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Ik wilde enkel helpen
Hulpverleners komen helpen wanneer er iets ernstigs
gebeurt. Jammer genoeg krijgen ze meer en meer te
maken met geweld.
er al mee te maken. Meestal komt
het omdat mensen in paniek zijn.
Ze zijn erg boos of verdrietig. Toch
kan het niet dat er zoveel geweld
gebruikt wordt. Daarom maakte
de vereniging van ambulanciers
affiches. Daarop zijn hulpverleners
met een wonde te zien. Die maken
duidelijk dat geweld tegen hulpverleners niet oké is.

© Ambulanciersunie

Verplegers, brandweermannen
en ambulanciers zijn hulpverleners. Gebeurt er een ongeval? Dan
komen zij het eerst ter plaatse. Ze
zijn er om mensen te verzorgen,
redden ... Maar soms wordt er
geweld tegen hen gebruikt. Schelden, schoppen, duwen … zijn
enkele voorbeelden. Maar liefst
acht op de tien hulpverleners kreeg

Nieuwe nummerplaten
De Belgische nummerplaten
beginnen met een cijfer. Daarna komen er drie letters en drie
cijfers. Sinds 2010 beginnen alle
nummerplaten met het cijfer
1. Je kan meer dan 17 miljoen
combinaties maken. Toch rijden er met het cijfer 1 slechts 5,8

miljoen wagens rond. Dat komt
omdat veel combinaties niet
mogen. Zo mogen er geen vuile
woorden gevormd worden. Ook
namen van politieke partijen zijn
verboden. Ondertussen zijn bijna
alle combinaties opgebruikt. Het
is spannend afwachten wie de

Foto Sofie De Moor

Hebben je ouders binnenkort een nieuwe nummerplaat
nodig? Dan begint die misschien met het cijfer 2.

eerste nummerplaat met het
cijfer 2 krijgt.

Goed bezig!

Mop van
de maand!

Mauro maakt een puzzel van 30 stukken.
Na een poos komt Ine de kamer binnen.
Ze zegt: ‘Wat een leuke puzzel! Hoelang ben je er al mee bezig?’
‘Twee jaar’, zegt Mauro.
‘Is dat niet lang?’ vraagt Ine.
‘Nee hoor! Ik doe er maar de helft van de tijd over.
Op de doos staat: vier tot vijf jaar.’

samen met anderen
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Elektronische post

Hoera, een naam!

Bao Di en Bao Mei zijn goed
gegroeid. Ze wegen elk ongeveer zes kilogram. Ondertussen

Foto's Pairi Daiza

Het publiek mocht een nieuwe
naam helpen kiezen. De jongen
kreeg de naam Bao Di. Het meisje heet Bao Mei. De betekenis is:
kleine broer en kleine zus van
Tian Bao. De panda’s kregen hun
naam net geen 100 dagen na hun
geboorte. Naar Chinese traditie
gebeurt dat dan pas. Het zou
immers ongeluk brengen om het
vroeger te doen.

© www.emaillozevrijdag.be

Het is feest voor de babypanda’s in Pairi Daiza.
Ze kregen een naam! Die werd bekend gemaakt
op 14 november.

beginnen ze rond te kruipen. En
ze krijgen tandjes en meer vacht.

Op vrijdag 29 november is het
voor de twaalfde keer E-mailloze Vrijdag. Veel mensen
worden dagelijks bedolven
onder de elektronische post.
Dat zorgt soms voor stress.
Ook persoonlijk contact valt
daardoor vaak weg. Beantwoord daarom geen mails op
29 november. Hou liever een
echt gesprek!

Skaten
Foto Skatedepot - Freek Bekaert

Rechten van de Mens
Alle mensen hebben rechten. Zo hebben ze recht op
onderdak, eten, vrijheid … Op 10 december wordt hierbij stil
gestaan.

Opgevolgd?
Bijna alle landen ondertekenden
de verklaring. Ze stemden in
om deze zo goed mogelijk op te
volgen. Maar niet iedereen houdt

zich aan de rechten. Regeringen
én mensen laten ze soms links
liggen. Zo worden niet alle mensen gelijk behandeld.

