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Netwerkupdate

Beste lezer,
Het voorjaar staat weer voor de deur. We hebben er een hele tijd naar
toegewerkt maar eindelijk kunnen we dan melden dat het zaterdag 15 maart
2014 zover is: de Williams Studiedag! Tijdens deze dag worden de nieuwste
inzichten gedeeld en vinden er een aantal interessante parallelsessies plaats.
Alle ouders zijn van harte welkom!
In deze nieuwsbrief vind je natuurlijk de vertrouwde rubrieken zoals Koken met
Christel en de Column van Karen. Marjan is dit keer op bezoek bij de 55-jarige
Cees uit Groningen en In de schijnwerper stellen Lucas en Wesley zich voor.
Daarnaast zijn we trots op de nieuwste informatieve Williams-folder en delen
we een aantal leuke en leerzame apps.
We hopen dat je de nieuwsbrief met veel plezier leest en wellicht zien we je 15
maart in Breda op de studiedag!

Met vriendelijke groet,
de kerngroep van het Williams Oudernetwerk:
Joost van Oirschot
Twan de Kruijf
Onno Ceelen
Cor Colijn
Robbert-Jan Meijer

Redactie
Corinne in 't Veld, De Creatietuin, info@decreatietuin.nl

Vormgeving

Service
Lid worden van de oudervereniging VG netwerken Williams?
Het lidmaatschap kost € 30,- per jaar.

Catrien Brienen, c.brienen@iederin.nl, 030 - 720 00 00

U ontvangt dan de nieuwsbrieven, uitnodigingen voor
bijeenkomsten en u heeft toegang tot het ledennet van
de website www.williams-syndroom.nl

Kerngroep Williams:

Mieke van Leeuwen
m.vanleeuwen@vgnetwerken.nl
Postbus 169, 3500 AD Utrecht
Tel. 030 - 720 00 00 of b.g.g. 06 - 49 89 83 31

Onno Ceelen, Cor Colijn, Twan de Kruijf en
Robbert-Jan Meijer
Mail: kerngroep1@williams-syndroom.nl
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P.S.
Jouw mening telt!
Heb je vragen en/of opmerkingen?
Laat het ons weten via
kerngroep1@williams-syndroom.nl
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Event

Nieuws van de
Europese WBS federatie FEWS

Eind september 2013 hield de Europese WBS federatie FEWS zijn jaarlijkse vergadering
in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de
Internationale WBS conferentie, waar vorig jaar de aanzet al voor was gegeven.

De voorbereiding van deze conferentie verliep
moeilijk, omdat niet iedereen dezelfde visie
had op de doelstellingen van een dergelijke
conferentie. Nadat iedereen zijn visie had gegeven, werd er besloten om niet langer een
algemene Europese WBS conferentie te organiseren, maar in plaats daarvan te werken met
twee meer specifieke initiatieven:
•
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Een conferentie, die zich voornamelijk richt
op de Europese landen met onvoldoende
WBS kennis. Om op die manier deze expertise goed over te brengen op de professio-

Williams Nieuws

nele zorgverleners in die landen. En ook om
op die manier de bekendheid en de expertise te verbeteren en een multidisciplinaire
benadering te bevorderen. Deze conferentie
zal plaatsvinden in Hongarije op een nog
nader te bepalen datum. De focus ligt op
deelname van Oost-Europese landen zoals
Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije en
Roemenië. De financiering gebeurt hoofdzakelijk met geld van FEWS en via Europese
programma's om de belangrijkste professionals aanwezig te kunnen laten zijn en dus
een zo groot mogelijke impact te hebben.

Er worden per land 8 deelnemers gefinancierd. Maar ook professionals uit andere
landen kunnen deelnemen aan de conferentie.
•

Een Europese WBS expert in een bepaald
domein sturen naar een nationale conferentie van pediaters, cardiologen, genetici of
andere professionele zorgverleners om de
kennis over WBS te verspreiden met als belangrijkste doelstelling de diagnose van WBS
sneller en beter te laten verlopen. Dit is
van toepassing voor landen waar de expertise vandaag de dag onvoldoende aanwezig
is. De financiering om de expert te sturen
gebeurt door FEWS.
Het initiatief moet vanuit het land zelf komen.

