
DEN HAAG - Was 

Suzanne vorig jaar nog 

een baby, nu is Suzanne 

al geruime tijd een 

echte dreumes. 

Peuterpuberteit

De laatste weken is ze 

zelfs al aardig aan het

peuterpuberen. Ze heeft 

een eigen willetje en wil 

zo veel mogelijk zelf 

doen. En als ze het dan 

zelf kan, zoals haar 

broek aantrekken, dan 

mogen papa en mama 

het soms weer doen. 

Maar doe het vooral niet

als ze het niet doorheeft, 

want dan moet de broek 

weer uit en moet ze ‘m 

zelf aandoen.
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De krant die je

wakker houdt

Talent Verschillen…
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Hoera, Suzanne 2 jaar!

Suzanne blijkt een waar 

teken- en kleurtalent. 

Lees verder op pagina 1

Suzanne Liselotte (foto: Paul Brink)

Zoek de vijf verschillen 

op pagina 2

(foto: Paul Brink)

Ontdekken

Kon Suzanne voor haar 

eerste verjaardag al

staan, een week erna

begon ze zelfstandig te

lopen. Een hele nieuwe

wereld ging voor haar 

open. En niets was 

leuker dan ‘de wijde 

wereld’ te verkennen. 

Lopend en op een 

gegeven moment 

hardlopend zo ver 

mogelijk weg, in de 

wetenschap dat - als je 

even omkijkt - papa of 

mama op een afstandje 

toch wel volgen.

Tekentalent

DEN HAAG -

14 januari 2007

Suzanne houdt van 

tekenen en kleuren. Als 

Suzanne een pen of 

potlood in haar handjes 

krijgt is geen papier 

meer veilig.

Zo heeft ze in een oude 

tv-gids met een pen 

tussen de kleine lettertjes 

door ‘geschreven’. Als 

mama een boodschap-

penlijstje maakt, kan 

Suzanne niet achter-

blijven. Gelukkig weet 

ze (nog) niet hoe je een 

pen aan moet klikken.

Klap eens in 
je handjes 

ZOETERMEER -

8 december 2006

Het eerste liedje wat 

Suzanne meezong was 

‘Poesje mauw’.

Poesje mauw,

Kom eens gauw,

Ik heb lekkere melk

voor jou,

En voor mij, rijstebrij,

Oh, wat smullen we 

allebei.

Maar ze heeft nog andere 

favorieten, zoals ‘Op een 

klein stationnetje’, ‘Klap 

eens in je handjes’, 

‘Vader Jacob’, ‘Slaap 

kindje slaap’ en ‘Ik zag 

twee beren broodje 

smeren’.

(lees verder op pagina 2) (lees verder op pagina 2)
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Muziekles
(vervolg van pagina 1)

Onlangs verraste ze 

mama met een op de 

Blauwe Uil geleerd 

liedje op de melodie van 

Vader Jacob: ‘Smakelijk 

drinken, smakelijk 

drinken, slok, slok, slok’

en bijbehorende 

bewegingen.

Samen met mama volgt 

ze nu ook muziekles. 

Een 10-delige cursus 

‘Klap eens in je handjes’

in Zoetermeer.

Tekenen
(vervolg van pagina 1)

Suzanne heeft het 

overigens niet van een 

vreemde. Papa heeft 

speciaal voor Suzanne 

verschillende kleurplaten 

gemaakt. Onder andere 

een huis, een kasteel, een 

onbewoond eiland en een 

circus. Ook de puzzel in 

deze krant is getekend 

door papa. 

(illustratie: Paul Brink)

Nanna lekker 
~is ’ete

DEN HAAG - Eén van 

de eerste woordjes die 

Suzanne sprak was 

‘papa’. Snel volgde 

‘nanna’ (Suzanne), 

later ‘mama’.

Begin oktober 2006 

kende Suzanne ruim 65 

woordjes. Niet alle

woordjes kon Suzanne 

goed uitspreken. Een 

greep uit haar toenmalige 

woordenschat (tussen 

haakjes de uitspraak):

1. Dag [ag]

2. Duim [nuim]

3. Eten [’ete]

4. Grote [’ho⋅te]

5. Helpen [’hep·pullen]

6. Koala [o’a·la·la]

7. Opruimen [’ui·ne]

8. Paard [paai·d]

9. Schoen [’hoen]

10. Vis [~is]

Inmiddels is haar 

woordenschat flink 

gegroeid en zijn de

woorden niet meer te 

tellen. Tot de nieuwe 

woorden behoort ook 

‘Zwarte Piet’. Toen 

Suzanne na Sinterklaas 

met mama boodschappen 

aan het doen was kwam 

ze een gekleurde 

mevrouw tegen. “Kijk 

Zwarte Piet,” zei ze. De 

aangesproken mevrouw 

vond het gelukkig zelf 

ook grappig.

Nu kan Suzanne in

kleine zinnetjes heel

goed duidelijk maken 

wat ze wil. Gelukkig

hoort ‘asseblief’ daar 

ook bij.


