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Oogst
Sommige landbouwers telen gewassen. Ze zaaien planten. Zijn deze
planten volgroeid? Dan worden ze
geoogst. Sommige gewassen worden geteeld voor mensen. Denk
maar aan bonen of tomaten. Die
komen op ons bord terecht. Maar
ook dieren hebben voedsel nodig.
Daarvoor teelt de boer maïs,

bieten … Tijdens
de oogst zie je veel
tractors op het
veld. Een hakselaar
maait de plant in
kleine stukjes. Via
een pijp gaan die in een kipper. Dat
is een grote bak. Op het erf wordt
het gemalen voer bewaard. Het zit
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De zomer is een drukke periode voor
landbouwers. Kijk eens goed naar het woord
augustus. Daarin zit het woord oogst. En dat is
niet toevallig.

in een silo of ligt in een kuil onder
een plastic zeil. Zo hebben de dieren de hele winter voer.

Ruimte om te strappen
Strappen is niet alleen gezond.
Het is ook goed voor het milieu.
En het is erg leuk. Toch is het niet
altijd veilig. Aan veel scholen is
er weinig ruimte om te strappen.
Vaak zijn er veel plaatsen om te
parkeren. De stoep en het fiets-

pad zijn te smal. De school ligt
misschien aan een drukke weg.
En dat maakt het heel gevaarlijk. Het zou goed zijn mocht er
rond de school meer ruimte zijn.
Ruimte om veilig te strappen! En
om meer te bewegen.

Zwemmen?

Mop van
de maand

Er was eens een rijke man. Hij had drie zwembaden in de tuin.
Het eerste was gevuld met warm water.
Het tweede had lauw water. Het derde had geen water.
Elk weekend nodigde hij mensen uit in de tuin.
‘Waarom heb je een bad zonder water?’ vroeg een vrouw.
‘Dat is voor de mensen die niet kunnen zwemmen!’ zei de man.

Foto Pixabay

Ken jij de Strapdag? Dan gaan zoveel mogelijk kinderen
te voet of met de step of fiets naar school. In 2020 vindt
deze dag plaats op 18 september.

samen met anderen
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Alpaca

Week van de Letters

Sinds de coronacrisis gebeurt
er nog meer via de computer.
Het internet wordt voor allerlei
dingen gebruikt. Je kan er informatie vinden. Er zijn filmpjes te
zien. Of je kan er (school)werk
mee versturen. Kan je niet werken met de computer? Dan word

je uitgesloten. Twee op de tien
Belgen worstelen hiermee. Vaak
zijn ze beschaamd dat ze dit niet
kunnen. Dat hoeft niet. Iedereen
kan immers iets nieuws leren.
Meer weten?

Surf naar:
ww w.ikbenmee.be

Foto iStock

© www.ikbenmee.be

Sommige mensen kunnen niet lezen. Ze vallen vaak uit
de boot. Van 7 tot 11 september geven we ze aandacht.
Het is dan de ‘Week van de Letters’.

Alpaca’s zijn hip! Deze dieren komen oorspronkelijk uit
Zuid-Amerika. De laatste jaren
zie je ze meer in België. Alpaca’s worden vaak gehouden
voor hun wol. Maar ook wandelen met de dieren is populair.
Het brengt mensen tot rust.
En geef toe: alpaca’s zien er
schattig uit, niet?

Kwartier

Wielrennen boven

Foto Jumbo Visma

In de Ronde van Polen werd Remco
Evenepoel eindwinnaar. In de ronde
van Lombardije kwam hij zwaar ten
val. Ook Wout Van Aert (zie foto)
schitterde. Hij won de klassieker
Milaan-Sanremo. In de sprint klopte
hij de Fransman Julian Alaphilippe. Dat Van Aert wint, is bijzonder.
Vorig jaar kwam hij zwaar ten val.
Hij moest een jaar revalideren. Het
is al van 1999 geleden dat een Belg
deze wedstrijd won. Bravo!

Foto Nele Declercq

Door het coronavirus zijn heel wat bijeenkomsten afgelast.
Ook sportwedstrijden konden niet doorgaan. Sommige
wedstrijden voor wielrenners werden uitgesteld. De eerste
wedstrijden gingen midden augustus door. Het ziet er
veelbelovend uit voor de Belgische renners.
Vijftien minuten lezen per dag.
Het maakt een wereld van verschil. Doe je dat? Dan ben je
goed bezig! Je kan thuis met je
ouders lezen! Maar samen met
je leerkracht en klasgenoten
is nog gezelliger. In sommige
scholen doen alle klassen het
elke dag. Lezen gaat vlotter.
Wist je dat een kwartiertje Klap
lezen ook meetelt? Je wordt er
zelfs slimmer van!
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Druk bij de
fietsenmaker

