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Vulpen
Schrijven met een vulpen heeft iets plechtigs.
Iets magisch ook. Speciaal voor kleine kinder-
vingers brengt Bruynzeel MyGrip (€8,95) op de
markt. De ontwerpers van Senseo hebben deze
vulpen bedacht. De pen bestaat uit losse onder-
delen die verwisseld kunnen worden, waardoor
de pen op maat kan worden gemaakt.
www.bruynzeel.nl

boek

Elaine Addi-
son werkte
tientallen ja-
ren als nanny
en schreef het
optimistische
boek Zó krij-
gen leuke ou-
ders leuke kin-

deren. Anders dan bij de be-
roemde supernanny staat het
boek niet bol van de regels en
reprimandes, maar Addison
weet zonder al die tucht ook wel
duidelijk te maken dat zij de
wind eronder heeft. Ze geeft al-
lemaal praktische tips voor
liedjes, spelletjes en maaltij-
den. Wat zo prettig is aan dit op-
voedboek is dat de nanny goed
kan relativeren. Kinderen wor-
den niet ziek van een tijdje min-
der goed eten, als ouders peu-
ters op tijd naar bed brengen
zijn beiden stukken beter te
pruimen en van wat autoriteit is
nog nooit een kind doodge-
gaan.

MARIEKE MONDEN

Elaine Addison: Zó krijgen leuke
ouders leuke kinderen
Terra, € 17,95

prinsen en prinsessen

IJsjes
Kinderen zijn dol op klungelen met wa-
ter en vloeistoffen. Met een ijsjesmaker
erbij zijn ze helemaal zoet. Voor het ma-
ken van ijs haal je de ijsjesmaker uit de
vriezer en doe je er limonade, yoghurt of
fruit in. Na negen minuten zijn de ijsjes
klaar. Zoku Quick Pop Maker, €59,95.
www.zokuhome.nl

Tips van
leuke nanny

In Almere
werd vorige
week het
Klokhuis ge-
opend, het
huis van het

educatieve televisieprogramma
Het klokhuis. De kijkers hebben
vanaf februari wekelijks kun-
nen zien hoe het huis vanaf de
grond werd opgebouwd. In Het
klokhuisboek over bouwen, dat
architect en filmmaker Jord den
Hollander schreef, wordt de
bouw van het Klokhuis uitge-
breid beschreven en worden al-
lerlei vragen over het bouwen
van een huis beantwoord. Den
Hollander was zelf betrokken
bij de bouw in Almere Poort.
Met veel illustraties en grappige
weetjes is het een boeiend en
leerzaam boek geworden.

Jord den Hollander:
Het klokhuisboek over bouwen
Pimento, €16,95

Alles over
bouwen

Ouderwets
Misschien ouderwets, maar ik vind
dat niet nodig. Het gaat mij dan
vooral om hoeveel tijd die dingen
kosten. Pingen, internetten,
sms’en. Daar hoef je toch nog niet
mee bezig te zijn als je zo jong bent?
Mijn dochter Michelle kreeg haar
mobiele telefoon toen ze ’s avonds
alleen naar huis ging fietsen. Een
jaar of dertien was ze toen. Ik betaal
de telefoonrekening en zolang ze
haar abonnement niet overschrijdt,
hebben wij daar geen ruzie over.

Yvonne van Hattem
Dochter (16)

Nog eerder
Mijn jongste zoon had op zijn acht-
ste al een telefoon. Zo weet ik ten-
minste waar hij uithangt. Hij is heel
zuinig op zijn beltegoed en gebruikt
zijn telefoon eigenlijk alleen om mij
te bellen.

John Heuckeroth
Kinderen van 29, 27, 21 en 11 jaar

Vieze woorden
Mijn kinderen krijgen pas een tele-
foon als ze vijftien zijn. Tien jaar is
veel te jong, dan kunnen ze nog niet
eens goed lezen. Laat ze dat eerst

maar leren, voor ze leren bellen.
Nee, wij maken daar geen ruzie
over. Ze zeggen: “Wij willen dat nog
helemaal niet, papa.” Ze praten lie-
ver gewoon met hun vriendjes als
ze bij elkaar zijn. Met internet op
hun telefoon leren ze bovendien al-
leen maar verkeerde dingen en vie-
ze woorden.

Americ Singh
Dochter (12) en twee zonen (10, 17)

Straling
Communicatie is een schone zaak.
Maar kleine kinderen met een tele-
foon vind ik geen goed idee. In Am-
sterdam is het druk, daar kun je ook
best op een andere manier om hulp
vragen als het nodig is. Ik zie soms
heel jonge kinderen met een Black-
berry. Geef ze een springtouw, denk
ik dan. Trouwens, die straling is vast
ook niet goed voor de hersenen.

Floor Döll
(Kinderloos)

Laat thuiskomen
Ik vind het behoorlijk idioot. Te-
genwoordig zie ik al kinderen van
vijf jaar lopen met zo’n ding. Zeker
in de grote stad is het helemaal niet
nodig. Mijn kleinkinderen mogen

er nog geen. Sommige mensen vin-
den het handig dat hun kinderen
kunnen bellen als ze later thuisko-
men. Maar vroeger hadden we geen
telefoon, toen kwamen we gewoon
nooit te laat thuis. Anders kregen
we namelijk op onze sodemieter.

Fred Munster
Vijf kleinkinderen tussen 2 en 10 jaar

Zebraprint
Wij waren allebei tien toen we onze
mobiele telefoon kregen. Ik (Kim)
heb mijn telefoon gekregen van
mijn ouders. Toen ik een nieuwe
kreeg, ging de oude naar mijn zus-
je. We gebruiken hem vooral om te
internetten en te sms’en en we ko-
pen graag mooie beschermhoesjes.
Laatst nog één met een zebraprint.
Onze moeder betaalt de rekening,
iets van dertig euro per maand. Als
we meer bellen, moeten we dat zelf
betalen.

Kim en Daphne Lagendijk (16 en 12)

Volgende week: Verstandig als een
vijftienjarige thuis een glaasje wijn
meedrinkt. Zo leert hij drinken met
mate. Of remt het de hersengroei?
Mail uw mening, naam en beschrij-
ving van het nageslacht naar:
prinsenenprinsessen@parool.nl

‘Geef ze een springtouw’

ILLUSTRATIE NATHALIE OTTER
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Tien jaar is
een prachtige

leeftijd om
een mobiele

telefoon te
krijgen.

Of is het
belachelijk

dat jonge
kinderen al

zo’n apparaat
aan hun oor

hebben
hangen?