Er werd ook verslag uitgebracht van de 2 internationale zomerkampen die dit jaar gehouden
werden, enerzijds in België en in Hongarije.
Het Hongaarse kamp met 160 deelnemers bestond hoofdzakelijk uit Hongaarse deelnemers,
maar er waren ook telkens 5 tot 8 deelnemers
uit de drie andere Visegrad landen (Polen,
Slovakije en Tsjechië). Het kamp werd gesponsord door het Visegrad Fonds. Dit is een fonds
dat werd opgericht ter nagedachtenis aan
een vredesakkoord tussen deze vier landen.
Voorlopig zijn er nog geen plannen voor een
internationaal zomerkamp in 2014 of de daaropvolgende jaren. Verschillende deelnemers en
verenigingen tonen wel interesse, maar er is
nog niets concreet.
Paul Pyck, secretaris FEWS

Sign

Broers- en zussenboek

alem

ent

Hoe is het om op te groeien in een gezin met
een broer of zus met autisme, Williams syndroom, een spierziekte....?
Broers- en zussenboek
Een boek voor en door brussen met een
bijzondere broer of zus. De schrijfster is
Anjet van Dijken.
Het boek is verkrijgbaar bij uitgever
Lannoo van Campus of te koop in de
boekhandel voor € 19,99.
Over het boek
Onderzoek toont aan dat het uitwisselen
van ervaringen al direct een positieve
invloed heeft op hoe brussen zich voelen. Daarom is er nu dit boek! Voor het
eerst geven 36 brussen (van 6 tot 69
jaar) een uitgebreide kijk in hun leven
én gedachten. Handvatten maken dit
een zeer herkenbaar en inzichtelijk
boek voor alle brussen en hun verwanten, en hulpverleners.
Onmisbaar!
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In deze rubriek leren we de nieuwe leden kennen! Dit doen we aan
de hand van acht standaardvragen. De vragen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naam
Geboortedatum
Plek in het gezin
Woonplaats
Wanneer is de diagnose gesteld?
Grootste uitdaging voor ons als ouders
Dit doet hij/zij het liefst
Typisch

In de
schijnwerper!
Oók in de schijnwerper?
Mail naar info@decreatietuin.nl

Wesley Jayden Meurs
Geboortedatum
17 januari 2007
Plek in het gezin
Wesley is de oudste (Robin van 4 en Sidney van
11 weken)
Woonplaats
Heerhugowaard
Wanneer is de diagnose gesteld?
Januari 2012
Grootste uitdaging voor ons als ouders
Ik geloof niet dat we vinden dat er een grote
uitdaging is. We moeten alleen met sommige
dingen rekening houden zoals met stofzuigen,
dit in verband met het geluid waar hij erg veel
moeite mee heeft.
Dit doet hij het liefst
Wesley zit het liefst achter de DS, laptop,
tv of Playstation. Wesley is nooit echt een
‘speelgoedkind’ geweest. Daar kan hij de rust
niet voor vinden, die vindt hij wel in computers.
Typisch?
Wesley heeft altijd alles heel snel in de gaten,
vooral qua techniek/computers. Hij vindt het
zelf uit, zeg maar. Wesley was van de week
bijvoorbeeld op zijn DS aan het spelen, daar
kan hij foto's mee maken. Boven die foto's staan
verschillende icoontjes, waarop Wesley het
Facebook icoontje aanklikte om te zorgen dat
de foto op Marcel (papa) z’n Facebook-pagina
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terecht zou komen. Niemand die hem dat ooit
verteld heeft of voorgedaan heeft. Ook heeft
Wesley de typische Williams lach en daarmee
probeert hij nog wel eens weg te komen uit
‘boevigheidjes’. Wesley is ook ontzettend dol op
zijn kleine broertje Sidney en kan dan ook rustig
een hele tijd met hem saampjes op de bank
zitten.

