
Joodse kinderen mochten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog niet meer naar een gewone 
school. Ze moesten naar een aparte school. 
Dit gebouw was zo’n school. Vanaf deze plek 
werden ook Joodse mensen gedeporteerd. 
Randwijcklaan 13

Bunker tegenover 
de kerk 
De Duitsers bouwden in de oorlog 
een bunker om in te schuilen. Lees 
hier meer over op pagina 11. 
Wolfert van 
Borsselenweg

Bommen gevonden
Wist je dat 
er nog steeds 
bommen uit de 
oorlog in
Amstelveen 
worden 
gevonden? 

OUDE SPOORLIJN De oude spoorlijn van 
Amstelveen is ook in de oorlog gebruikt. 
Verschillende Joodse mensen zijn hierover 
weggevoerd. En hij is gebruikt om 
wapens naar Amstelveen te vervoeren. 

WELKOM VOOR BEVRIJDERS

Bewoners van dit huis wilden 
iets aardigs voor de bevrijders 
doen. Ze spraken geen Engels, 
maar schreven wel het woord 
‘Wellecome’ met verf op hun 
huis. Maar oeps…Welkom 
schrijf je in het Engels heel 
anders. Weet jij wel hoe je 
welkom in het Engels 
schrijft? 

Bovenkerkerweg 110

v

kids ! 
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KINDEREN MET 
EEN STER 
MARTINE  
LETTERLIE
vanaf 7 jaar  
Klaartje kijkt om zich 
heen. Is het de laatste 
keer dat ze hun huis ziet? 
Ze kan niet uitleggen 
waarom, maar ze denkt 
van wel. “Dag huis,” 
zegt ze. Rosa, Klaartje, 
Jules, Leo, Ruth en Bennie 
zijn heel gewone kinde-
ren. Tot ze een ster 
krijgen, een ster die alles 
anders maakt…

WIN
Stuur jouw top 5 
boeken naar  
Amstelkids en win 
deze top 5 voor in 
de klas!  
info@amstelkids.nl

Aangeboden door 
Libris Venstra 

LEKKER LEZEN

EEN 

HONDEN 

LEVEN 

DAVID 

CIRICI

“Mos is een 
hond en heeft 
een fijn leven 

bij zijn baasjes, maar dan breekt 
de oorlog uit. Er worden bommen 
gegooid. Hij vlucht naar een 
oude treinwagon waar al een 
paar andere honden wonen. Zal 
hij zijn baasjes ooit nog terug-
zien?”

ALLEEN OP 

DE WERELD 

HECTOR 

MALOT & 

TINY  

FISSCHER

“Dit is al een 
oud boek, 

maar het is weer helemaal ver-
nieuwd. Het gaat over vrijheid. 
Over geen huis hebben en geen 
familie, waardoor je kunt gaan en 
staan waar je wilt. De vraag is 
natuurlijk of dat leuk is...” 

voorleeswedstrijd. “Nu heb ik hem 
eindelijk gewonnen. Ook Nynke 
van MKC Mio Monde is blij met 
haar prijs. “Lezen is soms leuker 
dan tv-kijken”, zegt ze.

Wil jij ook een goede voor-
lezer worden, net als Isabelle 
en Nynke? Lees dan snel 
hun tips!

TIP 1 Leef je in 
“Je moet je inleven in de personen 
in het boek. Dan weet je hoe zij 
zich voelen. Is iemand bang, dan 
krijg je vanzelf een bange stem.”

TIP 2 Werk met hard 
en zacht
“Als je met een harde en zachte 
stem voorleest maak je het span-
nend. Is iemand verdrietig, dan 
gebruik je een zachte stem. Maar 
boos, dan kan het lekker hard.”

TIP 3 Veel oefenen, 
maar niet te veel
“Oefen veel. En laat het aan je 
ouders of vrienden horen. Maar 
oefen ook weer niet te veel, want 
dan wordt het een toneelstukje.” 

TIP 4 Gebruik je 
eigen stem

DE BRIEVEN 

VAN MIA

ASTRID SY

“De Syrische 
Laila, die naar 
Nederland is 
gevlucht,  
gaat op een 

spannend avontuur. Ze vindt een 
mysterieuze trommel vol met 
oude brieven van de Joodse Mia. 
Als een detective gaat Laila 
uitzoeken of het Mia is gelukt om 
aan de Tweede Wereldoorlog te 
ontsnappen. In dit boek komen 
twee oorlogen van toen en van 
nu bij elkaar.” 