Foto Pexels

Exact 71 jaar geleden werd er een
tekst opgesteld. Die heet ‘De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’. Daarin werden
30 afspraken vastgelegd. Het is
een lijst met rechten die voor
iedereen gelden.

Wil je weten welke rechten
er zijn? Kijk op onze site!
ww w.k lapkrant.be

In Hoboken ligt het grootste indoor skatepark van het
land. De hal telt ongeveer
2 000 vierkante meter skatepark. Gianni Perez en Pascal
Meeus zijn de eigenaars. Skaten is hun passie. Ze werkten
zeven maanden lang aan het
skatepark. De komende vijf
jaar blijft het park in de oude
fabriekshal. Wil je in de winter skaten? Rol dan zeker eens
binnen!
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Taal met emoji’s
In november kwamen er 230 nieuwe emoji’s bij. Maar is dat wel zo’n
goede zaak? Vervangen emoji’s stilaan onze taal? Of zijn ze eerder
een aanvulling?

Sommige mensen vinden emoji’s
symbool gebruiken om je tekst vrolijniet goed. Ze geloven dat kinderen
ker te maken. Denk aan een slinger.
meer emoji’s gebruiken dan woorden.
Sommige symbolen geven lichaamsDaardoor maken ze meer spelfouten.
taal weer. Bijvoorbeeld: een triestig
En worden ze almaar slechter in taal.
mannetje. Maar je kan ook echt een
Anderen denken dat emoji’s juist goed zin bouwen met emoji’s.
zijn. Deze mensen vinden dat er te
weinig emoji’s zijn. Ze zien de figuurDenken jullie dat emoji’s onze taal
tjes als een ‘tweede taal’. Je kan een
zullen ver vangen? Doe mee met
de poll op ww w.k lapkrant.be

Everest, de jonge
yeti
Yi woont in Shanghai (China).
Ze ontdekt een jonge yeti op
het dak van haar flat. Samen
met haar vrienden Jin en Peng
geeft ze hem de naam Everest.
Ze besluiten Everest naar zijn
familie te brengen. Daarvoor
reizen ze naar het hoogste punt
op aarde. De tocht is niet zonder gevaar. Er zijn immers mensen die de yeti willen vangen.
—
Everest, de jonge yeti
Animatie- en familiefilm
Duur: 97 minuten
Nu te zien in de bioscoop

Racisme in
het stadion

Foto Screenshot Show Ellen Degeneres

© Affiche Dreamworks

Dansen
verbindt

Anae is negen jaar. Ze komt uit
Brussel en danst Afro House.
Er kwam een filmpje van
haar dansgroep op YouTube.
Daardoor werd ze in enkele
weken tijd wereldberoemd.

De video werd al meer dan 16 miljoen keer bekeken. Anae en haar
dansjuf Jeny mochten optreden in
een Amerikaanse show. Ook de
Britse prinses Meghan Markle vond
hun danspasjes uniek. Jeny en Anae
geloven dat eenzelfde passie mensen
verbindt. Welke huidskleur of leeftijd je ook hebt.

Voetbal is niet altijd een feest.
Steeds meer supporters
schelden spelers uit. Dat is
genoeg geweest.

Ben je een voetballer met een andere
huidskleur? Val je op mensen van
hetzelfde geslacht? Dan ben je extra
kwetsbaar. Voetballers, clubs en de
Pro League trekken aan de alarmbel.
Racisme en homohaat kunnen niet
langer. Vertoon je toch pestgedrag?
Dan kan je tot twee jaar uit het stadion geweerd worden. Je zal ook een
cursus moeten volgen. Die leert je
wat de gevolgen van pesten zijn.

Foto Pixabay

Film van
de maand

In
in ons land
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Minder geld voor cultuur
De Vlaamse regering moet besparen. Dat willen ze doen door minder
geld te geven aan cultuur. Het budget voor specifieke projecten daalt
met zestig procent. Dat liet minister-president Jan Jambon weten.