Hiphop is een gekende dansstijl.
Er wordt op rapmuziek gedanst.
Vaak nemen verschillende dansers of groepen het tegen elkaar
op. Misschien wil je zelf graag
breakdancen? Of wil je weten
wat baby freeze is? In dit boekje
leer je alles over hiphop. Je ziet
hoe de dansers gekleed zijn. En
je komt te weten wat de dansers
belangrijk vinden.
—
Hiphop (in de serie Dol op dansen)
Uitgeverij Corona, 2016, 32 blz.
Wil je dit boek winnen?
Surf naar ww w.k lapkrant.be
en klik op ‘Win win win’.
We geven vijf exemplaren weg.
De serie ‘Dol op dansen’ bevat vier
boeken: Hiphop, Ballet, Tapdansen
en Ballroom. Speciaal voor Klaplezers: 15 % korting bij aankoop
van de serie. Surf naar
www.schoolsupport.be/klap01dans

en geef deze kortingscode in bij het
bestellen: KLAP01DANS

Foto Shutterstock

Sommige kinderen zijn te groot voor
hun fiets. Ze willen een nieuwe kopen.
Is iets stuk? Dan herstelt de fietsenmaker je fiets. Controleer zeker of je
remmen, banden en lichtjes werken.
Zo kan je veilig naar school! Meestal
stellen mensen een bezoek aan de
fietsenmaker uit. Net voor het nieuwe
schooljaar willen ze geholpen worden.

COVID-19

Doe het zelf!
Zelf je fiets onderhouden is erg
belangrijk. Zo gaat je fiets langer mee.
Poets je fiets regelmatig. Smeer af en
toe wat olie op de ketting. En pomp
samen met je ouders de banden op.
Ben jij klaar om veilig naar school te
fietsen?

Zenuwachtig
Begint het nieuwe schooljaar?
Dan hebben veel kinderen
kriebels in hun buik. Ze komen
in een nieuwe groep terecht. Of
er is een nieuwe leerkracht.

In maart was het schrikken. Het
coronavirus was aanwezig in
ons land. Enkele maanden later
doen we veel dingen anders.

We wassen onze handen meer. We
houden afstand. We proberen met
niet teveel mensen samen te zijn.
En volwassenen dragen vaak een
mondkapje. Deze regels helpen de
verspreiding van het virus tegen te
gaan. Vanaf midden juli namen de
besmettingen opnieuw toe. Dokters en ministers benadrukken het
gevaar. Het blijft belangrijk om ons
goed te beschermen.

Dat is natuurlijk spannend! Soms
zijn kinderen erg zenuwachtig. Ze
slapen en eten niet goed. Ze denken
dat het helemaal niet zal lukken. Zie
je in de klasgroep iemand nieuw?
Dan is het goed om ermee te praten.
Vraag of je kan helpen. Betrek hem
of haar in het spel. Dat is leuk voor
iedereen. De poster zorgt dat je het
schooljaar goed start!

Heb jij zenuwen bij het begin
van het schooljaar?
Doe mee met de poll op
ww w.k lapkrant.be
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Hiphop

het druk bij de fietsenmaker!

Foto Shutterstock
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Boek van
de maand

Start het nieuwe schooljaar? Dan is
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In
in ons land

>>> Bij een hittegolf zoekt iedereen verfrissing. (Foto Pexels)

Temperaturen schoten omhoog
Voor het zesde jaar op rij was er een hittegolf. Er komen steeds meer
hittegolven voor. En ook de temperaturen tijdens deze periodes zijn
hoger.

Hou je van warme temperaturen?
Dan is een hittegolf iets voor jou.
Toch mag het voor veel mensen koeler zijn. Zware inspanningen gaan
moeizaam. En vooral oudere en zieke
mensen hebben het moeilijk. Ook
de natuur kreunt onder de warmte.
Wetenschappers zijn bezorgd. Dit is
een gevolg van de opwarming van het
klimaat. Waarschijnlijk zullen deze
hittegolven toenemen.

Surf naar www.klapkrant.be

Mondmaskers
Op sommige plaatsen is het dragen
van een mondmasker verplicht.
Ademen door een mondmasker is
niet eenvoudig. Tijdens een hittegolf
wordt het nog moeilijker. Het gevaar
is dat je te snel ademt. Je kan dan
onwel worden. Wil je dit voorkomen?
Let goed op je ademhaling. Adem
kort in langs je neus. En adem daarna
langer uit langs je mond. Vergeet niet
om voldoende te drinken.

Hittegolf
Een hittegolf is een lange periode
van erg warm weer. Het moet vijf
dagen na elkaar minstens 25° C
zijn. Drie van deze dagen moeten
heter zijn dan 30° C. Men noemt
dit tropisch warm. De temperaturen moeten gemeten worden
in een speciale hut. De meeste
hittegolven komen voor in juli
en augustus. In elk land zijn de
regels voor een hittegolf anders.
Dat komt omdat het klimaat
overal op aarde anders is. Zo
moet het in Spanje drie aansluitende dagen meer dan 33° C zijn.
In Zweden zijn vijf aansluitende
dagen boven 25° C voldoende.