Lucas Lamers
Geboortedatum
5 maart 2013
Plek in het gezin
Lucas is de jongste van onze twee jongens en is nu
10 maanden. Zijn grote broer Casper is 2,5 jaar.
Robert is 43 jaar en Femke 42 jaar.
Woonplaats
Wij wonen met ons gezinnetje in Rosmalen in de
wijk ‘de Groote Wielen’, direct naast Den Bosch.
Wanneer is de diagnose gesteld?
De diagnose van het Williams-Beuren syndroom is
afgelopen augustus gesteld toen Lucas ongeveer 6
maanden oud was. Tijdens de zwangerschap was
Lucas structureel te klein en werden we goed in
de gaten gehouden. Direct na de geboorte bleek
Lucas een hartruisje te hebben, waarna we de
medische ‘molen’ zijn ingegaan. Vanaf het begin
hadden we het gevoel dat er wat aan de hand was
omdat hij zo veel langzamer in zijn ontwikkeling
was dan zijn grote broer. Afgelopen zomer zijn

we doorverwezen naar de kindercardioloog in
het Radboud ziekenhuis te Nijmegen en daar
werd ontdekt dat Lucas bij beide hartkamers een
vernauwing in de slagaders heeft. Dit was voor de
kindercardioloog een duidelijke aanwijzing voor
het Williams syndroom en 3 weken later werd dit
ook door de klinisch geneticus bevestigd.
Grootste uitdaging voor ons als ouders
Op dit moment is onze grootste uitdaging om
Lucas goed te laten drinken. Hij krijgt structureel
te weinig vocht binnen en lijkt echt een
antipathie tegen de fles te hebben. Elke dag is
het weer de vraag hoeveel Lucas die dag naar
binnen heeft gekregen. Eten doet Lucas een stuk
beter, alhoewel er geen stukjes in kunnen zitten,
want dan verslikt hij zich. Daarnaast is het een
uitdaging om Lucas 's avonds op tijd in te laten
slapen. Hij blijft het liefst tot een uur of 23.00
uur in bed spelen voordat hij in een diepe slaap
valt. Wij verwachten echter dat de grootste
uitdagingen nog moeten gaan komen als duidelijk
wordt dat hij niet voldoende mee kan komen met
zijn leeftijdsgenoten. Welk onderwijs kiezen we?
Wat is het beste voor Lucas en hoe passen we dat
goed in het gezin in? Nu leven we vooral van dag
tot dag.
Dit doet hij het liefst
Lucas is het liefst dichtbij je om je gezicht te
kunnen onderzoeken en breeduit mee te lachen
als er een glimlach verschijnt. Hij kan ook
minuten lang je gezicht bekijken om vervolgens
een ontwapenende glimlach te laten zien en
die glimlach is echt vertederend. Lucas is ook
helemaal weg van zijn grotere broer. Als Casper in
de buurt aan het spelen is, wordt elke beweging
door Lucas gevolgd en zie je hem genieten. Als
Lucas alleen is, dan vindt hij de babygym heerlijk
om mee te spelen.
Typisch?
Typisch aan Lucas is zijn lieve vrolijke karakter
(en nu maar hopen dat dat zo blijft!). Hij is bijna
nooit verdrietig tenzij hij pijn of honger heeft of
oververmoeid is.
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Karen Boots
vertelt over
haar leven.