Steun
Vooral beginnende kunstenaars hebben extra steun nodig. Tot nu konden
ze een beurs aanvragen voor een project. Vond de regering het een goed
project? Dan kreeg de kunstenaar
geld. Dat gebruikte men voor materiaal, kostuums, decors ... Het is onmogelijk om als kunstenaar alles zelf te
betalen. Door de besparing zullen veel
projecten niet kunnen doorgaan. Dat
betreurt iedereen.

Heel wat kunstenaars zijn niet
akkoord met de besparing. Meestal
zijn het acteurs, tekenaars, schilders,
muzikanten of schrijvers. Ze protesteren op straat. Maar ook op de
sociale media tonen ze dat ze niet
akkoord zijn. Ze doen dit door hun
foto of kunstwerk voor zestig procent
af te dekken. Zo zie je goed hoeveel
er wegvalt als je zoveel bespaart. Ook
het publiek leeft mee. Ze steunen de
kunstenaars. Na een optreden gaan de
toeschouwers op het podium. Ze staan
als het ware ‘achter de kunstenaars’.

>> Vooral nieuwe projecten ontvangen minder geld. (Foto Pixabay)

Surf naar www.klapkrant.be

De uitleg van de onderstreepte woorden vind je in de woordenlijst.
De landen (rood) en Belgische gemeenten (blauw) zie je op de kaarten.

Foto JP Fack - La Barraca (voorstelling Achter 't eten)

Foto Kristien Heirman - Koor Malaika

Foto Sofie De Moor - FOMU Antwerpen

Foto JP Fack - La Barraca (voorstelling Mycene 1255 v.C.)

Vlaanderen is al eeuwenlang gekend
voor zijn kunst. Veel schilderijen hangen in buitenlandse musea. Films en
tv-programma’s winnen grote prijzen.
Boeken worden vertaald. Dansers en
muzikanten mogen overal ter wereld
optreden. Toeristen komen naar ons
land. Ze willen onze cultuur opsnuiven. Dat doen ze door naar musea,
optredens, het theater ... te gaan. Er
worden ook veel Belgische kunstenaars in het buitenland uitgenodigd.

Protest

Foto Shutterstock

Smakelijk!
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Gezonde voeding
Wat eten we vanavond? Dat is een vraag die vaak
gesteld wordt. Voeding is immers belangrijk

Foto Pexels

Voeding houdt je in leven. Het is brandstof voor je
lichaam. Daardoor kan je groeien, bewegen, nadenken,
praten … Eet je onvoldoende of ongezond? Dan krijgt
je lichaam onvoldoende bouwstenen. Wie te weinig eet,
zal sneller futloos zijn. Eet je te veel suikers en vetten?
Dan kan je overgewicht krijgen. Gezonde voeding is
dus belangrijk.

Etiquette

Aanvallen!

De etiquette is een Frans woord. Ging je 500 jaar geleden bij hertog
Filips de Goede eten? Dan kreeg je een kaartje. Daarop stonden de
regels waaraan je je moest houden. Ook nu nog bestaan er regels.
Foto Pexels

Meetlat
Ga je bij een koning of iemand van de
adel eten? Dan zal je zien dat de tafel
bijzonder gedekt is. Vooraf wordt er
een plan opgemaakt. Daarop staat de
schikking. In het linnen mag geen
kreuk zitten. Borden en bestek worden
overal hetzelfde neergezet. De afstand
tussen glazen, borden en bestek wordt
met een meetlat gemeten. Wil je liever
niet onbeleefd overkomen? Check vooraf wat de regels van de etiquette zijn.

Samen eten is in veel culturen
een belangrijk moment. Je
bent samen met familieleden.
Je deelt voedsel. Vaak wordt
er gezellig gepraat. Overal
ter wereld eet men op een
andere manier.

Foto Pexels

Het is handig als je weet wat kan of
niet. Vooral als je naar het buitenland
gaat. In alle landen zijn er andere
gebruiken. Zo is slurpen van je soep
bij ons onbeleefd. Maar in Japan hoort
het zo. Slurpen komt de smaak van
soep met noedels ten goede. Ben je al
op je vingers getikt omdat je een boertje liet? In China is het de normaalste
zaak. Zo toon je aan de kok dat het
een lekkere maaltijd was.