DE OORLOG DIE 

MIJN LEVEN 

REDDE 

KIMBERLY 

BRUBAKER 

BRADLEY

“Dit verhaal 
gaat over Ada, 

een meisje van negen jaar dat 
vlucht van haar nare moeder. 
Ik vond het een bijzonder boek 
en de voorkant ook erg mooi.”

Iedere editie van 
AmstelKids tippen 

leraren, kinderen of 
klassen hun favoriete 
boeken. Boeken waar je 
geen genoeg van kunt 
krijgen, omdat ze zo 
spannend of grappig 
zijn. De Nederlandse 

Kinderboekenambassadeur 
Manon Sikkel tipt haar 
favoriete kinderboeken 

over vrijheid.

WIE IS 

MANON? 

Manon Sikkel is 
kinderboeken-
schrijfster. 
Ze schreef onder 
andere: 

‘Expeditie vriendschap’, ‘De 
niet zo enge buurman’ en 
‘Geheim agent oma’. Omdat 
ze zulke leuke kinderboeken 
schrijft en lezen belangrijk 
vindt, is ze uitgekozen tot 
Kinderboekenambassadeur.

van Kinderboekenambassadeur 
& schrijfster Manon Sikkel
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om lekker te lezenTIPS

Dit zijn Isabelle en Nynke. Deze meiden hebben de Voorleeswedstrijd 
van Amstelveen gewonnen! Ze kunnen dus erg goed lezen. 
Hoe word je een goede voorlezer? De meiden geven graag tips!

“Gebruik zoveel mogelijk je eigen 
stem. Behalve bij bepaalde perso-
nen in het boek. Die kun je een 
ander stemmetje geven. Zoals 
bijvoorbeeld een heks. Maar 
gebruik bij de rest je eigen stem. 
Anders is het niet echt.”

VEEL LEESPLEZIER! 

Isabelle zit in groep 8 op de 
Willem Alexanderschool. Ze leest 

het liefst elke dag. En doet 
ook al jaren mee met de 

Isabelle

Nynke

HOE WORD JE EEN VOORLEESKAMPIOEN?

h
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REPORTERS

Waarom ben je naar  
Nederland gekomen?
“Er was al een tijd oorlog 
in Syrië. Het land was niet 
meer veilig. Mensen vech-
ten op straat. Kinderen 
kunnen op veel plekken niet 
naar school. In Syrië kun je 
geen toekomst opbouwen. 
Van de regering moest ik 
verplicht het leger in. 
Maar dat zou mijn dood 
betekenen. Dus moest ik in 
het geheim vluchten.’ 

Hoe ben je gevlucht?  
“Heel stiekem. Ik ben in 
mijn eentje gevlucht. En ik 
heb het mijn moeder niet 
eens verteld. Dat zou ook 
voor haar gevaarlijk 
kunnen zijn. Het moest 
allemaal heel snel. Ik ben 
uiteindelijk in 2,5 maand 

door 10 landen gereisd om 
hier te komen.” 

Met welke voertuigen 
ben je gevlucht? 
“Ik heb veel gelopen, maar 
ben ook met het vliegtuig, 
de trein, de bus, de auto en 
de boot geweest. De trein 
was erg vervelend, want 
dat moest heel stiekem. Ik 
moest achter de trein 
hangen, omdat de politie 
me anders had ontdekt. 
Dat was heel gevaarlijk.”

Wat was het engst? 
“Met de rubberboot op de 
zee was ontzettend eng. 
We zaten met 70 mensen 
op een veel te kleine boot. 
Je had geen plek om te 
zitten. Dat ga ik nooit meer 
vergeten.“

Hoe was leven in 
Nederland in het 
begin?
“Het was heel moeilijk. Ik 
had helemaal niets. Geen 
vrienden, geen familie, 
zelfs geen jas. En het was 
winter! Op 31 december 
zat ik in mijn eentje in een 
asielzoekerscentrum in 
Nederland. Iedereen vierde 
Oud & Nieuw en ik had 
niemand. Dat was erg 
eenzaam.” 

