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Een oud verhaal
Sen deel van de dijk langs de NüGrd,het brede
vaarwater,dat Dordrecht met .Rotterdam verbindt
heet Kinderdijk.Het was de 18 november van het
jaar 1421.Weken aaneen had het geregendOïelle
stormen striemden het land en dreven het water de
wijde riviermonden op.De dijken bezweken en woes-
te golven overstroomden het lage land van Altene
en de AlblasserwaardoZo snel kwam de vloed opzetten
dat de bewoners ternauwernood het allernodigste
konden redden ener mee vluchtten naar de hoge dijkei
die nog stondenoBeroofd van al hun have keken zij
uit over de wijde zee,die hun bezittingen verzwol-
gen had9Er was angst in hun hart over het lot van
velen,die niet op tijd een veilig toevluchtsoord
hadden kunnen bereiken,,
Een groep vluchtelingen stond op de dijk van de
Noord en tuurde over het water naar het oosten.
Een zwarte stip trok hun aandacht,Wat dobberde
daar?Was het een boot of wat was het?Het kwam
nader en nader «.Eindelij k kon men het onderschei-
den en kwam tot de conclusie, da. i, huL eeu Luufceii
wieg wassdie nu eens naar de ene dan eens naar
de andere zijde gevaarlijk overhelde cEan kat,
die heen en weer sprong hield daardoor het won-
derlijke vaartuig in evenwicht.Daar stootte het
tegen de dijk en kon men. het grijpe.n„Bn wat bleek?
In de wieg lag warm toegedekt een kindje rustig
te slapen.Stellig hadden wanhopige ouders,die
geen kans meer zagen aan de vloed te ontkomen,
op deze wijze hun kind willen redden.Zo is de kin-
derdijk aan zijn naam gekomenoNa deze vloed bleek
een groot sjmk land te zijn verloren.Het draagt
nu de naamjBiesboscht





D e Haring en de Kabe 1. j auw,

Een Jaar ing en een kabeljauw
Die awosnaen naast elkaar.
De kabeljauw *rlng,wat ie kon,
De haring zuchtte maar:

Ik blijf netjes,

t Jij bent gulzig,
Ik lijd honger,
Jij wordt dik!.

Alles kaap je voor mijn neus weg
En je raacht geen ogenblik!

Daar aonk een -visje~weer verslond
De kabeljauw het dra,
Hij ging meteen de hoogte in9
De haring keek lm na.'

Ik was netjes3
Jij was gulzig,
Ik blijf hier
hin jij gaat mee,

Strakjes word je opgegeten
Sn dan zwem ik vrij in zee

l
david tosakins
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Wist je».
Dat er schildpadden bestaan die 20 groot aijrx
je er net gemak een ritje op kunt Kaken.V

Waar je ze vinden kan?
Zoek naar eens naar de Galapagoc-
eilanden in de Stille Zuidzee,
of naar de IJascarenen en Sey-
chellen in de Indische Oceaan

^ok zie je vaak zo'n gróte-
schildpad in een dierentuin.

In de dei"en van de
Toverij n&siêü cit te-
grote voorraden /"̂
6childjp«fi • waSLV
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Oplossingen kunnen na de vakantie bij meester De Geus
worden Ingeleverd.Onder de inzenders van de goed op-
geloste kruiswoordraadsels wordt een aantal prijs™
j es -verloot.
De vorige keer zijn saaar een paar goede oplossingen
binnengekomen bij meester Nout.De inzenders daarvan -
loten des? neer ook nee»
f.'isscliien •. .ö-t je niét «vat synötuLSja u«c.
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w* r.=,w «e* we^r maar school op maamdag 6 april.
Speciaal voor de werkemde ouders is dit jaar de
bloememteatoomstellimg ook "a avomds geopemd geweest,
Het is spijtig dat maar enkele ouders van deze ge-
legenheid gebruik hebben gemaakt.Zo loont het de
Koeite niet j
De tijd van bloeiende bomen,vogelnestjes enz.komt
weer aan-Geniet van al het moois,waarschuw de boos-
doeners !
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