Wij eten boterhammen met onze
handen. Soep met een lepel. En
voor een warme maaltijd gebruiken we mes en vork. In Azië eten
ze met stokjes. Kinderen leren
het snel. Ze zijn kampioen in het
eten van rijst met stokjes! In de
Arabische cultuur wordt er vaak
met de handen gegeten. Dan
zit de hele familie rond de tafel.
In het midden komt een lekker
gerecht. Iedereen eet met zijn
hand uit dezelfde schotel.
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Wat eet jij?
Pasta in Italië, rijst in China, stokbrood in Frankrijk ...

Enerzijds komt dat door de eetcultuur.
Veel gerechten worden al generaties
doorgegeven. Kan je papa lekker
koken? Dat leerde hij misschien van
zijn mama. Die leerde het weer van
haar ouders. In veel families worden
er recepten doorgegeven. Hoe zit dat
in jouw gezin?

Grondstoffen
Wat je eet, is ook afhankelijk van

Help, help,
hulp!

de grondstoffen. In
Vlaanderen worden vaak
aardappelen geteeld. Dat
komt omdat de grond niet te nat of
te droog is. De aardappelen groeien
er goed. Het is ook de reden dat wij
vaak aardappelen eten. In Aziatische
landen eten ze meer rijst (zie foto).
Tropische gebieden zijn ideaal om
rijst te verbouwen. Rijst groeit goed in
modder. De boeren maken muurtjes

Foto Pixabay

Wat je eet, is vaak afhankelijk van de plek waar je woont.

rond hun velden. Zo zetten ze de rijstplanten onder water.
Eigen voedsel kweken is leuk en lekker. Het is ook goed voor het milieu!
De grondstoffen komen uit je eigen
streek. Je hoeft ze niet te verschepen
of vervoeren.

Dat smaakt naar meer

In de keuken wordt vaak
technologie gebruikt. Dat
bespaart ons veel tijd en

Foto Pixabay

Foto Pixabay

energie.

Specerijen zijn afkomstig van een plant. Ze geven smaak aan

Open een keukenkast. Wat vind
je daar? Een mixer, broodrooster,
wafelijzer …? Het zijn hulpmiddelen. Vroeger had de kokkin
gespierde armen. Dat kwam
omdat ze vaak urenlang deeg
moest kneden. Of ze moest met
de hand room opkloppen. Nu
gaat dat een pak eenvoudiger.

een gerecht. Bijvoorbeeld: peper, kaneel, kruidnagel …

In de middeleeuwen reisden handelaars naar Azië. Dat deden ze met
zeilschepen. Ze waren vaak maanden onderweg. De overtocht was
gevaarlijk. In Azië ruilden ze goud
en zilver voor kruiden. De specerijen waren gewild. Ze gaven een

lekkere smaak af. Je kon er voeding
langer door bewaren. Ze waren
erg zeldzaam. Enkel rijken konden
ze zich veroorloven. Ook vandaag
vind je in keukens veel potjes met
specerijen terug. En zoals je weet
past op elk potje een deksel!

Smakelijk!
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Bourgondiërs
Vraag je in het buitenland wat ze van België kennen? Dan zullen veel
mensen chocolade, wafels, frietjes of bier antwoorden.

Lekkerbek

tussen verschillende bieren. Toeristen
gaan niet naar huis zonder een doosje
pralines. Al meer dan honderd jaar
worden deze chocolaatjes gemaakt.
Het is een ambacht om de juiste smaken te combineren. Ben je op vakantie
in België? Dan moet je zeker ook een
pakje friet halen. In geen enkel ander
land vind je zoveel frietkoten. Er zijn
er meer dan 4 600! Ook in het buitenland vind je Belgische producten
terug. Belgisch bier en pralines worden ver buiten Europa verdeeld.

© Kenny Rubenis

België heeft een eetcultuur. Belgen
worden ook Bourgondiërs genoemd.
Dat betekent dat Belgen graag genieten van een hapje of drankje. Mensen
komen samen en eten iets lekkers. Ze
gaan op restaurant. Of ze bereiden
zelf heerlijke gerechten. In sommige
landen is dat anders. Daar is eten iets
wat nodig is om te overleven. Men
kookt omdat het moet. Niet omdat het
leuk of lekker is.