Hoelang ben je al in 
Nederland? 
“Ik ben hier nu 4 jaar en 
drie maanden. En heb hier 
al best veel vrienden 
gemaakt. Mijn familie heb 
ik al jaren niet gezien, dat 
doet mij verdriet. Gelukkig 
heb ik papegaaien!”

Ben je bekenden 
verloren tijdens de 
oorlog? 
“Ja, helaas wel… Ik ben 
goede vrienden en neven 
verloren. In totaal 24 
bekenden. Mijn ouders, 
zussen en broer leven 
gelukkig nog wel.” 

Zou je ooit terug 
willen naar Syrië?
“Ik zou mijn vrienden en 
familie graag zien. Maar 
het is nog steeds erg 
gevaarlijk. Ik weet niet of 
dat ooit nog beter gaat 
worden. En op dit moment 
kan ik niet terug. Als ik mijn 
familie wil zien, moet ik 
naar een ander land.
Ik kan Syrië niet meer in. 
Misschien over 10 jaar…”

Wat mis je nog meer?
“Syrië is een heel mooi 
land. Maar dat zie je niet 
meer. Dat is heel zonde! En 
ik mis het eten. Nederlands 
eten vind ik niet heel lekker, 
behalve stamppot.”

Stel, wij moeten  
vluchten, wat is jouw 
belangrijkste advies? 
“Ga niet alleen, maar ga 
met je familie. En leer 
meteen de taal, van het 
land waar je gaat wonen. 
Taal is heel belangrijk. 
Daarmee maak je vrienden 
en kun je belangrijke 
dingen regelen.”

Voel je je nu veilig in 
Nederland? “Ja, heel 
erg! Je mag hier zijn wie je 
bent of wilt zijn.” 

Baba Ganoush 
is een Libanees, maar 
ook een bekend Syrisch 
gerecht. Het wordt 

gemaakt met heel veel 
aubergines. 

Het Syrische 
landschap bestaat 

grotendeels 
uit woestijn!

Voor de oorlog gingen 
veel mensen op vakantie 

naar SYRIË. Er waren 
namelijk veel oude 

bouwwerken te bekijken. 
De meeste zijn inmiddels 

verwoest. 

De hoofdstad 
van Syrië is 

Damascus. 
Maar de grootste 

stad is 

Aleppo. 
Wil jij ook een Amstelkids Reporter worden? Alleen of samen 
met een klasgenoot, vriendje of vriendinnetje? Laat het de redactie weten! 
Meld je aan via info@amstelkids.nl

Wist je dat… 
  …over SYRIË

Muhannad is 

gevlucht uit 

SYRIË

Amstelkids Reporters Giselle & Dinyah

EVEN VOORSTELLEN 
Naam: Muhannad
Leeftijd: 27 jaar
Geboren: Syrië
Woont: Oude Dorp, 
Amstelveen 
Broers & zussen: 
3 zussen en 1 broer
Huisdier: Papegaaien

i
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Vriendinnen Giselle(10) 

en Dinyah(10) zijn de 

allereerste Amstelkids 

Reporters. Ze mochten 

een bijzonder iemand  

interviewen. Muhannad 

is namelijk gevlucht 

uit zijn geboorteland 

Syrië. 



HERDENKEN

Misschien heb je deze steen 
wel eens zien staan op de 
Nesserlaan. Het is een  
monument voor Anton de Lange. 

“Ik fiets iedere dag langs 
dit monument. En kijk er 
altijd even naar. Het is 
gek dat dit in Amstelveen 
is gebeurd. Maar ook goed 
dat we hier ieder jaar 
naar toe gaan. Ook al is 

het lang geleden. Ik ben wel eens gestopt 
bij het monument. Toen hingen de gedichten 
er. Die heb ik toen gelezen. Dan voel je je 
best verdrietig.” 

“Als Anton niet 
had gevochten, 
waren wij nooit 
vrij geweest. 
En was er nu nog 
steeds oorlog. 
Dan waren we 

misschien niet eens geboren. Anton 
was een held! Maar eigenlijk was 
iedereen die voor vrijheid heeft 
gevochten een held.”

Een herinnering aan een verdrietige 
dag. 7 mei 1945. Nederland was 
net bevrijd. Er was geen oorlog 
meer. Toch werd de bakkersknecht 
Anton de Lange gedood. Groep 8 
van basisschool De Zwaluw in Nes 
aan de Amstel herdenkt hem nog 
ieder jaar. Maar waarom? 