k
a
r
e
n

Beste allemaal,
Ik wens iedereen een gezond en
gelukkig 2014 toe.
Vorig jaar heb ik in december
voor de derde keer meegedaan
aan een Kerstmusical van
Stichting IJsselwijs, waar toneel
en zang samengaan. Voor de
zevende keer werd er toen een
Kerstmusical geproduceerd.
Ze hadden bedacht om als
thema James Bond te nemen
Karen tijdens de Kerstmusical met haar zwarte jurk voor de
pauze (witte corsage) en na de pauze (roze bloem)
en daar een verhaal van te
maken, en dat te laten spelen
door acteurs en actrices en te
ervaren. ‘Skyfall’ van Adele was erg
laten zingen door een groot koor van 75
moeilijk, er zaten halve noten in en ook
volwassenen en 35 kinderen.
hele hoge zangnoten.
‘Goldsinger’ gaat over een man die gepest
We hebben ook ‘Diamonds are forever’
werd om zijn zangkunst. Hij was van plan
gezongen van Shirley Bassey, een erg snel
om het koor te saboteren zodat wij niet
liedje. ‘Golden eye’ van Tina Turner was ook
meer konden zingen. Hij was erg stout.
erg ingewikkeld omdat daar hele moeilijke
Hij had een stoommachine aangezet, daar
noten inzitten, soms heel laag en daar ben
moesten we erg van hoesten en toen konik niet zo goed in, ik kan beter hoog zingen.
den we niet meer zingen. En nog meer
‘Goldfinger’ van Shirley Bassey vond ik een
van zulke dingen heeft hij uitgehaald.
erg mooi liedje. ‘Live and let die’ van Paul
James Bond heeft ons toen gered.
McCartney en ‘Wings’ was erg moeilijk, ook
We hebben veel geoefend zodat acteurs en
omdat er een achtervolging in de zaal bezig
koor aan elkaar konden wennen en dat wij
was en wij heel lang een herhaling moesten
op tijd stonden te zingen. Ook moesten we
zingen.
reageren op wat er op het toneel gebeurde,
‘Winterwonderland’ dat was ons eerste
dat was ontzettend leuk om te doen.
liedje en daar openden wij de voorstelling
mee, en dan alle andere liedjes.
Je hoort het koor steeds mooier zingen en
langzamerhand wordt het een geheel en dat
Zoals je ziet op de foto’s had ik een mooie
is erg belangrijk en erg mooi om te zien. We
zwarte jurk aan en ik heb twee keer m’n
hebben heel veel liedjes gezongen, wel 20
accessoires moeten veranderen.
liedjes!
Heel veel James Bond liedjes maar ook
Kerstliedjes. Van sommige zal ik even
proberen te vertellen hoe ik dat heb
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Tot de volgende keer maar weer!
Groetjes van Karen Boots

Signalementen
Vouwfolder
Williams syndroom

Film Gabrielle op dvd

Er is een nieuwe folder verschenen
over het netwerk Williams syndroom.
Deze is gratis op te vragen bij Mieke
van Leeuwen, Postbus 169,
3500 AD UTRECHT of via
m.vanleeuwen@iederin.nl

In de vorige nieuwsbrief maakten wij u
attent op de film Gabrielle. Inmiddels
is deze film op dvd verschenen.
De dvd is onder andere te bestellen bij
www.bol.com.
EAN-nummer 5414939660511

Williams spreekuur
Het eerstvolgende spreekuur is donderdag 24 april 2014.
Wil je je aanmelden?
Dat kan via het netwerk. Stuur dan een e-mail naar
kerngroep1@williams-syndroom.nl
Vermeld hierin de naam, familienaam en geboortedatum
van je kind en je telefoonnummer en postadres. We nemen dan contact met je op voor de verdere procedure.

Williams Nieuws
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Op bezoek bij
Voor deze serie ga ik op bezoek bij kinderen of volwassenen met Williamssyndroom.
Ik ben Marjan Heijmans
en woon met mijn vriend
Joost en onze twee zonen
Jens (6 jaar) en Luuk (3
jaar) in Boxtel. Luuk heeft
Williamssyndroom.

Cees Span

Dit keer mag ik een grote reis maken. En wel helemaal naar Vriezenveen in Overijssel.
Hier ga ik op bezoek bij Cees Span. Cees heb ik leren kennen bij de muziekdag van
het Williams-netwerk. Hij was destijds heel enthousiast dat ik hem wilde bezoeken.
Enthousiast is Cees nog steeds; ik word hartelijk ontvangen. Ik ben op bezoek bij de
bijna 55-jarige Cees en bij zijn zus Tjitske. Tjitske is voor deze gelegenheid ook naar
Vriezenveen gekomen.
Cees woont in een woonvorm waar mensen
onder begeleiding wonen. Hij woont met 9
personen op één verdieping. Iedereen heeft
een ruime eigen kamer en badkamer en er zijn
gemeenschappelijke ruimtes. Op de begane
grond wonen ook 9 mensen met begeleiding. Bij
binnenkomst laat Cees zijn kamer zien en mag ik
foto's zien van de muziekdag.
De bewoners hebben allemaal taken, vertelt Cees.
Enkele taken van Cees zijn de afwasmachine
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uitpakken en de tafel dekken. Tjitske vertelt dat
structuur belangrijk is voor Cees. Ook laat Cees in
zijn kamer verschillende lijstjes zien met hierop
gestructureerde taken voor de week of voor zijn
zelfverzorging.
Dagbesteding
Cees heeft al gepland dat we in een woonkamer
kunnen gaan zitten voor het interview. Ik begin
het gesprek met Cees over zijn dagbesteding.
Hij vertelt dat hij bij de Soweco, de sociale