In café’s heb je vaak een ruime keuze

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Uitzonderlijk

Ik eet geen vlees

Wil je eens uitzonderlijk goed uit eten? Dan gebruik je het best een
gids met daarin de beste restaurants. Eén keer per jaar worden deze

Sterren
De allerbeste restaurants krijgen drie
sterren. Maar je kan er ook twee of
één krijgen. Dat is een hele eer. In ons
land zijn er meer dan 130 restaurants
met zo’n vermelding. Er is er slechts
één die drie sterren heeft. Dat is het
Hof van Cleve. Alle restaurants kunnen bezoek krijgen van juryleden. Ze

proeven het eten en drinken aandachtig. En ze hebben oog voor de bediening.
Wil je graag in zo’n sterrenzaak eten?
Dan haal je best je spaarpot boven.
Eten in een bijzonder restaurant heeft
een bijzondere prijs.

Foto Sofie De Moor

Wil een kok in zo’n gids opgenomen
worden? Dan moet hij/zij de beste
worden in het vak. Sommige koks
zoeken bijzondere producten. Ze proberen nieuwe technieken uit. Ze verfijnen hun gerechten. Dat doen ze tot
de smaken helemaal goed zitten.

Foto Pixabay

gidsen aangepast.

Meer en meer mensen
kiezen bewust wat ze eten.
Sommigen willen het klimaat
niet belasten. Of ze willen
niet dat er dieren gedood
worden.

Je bent vegetariër als je geen
dieren eet. Je mag wel eieren,
melk of honing verbruiken.
Eet je geen enkel product dat
afkomstig is van een dier? En
gebruik je ook geen producten
van dieren? Zoals bijvoorbeeld
wol. Dan ben je een veganist.
Volgende maand: Winter
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‘Als de borden leeg naar de keuken komen,
is dat het grootste compliment!’
Klap ging langs bij het restaurant Salsifis in Beveren. Kristof en Evy zijn de
eigenaars. Kristof is er kok en Evy bedient de gasten. Daarnaast zijn ze ook man
en vrouw. Wij gingen eens in hun potten kijken!

Dag Kristof en Evy, hoe ziet jullie
dag er ongeveer uit?

de ronde. Opnieuw koken, afwassen
en opruimen.
Evy: Ik bedien de gasten opnieuw.
En daarna ruim ik alles weer op.
Ï 24.00u-02.00u
Evy: Het restaurant en de keuken
moeten kraaknet zijn. Is er nog wat
tijd? Dan doe ik een paar betalingen.
Kristof: Ondertussen poets ik en
maak ik een boodschappenlijstje.
En als allerlaatste doe ik het licht
uit!

Foto Salsifi s

Ï 08.30u-12.00u
Kristof: Ik start met de voorbereidingen in de keuken. Soms moeten
we producten ophalen. Of leveranciers ontvangen. Daarna duik
ik in de keuken. Daar ga ik brood
bakken, groenten snijden, sauzen
maken …
Evy: Eerst help ik Kristof in de keuken. Ik spoel groenten en kruiden,
pel uien ... Dan bak ik de koekjes.
Daarna worden de tafels gedekt. Die
moeten er piekfijn uitzien.
Ï 12.00u-14.30u
Kristof: Het koken kan beginnen!
En daarna afwassen en opruimen,
natuurlijk.

Evy: De gasten zijn er. Ik bedien ze
en ruim de borden af. Als er een
beetje tijd is tussendoor, probeer ik
af te wassen.
Ï 14.30u-17.30u
Kristof: Nu begin ik opnieuw met
voorbereidingen. Want ’s avonds
komen er weer mensen eten. Vis of
vlees klaarzetten, roomijs maken …
Evy: Als iedereen naar huis is, ruim
ik het restaurant op. De glazen
afwassen, stofzuigen, toiletten poetsen, de koelkast bijvullen. Daarna
dek ik de tafels.
Ï 17.30u-18.00u
Kristof en Evy: We blazen even uit.
Nu eten we met het gezin!
Ï 18.00u-24.00u
Kristof: We beginnen met de twee-

Evy: Vooral in het begin was het
moeilijk. Je moet je handpalm vlak
houden. Ik moet ook vaak een
dienstservet gebruiken. Het is nodig
om mijn vingers niet te verbranden.
Dat moest ik oefenen!