HET VERHAAL VAN ANTON
Het was 7 mei 1945. Nederland 
was net bevrijd. Overal vierden 
mensen feest.  Er was geen oorlog 
meer. Mensen konden weer  
gewoon op straat lopen. Hoefden 
niet meer bang te zijn. Maar niet 
alle vijanden (SS’ers) waren Neder-
land uit. Op 7 mei waren er SS’ers 
in de buurt. In Ouderkerk aan de 
Amstel zou een feest worden 
gehouden. En deze groep wilde dit 
feest verstoren. Ze stalen fietsen. 
En schoten met pistolen. 

HET VERZET
Anton hoorde hiervan. Hij ging 
met zijn vrienden uit ‘het verzet’ de 
groep achterna. Het verzet was 
een groep mensen die tegen de 
Duitsers vochten. Dat kon je doen 
door slachtoffers te redden. Stiekem 
kranten te maken. Of bijvoorbeeld 

tegen de 
vijand te 
vechten, zoals 
Anton deed. 

ACHTERVOLGING
De mannen gingen de SS’ers 
achterna. Ze sprongen de polders 
in. “We moeten ze hebben”, zei 
een van hen. Het was een lange 
achtervolging. Anton en zijn 
vrienden hadden de vijand bijna te 
pakken. Anton verstopte zich in de 
berm van de Nesserlaan. De vijand 
was in de buurt… Anton kwam 
rustig omhoog om te kijken waar 
ze waren. Op dat moment werd
er geschoten. Anton werd geraakt. 
Hij verloor zijn helm in de achter-
volging. En werd precies in zijn 
hoofd geschoten. Anton overleed. 
Hij werd maar 24 jaar.

De SS’ers werden die dag nog 
opgepakt. Er was even geen feest 
meer in Ouderkerk aan de Amstel. 
Anton wordt herdacht. In oktober 
1945 is er op deze plek een 
monument neergezet. Een keer per 
jaar schrijft groep 8 gedichten. En 
leggen de kinderen hier rozen neer. 

Groep 8 van Basisschool De Zwaluw

VIND JIJ 
HERDENKEN 
BELANGRIJK? 
Waar denk je dan aan?

WIL JIJ KIJKEN BIJ 
DIT MONUMENT? 
Het staat langs de Nesserlaan. In 
de buurt van Bowling De Kegel. 
De gedichten van groep 8 van 
De Zwaluw kun je hier na 14 mei 
lezen.

David
11 jaar

Lucas
11 jaar

Nora
11 jaar

“Anton was natuurlijk niet 
de enige die heeft gevochten. 
Als ik herdenk, dan denk ik 
niet alleen aan hem. Maar aan 
alle mensen die de oorlog 
hebben meegemaakt.” 

Anton de Lange 
was een held!
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MONUMENT MAKEN

“Deze stenen 
liggen in het grind. De 

steen met ‘war’ ligt achteraan. 
Dat betekent oorlog in het Engels. 
‘Peace’ (vrede) ligt vooraan. De 

oorlog is dus verder weg, 
maar mogen we niet 

vergeten.”

EVY (9)

LUC(9)

JONADAB (12)

JASMIJN (8)

MARIËLLE (11)

“Eerst heb ik vier 
handen gemaakt. De 

handen steken omhoog. Ze 
staan te juichen om de 
letter V van vrede.”

MAAK OOK EEN MONUMENT
   VAN… EEN SCHOENENDOOS!

Een monument kan voor iets bijzonders, iets leuks of  
verdrietigs zijn. Een scheiding van je ouders, je overleden 
poes of een mooie vakantie. Ga zelf ook aan de slag met een 
eigen monument!

AAN DE SLAG!
STAP 1 Knip aan de zijkanten van de doos een kijkgat. Doe dit aan twee kanten. 
STAP 2 Zet in het midden van de doos een stuk karton. Je krijgt nu twee delen.
STAP 3  Schrijf een kort verhaaltje. Ieder monument heeft altijd een uitleg. Voor wie of 

wat is dit monument gemaakt? Je kunt hier ook een gedicht voor schrijven.
STAP 4 Plak dit tekstje op het stuk karton in het midden.
STAP 5  Knutsel jouw monument. Dat kan met foto’s, papier, stenen, klei… wat je wilt! 