"Ik ben altijd anders dan
andere mensen, dat vind
ik jammer".
werkplaats, in Almelo werkt. Hij gaat daar op de
fiets naartoe. Hij werkt hier op de afdeling kleinmontage. Hij vertelt dat hij al 35 jaar in dienst is
bij de Soweco. Tussendoor heeft hij anderhalf jaar
bij een regulier bedrijf gewerkt. Hier werkte hij
in de recycling van kleerhangers. Helaas verliep
dit qua samenwerking met collega's niet goed.
Cees vertelt dat hij een serieuze werknemer is
en dat er door collega's af en toe minder serieus
werd gedaan. Dit escaleerde weleens. Hij heeft
het nu weer goed naar zijn zin bij de Soweco.
Een hobby van Cees is klussen in de schuur.
Hij demonteert hier electronica-stukken.
Andere hobby's van Cees zijn lezen (vooral
vrachtwagentijdschriften en spannende boeken),
fietsen en zwemmen. Ook is Cees een trouwe
bezoeker van de kerk en is hij lid van de
bijbelclub. Zus Tjitske vult nog aan: “Hij heeft
veel contacten en neemt hier vaak het voortouw
in. Hij is heel ondernemend, via regionale kranten
is hij goed op de hoogte en weet hij waar er iets
te beleven valt.”
Cees met zijn zus

Begeleiding
Ik vraag aan Cees waarbij hij hulp nodig heeft.
Hij vertelt dat hij soms hulp nodig heeft bij het
voeren van gesprekken. Tussen de bewoners
zijn er weleens irritaties. De leiding helpt dan
om dit op te lossen. Cees kan zich in zijn hoofd
weleens druk maken om dingen. Hij vindt het
dan fijn dat hij hier met de leiding over kan
praten. Bij het spontaan aanspreken van mensen
is het voor Cees lastig om in te schatten hoe het
contact overkomt. Hij heeft een cursus gedaan
om te leren omgaan met gevoelens. Naast de
begeleidende hulp krijgt hij ook praktische
hulp van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld het
ordenen van zijn kamer.
Cees is opgegroeid met zijn ouders en 3 zussen in
Holten. Tot zijn 31-ste heeft Cees bij zijn ouders
gewoond. Als kind ging hij naar het bijzonder
lager onderwijs. Op zijn 35-ste werd ook bekend
dat hij het Williams-syndroom heeft. “Ik ben
altijd anders dan andere mensen, dat vind ik
jammer”, vertelt Cees. Op de muziekdag heeft hij
erg genoten, vertelt hij. Eén van de leuke dingen
vond hij dat de kinderen en volwassenen op hem
leken.
Sinds enkele jaren zijn de ouders van Cees
overleden. Sindsdien zijn zus Rudy en zus Tjitske
bewindvoerder en mentor van Cees. Eénmaal per
jaar hebben ze een ondersteuningsbespreking.
Verder zijn er allerlei praktische dingen te
regelen. Tjitske geeft aan dat ze het prettig vindt
dat Cees zo'n fijne woonplek heeft.
Als laatste vraag ik aan Cees of er nog iets is wat
hij aan de lezers van de Williams-nieuwsbrief
wil vertellen. “Als ze me nodig hebben of als
ze vragen hebben dan bellen ze maar naar me
toe!” Dus bij deze, willen jullie nog iets van Cees
weten, richt je tot de redactie.
Ik krijg nog een uitgebreide rondleiding over
de verdieping en naar Cees zijn klus-plek in
de schuur. Na dit gezellige bezoek word ik
uitgezwaaid door Cees en Tjitske.
Cees en Tjitske bedankt voor het bezoek!
Cees, dankjewel voor je vertrouwen, je openheid
en je enthousiasme!
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Koken met
Christel
Ik heet Christel en ik ben 16 jaar. Ik sta heel graag in de
keuken om lekker te koken. Net als vorige keer heb ik
weer een heerlijk en makkelijk gerecht gemaakt voor de
lunch. Wij zullen straks lekker eten.
Het is dit keer een lekker makkelijk gerecht:

panpizza
Hieronder het gerecht
voor 2 personen

Wat heb je nodig:
Tomaten
Ui
Kaas (plakjes)
Boter om in te bakken
Boterham
(Italiaanse Kruiden)
En verder:
Koekenpan

Wat moet je doen:
1. Schil de uitjes en snijd deze in stukjes.
2. Was de tomaten en snijd ze in stukjes.
3. Schaaf de kaas van het blok en beleg een
boterham.
4. Je kunt de ui ook eerst even bakken als
je dat lekker vindt.
5. Leg de rauwe of gebakken ui ook op de
boterham.
6. Leg de stukjes tomaat op de boterham.
7. Doe als laatste de (Italiaanse) kruiden
erop.
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8. Zet de pan op het vuur en doe boter in
de pan.
9. Leg de boterham erin en laat even bakken op een matig vuur.
10. Het is klaar als de kaas gesmolten is!
Eet smakelijk!
Groetjes van Christel en tot de volgende
keer.

Het leven
van
Seelke

Seelke de Vries is geboren op 27 oktober
2009. Ze woont in Workum samen met haar
papa, mama en twee grote broers, Hidde en
Harm. In elke nieuwsbrief vertelt ze (samen
met haar moeder Annamarie) hoe het met
haar gaat en wat ze allemaal meemaakt!

houden. Dat is ook echt een hele vooruitgang!
Want dat lukte mij maar nooit en nu dus wel.
Niet alle boekjes vind ik leuk maar een aantal –
die met een echt leuk verhaaltje erin - wel, zoals die van de rups die in een prachtige vlinder
verandert of Jentsje, die geen luier meer om
wil hebben. Dat zijn echt mijn favoriete boekjes momenteel!

Seelke en haar oom Wouter

"Hééé memmie..."
Momenteel ben ik nogal van het zingen! Ik hoor
soms zulke leuke liedjes op de radio of op youtube ‘(waar mijn broers ook geregeld muziek op
beluisteren). En dan denk ik: die ga ik gezellig
even meezingen! Zoals dat liedje van Avichy,
“Hééé brother, hééé sister”, dat vind ik ook zo
leuk. Gisteren toen kwam mijn moeder thuis
en dan zing ik voor haar “Hééé memmie…” en
voor de rest improviseer ik dan ook wat, maar
het klinkt echt heel goed (volgens mijn ouders
dan hè, maar volgens mij vinden die bijna alles
leuk wat ik doe of zing..hihi!). Maar mijn moeder vond dat toch zo schattig, zei ze, en dan is
haar hele dag weer goed!
Ook kan ik me de laatste tijd iets beter zelf
vermaken. Ik ga soms met het keukentje spelen
en dan breng ik even een kopje thee bij mijn
vader of moeder, echt zo leuk! En ik kan opeens
ook de aandacht bij het lezen van een boekje

Op het kinderdagcentrum heb ik het ook nog
steeds erg naar mijn zin. Ik ga nu 3 dagen per
week en om de week op zaterdag. Ik sta voor
de vrijdag op de wachtlijst, dus als daar een
plekje vrij komt dan ga ik er die dag ook nog
heen. In maart heb ik geloof ik weer een IQ
test. Mijn ouders zijn erg benieuwd wat daar de
uitkomst van is. Volgens hen ben ik best vooruit
gegaan het afgelopen jaar!
Oom Wouter
In de voorjaarsvakantie gaan we trouwens een
weekje naar Zweden want daar is mijn oom
Wouter naar toe verhuisd. We gaan met het
vliegtuig en ik ben erg benieuwd hoe dat zal
gaan, net als mijn ouders… Nou ja, we zien het
wel! Gewoon maar eens proberen, want in de
auto naar Zweden is ook wel een erg lange reis
voor mij, en bovendien niet bepaald mijn favoriete hobby!
Hier op de foto sta ik met mijn oom Wouter
vlak voordat hij naar Zweden ging. Ik mis hem
wel en ben blij dat ik hem over een paar weken
weer zie. Volgende keer vertel ik jullie hoe de
reis is gegaan!
Veel liefs van Seelke
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Apps

