K I N D E R hoek
...en het is zeldzaam!
Ieder jaar kiest de SZH een ‘ras van het jaar’. Welk ras is het dit jaar geworden?
Ontdek het zelf in deze nieuwe aflevering van de kinderpagina.

‘We gaan verhuizen’, zegt meneer Jansma
als hij thuiskomt. ‘En bij ons nieuwe huis
is ruimte voor een ezel en een paard. Wat
voor een paard willen jullie? Een trekpaard of wil je erop rijden of ...’ Maar verder komt hij niet. Zijn kinderen roepen
van alles door elkaar. ‘Ik wil dressuur rijden, net als Anky’, zegt Ursula. ‘Stom zeg,
een beetje huppelen in de rondte, nee
geef mij maar een goed springpaard,’ zegt
Erik, ‘dat is pas echt.’ ‘Maar, ik…’
‘Nu is het stil en allemaal zitten’, zegt hun
vader luid. Van schrik houdt iedereen zijn
mond. ‘Zo komen we er niet uit. We gaan
het anders doen. Jullie vertellen om de

beurt wat je met het paard wilt doen. En je
mag geen commentaar op de anderen
geven.’ Guus mag beginnen. ‘Ik wil graag
met het paard naar het bos. Misschien
zijn er wel veel ruiterpaden.’ Het lijkt Eva
leuk om met zijn allen met paard en
wagen te gaan rijden. Theo zegt: ‘Ik wil
later bij de bereden politie werken. Ik wil
een paard waarop ik alvast kan oefenen.’
Ursula wil dus een dressuurpaard en Erik
een paard dat goed kan springen.
‘Dat moeten dus vijf paarden worden’,
zegt hun vader. ‘Of een paard dat alles
kan.’ Hij denkt na en zegt dan: ‘Ik ga maar
eens op zoek naar een Gelders paard. Dat

is een paardenras dat geschikt is voor
alles wat jullie noemen. En het hoort ook
thuis in de provincie waar we gaan
wonen.’

Puzzel ‘Wie droomt waarvan?’
De tekening laat zien welke plannen de
kinderen met het paard hebben. Wie
droomt waarvan? De eerste letters van de
namen van de kinderen vormen een
plaatsnaam. Zet de juiste namen bij de
juiste dromen en neem vervolgens de eerste letters van de namen.
In welke plaats gaat de familie wonen? En
in welke provincie is dat?

plaatsnaam:

provincie:

De oplossing van de puzzel van nummer 4 was: heide
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