Vergeet de doos zelf niet te beplakken. Van binnen en buiten.
STAP 6 Zet je monument in de doos, aan de kant zonder je tekst. 
STAP 7 Kun je alles goed zien en lezen, door de gaten aan de zijkanten?
STAP 8   Maak gaten in de deksel of gebruik doorzichtig papier om je monument 
   dicht te maken. Ziezo! Een eigen monument!

WAT HEB JE 
NODIG?

Schoenendoos
Karton

Lijm
Schaar

Pen en papier
Overige 

knutselspullen
(foto’s, glitters, 
stenen, touw)

Monument

Tekst

e
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TENTOONSTELLING!
DE AKKER MAAKT EIGEN MONUMEN

TEN OVER VRIJHEID

Alle kinderen van 
groep 5, 6, 7 en 8 
van de basisschool 
De Akker hebben 
hun eigen monument 
gemaakt. Deze 
monumenten laten 
ze zien in een 
tentoonstelling op 
school. Eerst 
dachten ze na over 
het thema vrijheid 
en vrede. Daarna 
maakten ze allemaal 
iets bijzonders 
van klei. En dat 
is best lastig, 
want klei breekt! 

WAT HEBBEN ZE GEMAAKT? DEZE ZES KUNSTENAARS VERTELLEN HET.

“Ik heb een duif 
gemaakt. Met op zijn 

rug een wereldbol. De duif 
vliegt over de wereld om 

vrede te brengen.”

“Mijn 
monument is een hart 

met daarop een meisje. 
Op de voorkant staat de 
letter V. Op de achterkant 

staat ‘vrede’.”

“Ik heb een tegel 
gemaakt. Daarop staat het 

symbool ‘infinity’. Dat betekent 
in het Engels voor altijd.“

“Aan de ene kant 
staat een soldaat met een 

geweer. Aan de andere kant 
staat iemand die bang is. 
Daartussen ligt een steen 

met vrede erop.”

ESTHER (11)



GASTLES

Het was een bijzondere middag voor de 
groepen 8 van Brede School Rembrandt. 
Ze kregen namelijk bezoek van Lies(80). 
Toen Lies nog Liesje was, werd ze in een 
jutezak gestopt. Hierdoor heeft ze de 
oorlog overleefd. Ze vertelt in de klas 
haar verhaal. 

“Het was 
heel 
bijzonder 
dat mevrouw 
Caransa er 
was. En 
ons haar 

verhaal wilde vertellen. 
Dat ze niet meer tegen 
de geur van een jute kan, 
snap ik. Dat doet haar 
denken aan die nare tijd.”

“Ik ben 
zelf Joods 
en ken 
veel 
verhalen 
van mijn 
familie. 
Toch maakt 

elk verhaal indruk. Het 
is oneerlijk dat Lies het 
naamplaatje van Deddie niet 
mag hebben. Zij heeft er 
recht op vind ik.” 

“Het is 
bijzonder 
dat 
Liesje bij 
Nora haar 
familie 
mocht 

wonen. Je denkt dat je 
mensen gaat helpen in 
de oorlog. Maar als het 
gevaarlijk wordt, weet ik 
niet of je het nog durft. 
Nora was moedig!”

Het is een bijzonder verhaal. Lies 
was nog een baby toen de Tweede 
Wereldoorlog begon. Haar ouders 
hadden een eigen zaak. Liesje was 
daarom vaak bij haar opa en oma. 
Samen met haar neefje Deddie. 
“Hij heette eigenlijk David, maar 
Deddie was zijn bijnaam. We 
deden alles samen”, vertelt Lies. Lies 
is Joods. Ze weet nog goed dat er 
in die tijd anders tegen Joodse 
mensen werd gedaan. “Ik mocht de 
speeltuin niet meer in. En Joodse 
mensen droegen een ster.”

In 1943 werd Liesje opgehaald. 
De hele familie moest naar de 
Hollandse Schouwburg in Amster-
dam. Dit was geen theater meer. 
Maar een verzamelplek voor Joden. 
“Ik werd naar de overkant 
gebracht. Daar was een soort 
kinderopvang. Ik heb daar heel erg 
gehuild, want ik mocht niet meer 
naar mijn moeder toe.”