Wat vind je het leukste aan koken?
Kristof: Ik mag zelf gerechtjes verzinnen. Dat doe ik op mijn eigen
manier: speels, hartig, krokant,
mooi … Daarvoor gebruik ik verse
producten. Ik vind het belangrijk om

de seizoenen te volgen. Ik serveer
geen tomaten in de winter. Als de
borden leeg naar de keuken komen,
is dat het grootste compliment!

Hoe hou je rekening met de
etiquette-regels?
Evy: In een gezelschap bedien ik
eerst de dames. Daarna pas de heren.
Normaal moet je ook bedienen van
oud naar jong. Maar dat is niet altijd
even gemakkelijk

Kook je zelf nog voor je gezin?
Kristof: Thuis kook ik zelden. Soms

Foto's Sofie De Moor

Heb je lang moeten oefenen om
borden op je arm te dragen?

vraagt onze dochter Anna of ik een
dessert wil maken. En onze zoon
Raf heeft graag dat ik eitjes bak. Dan
doe ik dat, natuurlijk.
Evy: Ik eet het liefste risotto. Mag ik
je daarvoor wakker maken?
(Kristof kijkt bedenkelijk.)
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Hoog water
In Venetië (Italië) werd de noodtoestand uitgeroepen. Er was
Foto Qantas

veel regenval. Het water bereikte een hoogte van 1,87 meter.

Langste vlucht

die er nu waren, hadden natte voeten. Ze konden enkel een deel van
de stad via loopbruggen bezoeken.
De burgemeester wijt de overstroming aan de opwarming van het
klimaat. Hij vraagt geld aan de Italiaanse regering.

Foto Belga

Foto Pexels - Jean van der Meulen

Vliegen van Australië naar
Groot-Brittannië was nog
nooit gelukt zonder stop. Op
15 november lukte het een
Boeing 787 Dreamliner wel. Het
vliegtuig vloog 17 800 kilometer in 19 uur en 19 minuten. Er
was zelfs nog brandstof over.
De vlucht was een test. In 2022
hoopt de maatschappij deze
vliegreis aan te bieden.

Ze zijn wel wat water gewoon in
Venetië. Deze stad is gekend voor
zijn ligging aan zee. In plaats van
straten zijn er grachten. Daarop
varen boten met goederen of gondels met toeristen. Jaarlijks komen
er miljoenen toeristen. De reizigers

Flamingo’s trekken in de winter naar warme oorden. Hoe
dichter je bij de evenaar komt,
hoe warmer. Maar een jonge
flamingo belandde per ongeluk
in Jakoetië. Dat is een regio in
het noordoosten van Rusland.
In de winter kan het er kouder
worden dan -70 °C. De flamingo
werd opgevangen. Hij kreeg eten
en extra vitamines om aan te
sterken.

Het is lente in Australië. Met 40 °C
is het uitzonderlijk heet en droog.
Er zijn nu al meer dan 90 branden.
Die bedreigen een groot gebied.

De regering besloot om bepaalde
plekken te evacueren. Mensen moesten hun huis verlaten. Ze kregen een
veilig onderkomen. Jammer genoeg is
het einde nog niet in zicht. Honderden
brandweerlui krijgen het vuur niet
onder controle. Ook de voorspellingen

Foto Belga

De weg kwijt

Bosbranden

zijn niet gunstig. De wind, hitte en
kans op bliksem maken het blussen
moeilijk.

over de wereld

13

Maatregelen tegen stikstof
Er zit te veel stikstof in de
Nederlandse lucht. Daarom
neemt de regering strenge
maatregelen.

