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Jante van der weerd. (9 jaar)

 
1.                   Waar woon je in Engelum?

          Jante: Harnedyk 24.

2.                 Wat zijn je hobby’s?

         Jante: kaatsen & voetbal.

3.                 Op welke school zit je en in welke groep?
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          Jante: Martenaskoale groep 5. 

4.                 Wanneer ben je geboren?

          Jante: 13 november 1999

5.                 Wat is je favoriete vakantie land?

      Jante: Curaçao, omdat daar familie van mij woont en daar is het lekker warm.

6.                 Wat vind je een leuk spelletje?

          Jante: monopoly omdat het leuk is.

7.                 Wat vind je van engelum?

         Jante: leuk, want het is klein dus je kunt er niet verdwalen.

8.                 Wat doe je het liefst als je alleen bent?

         Jante: nintendoën.

9.                 Wat vind je van de jeugdredactie?

         Jante: wel leuk.

10.              Wat vond je van dit interview?

         Jante: heel leuk.

 

 

Rense Jelte Bruinsma. (11 jaar)
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1.   Waar woon je in Engelum?

     Rense Jelte: Harnedyk 5.

2.  Wat zijn je hobby ‘s?

    Rense Jelte: kaatsen & breakdance.

3.  Op welke school zit je en in welke groep?

     Rense Jelte: Mooitaki groep 7

4.  Wanneer ben je geboren?

     Rense Jelte: 29 april 1998.

5.  Wat is je favoriete vakantieland?

     Rense Jelte: Duitsland, omdat we zelf een Duitse schotel hebben.

6.  Wat vind je een leuk spelletje?

Rense Jelte: Risk en Poker, omdat het spannend is en je weet nooit wat er gaat gebeuren.

7.  Wat vind je van Engelum?

     Rense Jelte: normaal en best rustig.

8.  Wat doe je het liefst als je alleen bent?

     Rense Jelte: Met de lego spelen.

9.  Wat vind je van de jeugdredactie?

     Rense Jelte: leuk.

10.  Wat vond je van dit interview?
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Rense Jelte: grappig, omdat er twee kinderen aan de deur komen en vragen “wil je meewerken aan een 
interview”           

Dit waren de 10 vragen aan…(interviews) met Jante v/d Weerd &

Rense Jelte Bruinsma.

 

Hieronder zien jullie de standaard… MOPPEN & RAADSEL PAGINA!!!!!!!

Vader, ik wil een glas melk!” roept Jantje vanuit zijn slaapkamer.  
“Jongen, zeur niet zo en ga slapen!” roept zijn vader boos naar boven.  
Na vijf minuten roept Jantje weer: “Vader, mag ik nu een glas melk?”  
Nu roept vader erg boos: “Als je nu niet ophoudt met zeuren kom ik naar boven!”  
Roept Jantje terug: “Ach, neem dan meteen even een glas melk mee...

 

Een man rent een politiebureau binnen en roept: 
“Arresteer me, sluit me op, want ik heb mijn vrouw met een koekepan op haar hoofd 
geslagen.” 
“Is ze dan dood?” 
“Nee, maar arresteer me alstublieft, want ze kan elk ogenblik binnenkomen!!”

 

Voor wie moet ieder de hoed afnemen?  
Voor de kapper
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Kleine Marietje is in de tuin een gat aan het graven als de buurman over de schutting 
leunt en vraagt: “Zeg Marietje wat ben je daar aan het doen?” Zegt Marietje snikkend 
zonder op te kijken “Mijn goudvis is dood gegaan en nu ben ik hem aan het begraven”  
Zegt de buurman: “Maar is dat niet een heel groot gat voor zo‘n klein visje?”  
Terwijl Marietje het laatste beetje grond aanstampt zegt ze: “Dat komt omdat ie in de 
maag van jouw kat zit!”

 

    Ik moest laatst iemand opbellen, neemt een klein meisje de telefoon op.  
           Fluisterend: "Met Marietje." Ik vraag: "Is je vader thuis?" "Ja," fluistert het 
meisje,  
           "maar die is even bezig." Dus ik vraag: "Is je moeder dan thuis?" "Ja," 
fluistert het  
           meisje, "maar die is even bezig." Ik vraag: "Is je grote zus dan thuis?" "Ja, 
maar  
           die is ook even bezig." Ik vraag: "Wat zijn ze dan allemaal aan 't doen?" 
Fluistert  
           het meisje: "Ze zijn mij aan 't zoeken." 

 

    Er waren twee kinderen aan het picknicken en er was nog maar 1 koekje over.  
           Zegt het 1e kind tegen het 2e kind: Zal ik hem doormidden breken?? Zegt 
het 2e  
           kind: nee hoor, ik eet hem zo wel op. 

 

Jantje gaat met zijn moeder naar de slager dan krijgt hij een plakje  
           worst. Moeder:Jantje wat zeg je dan? Jantje:Mag ik er nog een!
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Heb je vragen? Leuke ideeën? Of weet je leuke moppen/raadsels?

Mail dan ons via annewilenjulia@gmail.com 

 

<<Terug
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