Een paar dagen later werd Liesje 
door een vreemde meneer in een 
jutezak gestopt. “Via de tuin ben ik 
in die zak de crèche uit gesmok-
keld”, zegt ze. “Ik kan me dat nog 
goed herinneren. De geur van jute 

kan ik daarom niet verdragen.”
Liesje kwam stiekem bij Nora te 
wonen. Een vriendin van haar 
moeder. “Nora was heel lief. Maar 
mijn moeder miste ik enorm. Ze zat 
in een kamp, kamp Westerbork. En 
daar moest ze verplicht werken.”

HONDJE
Heel af en toe kon de moeder van 
Liesje een kaart sturen. “Maar 
niemand mocht weten dat ik haar 
dochter was. Dus schreef ze altijd. 
‘Hoe gaat het met hondje?’ Daar 
bedoelde ze mij dan mee.” Nora is 
altijd lief voor Liesje geweest. “Ze 
heeft mijn leven gered.”  

Na de bevrijding kwam de moeder 
van Liesje terug. “Mijn grootouders, 
andere familie en mijn liefste neefje 
Deddie zijn nooit meer teruggeko-
men.” In kamp Sobibor (Polen) is 
een paar jaar geleden iets bijzon-
ders gevonden. In de grond vonden 
ze het naamplaatje van Deddie. 

“Dat is alles wat 
er nog van hem 
over is. Ik wil het 

ontzettend graag hebben. Maar het 
ligt in een museum.” 

Axum
11 jaar

Levy 
12 jaar

Isah 
12 jaar

BIJZONDER BEZOEK VOOR 
BREDE SCHOOL
REMBRANDT

WIST JE DAT ALLE 
JOODSE MENSEN VANAF 
6 JAAR VERPLICHT 
EEN JODENSTER 
MOESTEN DRAGEN?

Lies Caransa-De Hond (80)

i
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WAT VIND JIJ?

Zie jij wat dit is? Of 
weet je waar dit is?  
Het is een bunker.  
Gebouwd in 1943, door  
de Duitsers. Deze bunker 
staat nog steeds in  
Amstelveen. Groep 8c van  
basisschool De Triangel 
dacht na over de vraag: 
Moeten we deze bunker 
houden of slopen? 

WAAROM EEN BUNKER?
Deze bunker is gebouwd om belangrijke 
Duitsers tijdens de Tweede Wereld-
oorlog te laten schuilen. Ze waren in 
die tijd erg bang voor bommen. 
Amstelveen ligt vlakbij Schiphol. Dat 
was een belangrijke plek tijdens de 
oorlog. En het kon dus best gevaarlijk 
zijn in Amstelveen. Bij gevaar konden 
de Duitsers de bunker in. In een bunker 
zit je namelijk veiliger. 

Na de oorlog is deze bunker blijven 
staan. Een tijdje heeft er een kleine 
kroeg voor jongeren in gezeten. Maar 
die is gesloten. Ook is de bunker 
gebruikt om bezems in te bewaren. 
Maar nu staat hij al jaren leeg. De deur 
is zelfs dichtgemaakt. De stenen wor-
den oud en de bunker moet eigenlijk 
worden opgeknapt.

MONUMENT 
Sinds 2016 noemt de gemeente de 
bunker een monument. Dat betekent dat 
hij niet zomaar gesloopt mag worden. 
Het is een stukje uit de geschiedenis, 
dat moeten we bewaren. Maar daar 
zijn sommige buurtbewoners het 
helemaal niet mee eens. “De bunker 
komt uit een nare periode”, zeggen ze. 
“Zoiets moet je niet houden!”

EEN LASTIGE KEUZE DUS… 
De kinderen van De Triangel verschillen 
ook van mening. Willen ze bunker 
houden of slopen? Wat zouden ze met 
de bunker willen doen? 

  

 

Fay 
  HOUDEN

Iza 
  HOUDEN

Christian 
  HOUDEN

Rianna
  SLOPEN

DIT VINDT GROEP 8C      
 VAN DE TRIANGEL

“ Er is weinig van de 
geschiedenis in Amstelveen 
te zien. En als je alles 
uit de Tweede Wereldoorlog 
sloopt, is er straks niks 
meer. Misschien kan er een 
bioscoop van worden gemaakt. 
�Waar�films�uit�de�oorlog�
 kunnen worden gedraaid.”