Stikstof maakt de natuur kapot.
Dat merken ze in gebieden met veel
natuur. Stikstof zit in uitlaatgassen.
Maar het komt ook vrij bij mest van
dieren. Door de stikstof verzuurt de
bodem. Veel bomen gaan dood. En
die bomen zijn belangrijk voor het
zuiveren van de lucht. Organisaties
die zich inzetten voor het milieu gingen naar de rechtbank. Ze vonden dat
de regering het probleem moest aanpakken. De rechtbank gaf hun gelijk.
Er mag geen stikstof meer bijkomen.
Daarom werkte de Nederlandse rege-

ring een plan uit.

Bouw
Op bepaalde plekken mogen geen
nieuwe wegen, wijken … gebouwd
worden. Er komt veel stikstof vrij bij
het gebruik van kranen en machines.
Mensen die in de bouwsector werken,
zijn bang. Ze zullen misschien hun
werk verliezen.

Landbouw
Ook in mest van dieren zit er veel
stikstof. De regering legt aan de boeren strengere regels op. Zo mogen
ze hun boerderij niet uitbreiden. Er
mogen geen extra dieren bijkomen.
De boeren moeten ook ander voer
gebruiken. Ze weten niet of deze

>>> De Nederlandse verkeersborden worden aangepast. (Foto Belga)

regels haalbaar zijn.

Snelwegen
Op de snelwegen gelden er vanaf
2020 nieuwe regels. Nu mag je er tot
130 km per uur rijden. Die snelheid
wordt naar beneden getrokken. Tussen 6 uur en 19 uur mag je maximum
100 km per uur rijden. Trager rijden
zorgt voor een betere doorstroming
van het verkeer. En dat zorgt voor een
lagere uitstoot van stikstof.
De afgelopen maanden kwamen de
bouwers en boeren op straat. Ze blokkeerden snelwegen. En ze protesteerden massaal. Voorlopig gaat de regering door met haar plannen.

Foto Sofie De Moor
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Uitblazen
Ben je jarig? Dan volgt er meestal een feest. Dat gaat gepaard
met tradities. Iedereen zingt een lied. Je krijgt een cadeau. En je
blaast de kaarsen op je taart uit. Kan jij op de volgende manier
kaarsen uitblazen? Met een voorwerp tussen je lippen en de kaars?
Onmogelijk, denk je? Laten we het samen uitzoeken!

Dit heb je nodig
• een kaars
• lucifers
• een boek
• een snijplank

• een dvd-doosje
• een glazen flesje
• een plastic fles

Zo ga je te werk
Kies een kaars die wat hoger is. Of een
kaars die op een houder staat. Laat
een volwassene de kaars aansteken.
Opgepast: je werkt met vuur. Wees op
elk moment voorzichtig! Bewaak een
goede afstand tot de kaars. Zorg ongeveer voor vijftien centimeter ruimte.
Deze ruimte moet tussen de kaars
en het voorwerp zitten. Je houdt ook
je lippen vijftien centimeter van het
voorwerp af. Nu kunnen we beginnen!

Foto's Sofie De Moor

Hou een boek tussen je lippen en de
kaars. Probeer de kaars uit te blazen.
Lukt dit? Herhaal dit met de snijplank,
je hand, het dvd-doosje, de flessen.
Wat merk je op? Hoe verschillen deze

voorwerpen van elkaar?

Hoe komt dit?
Blaas je lucht uit? Dan volgt de lucht
de richting waarin je blaast. Zit er een
voorwerp tussen je lippen en de kaars?
Dan blokkeert dart de doorgang. De
lucht verdwijnt echter niet door dit
voorwerp. De lucht volgt de vorm van
het voorwerp. Bij een boek botst hij
tegen een rechte kaft. De lucht gaat
dus naar boven, onder, links en rechts.
Ook bij een fles volgt de lucht het
voorwerp. Hij gaat om de bolle rand
heen. Omdat de fles afgerond is, komt
de lucht achteraan terug samen. Hierdoor gaat de kaars alsnog uit!

Kaarsen worden voor allerlei gelegenheden gebruikt. Op een taart mogen
kaarsen niet ontbreken. Althans als je jarig bent! Soms worden ze voor de
gezelligheid aangestoken. Als het snel donker is zorgen ze voor licht. Ook
bij rituelen worden ze gebruikt. Zo wordt er bij een doopsel of huwelijk
altijd een kaars aangestoken. Is er iemand gestorven? Dan brandt er een
kaars om die persoon te herdenken. Wanneer steken jullie een kaars aan?