Gehoord Gezien Gelezen
Tips voor deze rubriek? Mail info@decreatietuin.nl

Computers, smartphones en tablets; ze zijn niet meer weg te denken uit ons leven.
Veel van ‘onze’ kinderen blijken ook dol op deze apparaten. Welke leuke en leerzame
apps zijn er voorhanden? Wij maakten een kleine inventarisatie, die allesbehalve
volledig is. Aanvullingen zijn dan ook zeer welkom, bijvoorbeeld via een bericht op
www.facebook.com/oudernetwerkwilliamssyndroom.
De Seek&Find app van Wonderkind bevat een mooie, ingekleurde tekening
in een thema (circus, in the morning en the zoo zijn gratis). Wanneer je de
verschillende items aanraakt bewegen ze en maken ze bijpassend geluid: de
bus gaat rijden, de beer speelt piano, een bloempot valt naar beneden bij het
openen van een luik, de helikopter stijgt op, de lama spuugt en de olifanten
spuiten met water.

Seek&Find

Daarnaast is er MusiColorLite die gratis de kleuren blauw, geel en rood
behandelt. Als je op een rode, getekende bus drukt, zie je een echte
mooie rode bus en hoor je het geluid van een rijdend exemplaar. Je kunt
er ook een spel mee spelen (‘Waar is de rode bus?’). Soortgelijke apps zijn
SoundTouchLite en Zoola...Is Lite, die prachtige afbeeldingen en geluiden
hebben van dieren.
Een mooi vormgegeven telefoon-app is Count Animals (ondanks dat de naam
doet vermoeden dat het een Engelstalige app is, is de app gelukkig in het
Nederlands). Tellen is nog nooit zo leuk geweest. Je kunt bijvoorbeeld twee
katten tellen. Als je op de eerste kat drukt hoor je ‘één’ en loopt de kat weg,
bij de tweede kat hoor je ‘twee’ en loopt ook deze kat weg.
Bij de app Memospel moet je twee dezelfde muziekinstrumenten zoeken.
Als je twee dezelfde instrumenten hebt gevonden, speelt het gevonden
muziekinstrument een deuntje.

Count Animals

Dan zijn er ook nog de educatieve games van MyFirstApp. Bij Match it up staat
er een plaatje in het midden en moet je tussen allerlei plaatjes die eromheen
staan hetzelfde plaatje zoeken en die naar het midden slepen. Het wordt
moeilijker in Match it up 2 en 3. Zo’n zelfde app is Build it up en Sort it out.
Daar hebben de kids waarschijnlijk nog wel de hulp van hun ouders bij nodig.

My Scene

Talkin Tom
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Ook MyScene en de MyHouse zijn het bekijken waard. Je ziet bijvoorbeeld een
lege speeltuin. Onderaan staan allerlei dingen die in de speeltuin horen; een
glijbaan, een schommel, kindjes die aan het spelen zijn, etc. Je moet deze
plaatjes slepen naar de speeltuin, op een plek die je zelf wilt. Grappig, maar
nu komt het: je kunt de woorden van de items zelf inspreken! Dus elke keer
als je nu de bal naar de speeltuin sleept hoor je jezelf of je kind zeggen: ‘bal’.
Maar je kunt er ook van maken: ‘rode bal’, je zou het zelfs in het Engels kunnen
inspreken!
Een andere leuke app is Talking Tom. Je kunt hele verhalen inspreken, die Tom
dan op zijn beurt aan je terugvertelt, op een iets hogere toon. Erg grappig.