“Ik vind het niet nodig om hem 
te bewaren. Hij is gebouwd in 

een heel vervelende tijd. 
Daarom zou ik er geen monument 
van maken, want die tijd was 
echt niet leuk. Dat is zielig 

voor de familieleden.”

“Ik snap wel dat het 
voor mensen vervelend 
kan zijn. Toch zou ik 
hem houden. Zo kunnen 
kinderen er wat van 
leren. Ik zou er dan 
een klein museum van 
maken. Met spullen uit 
de oorlog. Misschien 
dat mensen uit 
Amstelveen zelf spullen 
hebben die hier kunnen 
worden neergezet?” 

“Misschien kunnen er nog 
bijzondere dingen worden 
ontdekt. Daarom zou ik 
hem houden. Er zou ook 
een Escaperoom van ge-
maakt kunnen worden. In 
ieder geval iets waar we 
wat aan hebben.”

Wil jij 
eens kijken 

bij deze bunker? 
Kijk of je hem kunt vinden op 
de Wolfert van Borsselenweg. 

Hij ligt verscholen in de 
bosjes!

WAT VIND JIJ? 
Houden of slopen? 
   Wat zou jij ermee doen?

EEN GEHEIME 
GANG?!

Er zou een geheime 
gang naar de bunker 

lopen. Zo zou je 
stiekem naar de 

bunker kunnen komen. 
De gang is tot nu toe 
nooit gevonden, maar 
wie weet bestaat de 
geheime gang echt!

j

kids ! 
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DE BUNKER: houden of slopen?



VLAGGEN

Op 5 mei vieren we onze vrijheid! Speciaal voor deze dag mag 
je een eigen vlag maken. Vlaggen zie je op Bevrijdingsdag 
veel terug op straat. Maak daarom je eigen vlag en plaats 
een foto of filmpje op Instagram. Vergeet de #amstelkids niet, 
want dan maak je kans op mooie prijzen! 

Groep 6c van de Roelof Venema School is al 
aan de slag gegaan! Nu jij nog! Maak een 
vrolijke vrijheidsvlag, zet een foto of filmpje met 
jouw eigen vlag (t/m 5 mei) op Instagram met 
de #amstelkids. 

WINNEN Kinderen met de mooiste, leukste 
of vrolijkste foto én vlag winnen namelijk een 
prijs! De kinderburgemeester en burgemeester 
kiezen na 5 mei maar liefst TIEN gelukkige 
winnaars, dus doe je best!

MAAK EEN VLAG & WIN! 

Doe mee! aan de gedichtenwedstrijd

VOLG AMSTELKIDS OOK OP     @amstelkids

3 TIPS 
voor een goed gedicht

Kun jij goed schrijven? Of vind 
je het leuk om jouw gedicht over vrijheid 

voor te lezen op Bevrijdingsdag? Doe 
dan mee! Stuur jouw vrijheidsgedicht 

van maximaal 100 woorden naar 
info@amstelkids.nl De beste 

schrijvers winnen een boekenbon én 
mogen hun gedicht op Bevrijdingsdag 

laten horen aan Amstelveen!

TIP 1 Herhaal belangrijke woorden. 
Een belangrijk woord kun je laten terugko-
men in je gedicht. Zo krijg je een ritme. 
En dat leest lekker!

TIP 2 Een gedicht hoeft niet te rijmen. 
Vaak denken we dat een gedicht moet 
rijmen. Dat mag natuurlijk wel, maar dat 
hoeft niet altijd! 

TIP 3 Bedenk je eigen woorden. 
Schrijf geen zinnen over van iemand 
anders. Jij bent uniek en zegt dingen 
die alleen jij zeggen kunt!

Vergeet niet je naam leeftijd en klas toe 
te voegen aan je email.

VEEL dichtPLEZIER!  

Stap 1 Knutsel een mooie vlag! 

Stap 2 Maak een foto of video.

Stap 3  Plaats hem op Instagram 

Vergeet de #amstelkids niet en tag  

     @amstelkids! 

En nu is het wachten tot 
de winnaars bekend worden 
gemaakt!

WAT MOET JE DOEN?
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POST EN FILMPJE OF FOTO OP INSTAGRAM #AMSTELKIDS