Foto Pixabay

Kaarsen

Veel plezier!
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© Kenny Rubenis

LUUK EN LILLY

Lilly heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij haar?

Zoek het juiste woord (telkens 1 woord) op de juiste bladzijde in Klap. Zoek daarna
het woord dat je kan maken met de letters uit de lichtgekleurde vakjes (in de juiste
volgorde). Je kan dat woord onderaan invullen.
ij = 1 vakje

8

blz. 2

12

3

4

4

1

5

11

7

6

8

5

9

9

10

3

12

blz. 2 Hulpverleners krijgen te maken met meer …

| blz. 3 In welke Vlaamse gemeente ligt het grootste
indoor skatepark? | blz. 4 Geef een andere naam
voor een ‘smiley’. | blz. 5 Heel wat kunstenaars
gaan niet akkoord met een … | blz. 7 Hoe noem
je goede tafelmanieren nog? | blz. 8 … geven
smaak aan een gerecht. | blz. 9 Een … is iemand
die geen dieren eet. | blz. 10 Welke naam heeft het
restaurant van Evy en Kristof? | blz. 12 Dit dier
verdwaalde tijdens zijn wintertrek. | blz. 13 Welke
stof maakt de natuur kapot? | blz. 14 Lucht volgt de
vorm van een … | blz. 16 De hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant is …

10

13

7

14

Surf naar www.klapkrant.be voor de oplossingen van
het Klapwoordraadsel, en een quiz met meerkeuzevragen over deze Klap.

2
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Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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Klap gaat op reis in België. We geven tips voor uitstapjes met je ouders.
Elke maand proberen we je met iets nieuws te verrassen!

Vlaams-Brabant
Oppervlakte: 2 106 km2

Foto Marco Mertens

Ligging: midden-België
Vlaams-brabant

Hoofdstad: Leuven
Taal: Nederlands
Aantal inwoners: > 1 146 175
Grenst aan: Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Luik,

Foto Wikipedia

Waals-Brabant, Henegouwen

Belangrijkste rivieren: de Dijle, Zenne en Demer
Vlaams-Brabant ligt in het centrum van ons land. Het is de kleinste Vlaamse provincie.
Van oost naar west is het ongeveer 90 km lang. Van noord naar zuid is het ongeveer 40 km.
Er lopen heel wat snelwegen door de provincie. Die zorgen vaak voor files.
We bezoeken de hoofdstad van de provincie: Leuven. Het wordt wat kouder.
Daarom zocht Klap drie activiteiten uit die je binnen kan doen!

Cinema ZED

Durf je een uitdaging aan? Ga
naar STUK. STUK is een huis voor
dans, beeld en geluid. Laat je helemaal meedrijven. En geniet van
wonderlijke voorstellingen. Elke
maand zijn er verschillende optredens. Bekijk de agenda. Misschien
ontdek je wel een nieuwe hobby!

Foto Toerisme Leuven

Foto Rudi Van Beek

In Museum M ontdek je kunst.
Met een doeboekje ga je door het
museum. Gebruik al je zintuigen!
Op verschillende dagen zijn er
workshops. In de rode kubus kan
je tekenen, puzzelen of gekke selfies nemen. Zijn beelden en schilderijen je ding? Neem dan papier
en potlood mee. Ga zelf aan de slag
als kunstenaar!

STUK

Foto Cinema Zed

Museum M

Meer info?
Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven
www.mleuven.be

Meer info?
STUK
Naamsestraat 96, Leuven
www.stuk.be

Zin om je te warmen aan een film?
Dat kan in Cinema ZED. Cinema
ZED ligt in het hart van Leuven.
De bioscoop is klein maar gezellig.
Elke woensdag en zondag is er om
15 uur een film voor kinderen.
Zak maar diep weg in de zetels en
geniet van de film.
Meer info?
Cinema ZED
Vesaliusstraat 9C, Leuven
www.cinemazed.be

Volgende maand: Luik