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

Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan.
(Pippi Langkous)

Feesten maar!
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Cadeau
Wil je iemand iets wensen? Dan kan je een
cadeau geven. Wie iets geeft, hoeft daar niks

Feest!
Hiep hiep hoera! Klap wordt 30 jaar! Dat willen we
vieren. We hebben het in dit nummer over feest.
Leg de toeters en slingers maar klaar.

Bij een feest komen mensen
samen. Ze vieren een leuke
gebeurtenis. Soms wordt
een feest elk jaar herhaald.
Denk maar aan een verjaardag of Kerstmis. Soms vieren we iets bijzonders. Dat
kan een huwelijk of geboorte zijn. Het feest vindt maar
één keer plaats. Feest vieren
is niet nieuw. Het gebeurt al
honderden jaren.

Herinnering

een geschenk gegeven.

Een cadeau hoeft niet
duur te zijn. Je kan zelf
iets knutselen. Of een
leuke kaart maken. Vaak
worden geschenkjes
ingepakt. Zo maak je de
ontvanger nieuwsgierig.
In sommige landen zijn

Van sommige feesten werd
een herinnering gemaakt.
Vroeger kon je geen filmpjes delen via TikTok. Men
maakte dan een schilderij
of foto. Hoe rijker je was,
hoe groter het feest. Toch
is één ding altijd hetzelfde.
Samen plezier maken staat
centraal.

er andere gewoontes. In
Zwitserland maak je het
papier rustig open. Zo
toon je dat je niet hebberig bent. In Japan wordt
het cadeau onuitgepakt
doorgegeven.

Klap wil zijn trouwe
lezers bedanken!
Daarom geven we dit
feestjaar elke maand
cadeaus weg!
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voor terug te krijgen. Op feesten wordt vaak

Feestkledij
Op een feest willen mensen er mooi uitzien. Denk maar aan

Foto Shutterstock

een huwelijk. Daar heeft het bruidspaar feestelijke kledij aan.

Bij een Marokkaans huwelijk wisselt de bruid van outfit. Ze trekt
verschillende kleurrijke jurken
aan. Haar handen worden vooraf
versierd met henna. Henna is een
rode kleurstof. Die zit in de bladeren van de hennastruik. Meng
je deze bladeren met citroensap?
Dan krijg je een rode kleur.

Knap!
Ben je uitgenodigd op een feest?
Dan zorg je dat je er ook mooi
uitziet. Je legt je haren goed. Misschien gebruik je wat make-up. Of
je doet parfum op. Natuurlijk trek
je leuke kleren aan. Is iedereen
eindelijk uit de badkamer? Dan
kan het feestje echt beginnen!
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Divali
Sommige mensen zijn gelovig. Ze geloven in
een God of meerdere Goden. Elke religie heeft

Foto's iStock

feestdagen. Heb jij al van Divali gehoord?

i
Bekijk een filmpje van Dival
op ww w.k lapkrant.be.
Klik op 'Voor Klap-lezers'
en dan op 'Filmpjes en meer'.

Kermis

Divali is een hindoeïstisch feest. Het kent zijn oorsprong in India. Het betekent: ‘feest van de lichtjes’.
In en rond huizen worden lichtjes aangestoken.
Er worden vaak Dipa gebruikt. Dat zijn kleine
olielampjes (zie foto). Dit jaar begint Divali op 14
oktober. Het feest duurt vijf dagen. Men viert de
overwinning van het licht op de duisternis. Het goede
overwint het slechte. Tijdens deze dagen vasten de
mensen. Ze eten geen vlees of vis, maar wel zoetigheden. Ze wensen elkaar geluk. Er is ook vuurwerk. Het
is een feest voor iedereen!

Herdenken
Soms gebeurt er iets speciaals in de geschiedenis. Het is zo

Is het feest in de stad? Dan
zijn er kraampjes. Soms is
er zelfs een kermis.

Kermis komt van ‘kerkmis’.
Vroeger werd dan de verjaardag
van de kerk gevierd. Nu heeft
de kermis niets meer met de
kerk te maken. Op de kermis
staan een heleboel attracties.
Een spookhuis, een rups, botsauto’s … Je kan ook van een
suikerspin of wafel smullen.
Het is een echt feest!

Op 21 juli viert België feest. Het
is de nationale feestdag. In 1831
legde Leopold I de eed af. Hij werd
de allereerste koning van België.
Sindsdien wordt dit gevierd. De
inwoners van België krijgen een
vrije dag. Er is ook een parade.

Soms wordt het einde van een
trieste periode herdacht. Op 11
november is het Wapenstilstand.
We vieren dan het einde van de
Eerste Wereldoorlog. Heel veel
mensen stierven tijdens de oorlog.
We herdenken de slachtoffers.

Foto Flickr
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bijzonder dat het elk jaar herdacht wordt.

Feesten maar!
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Elke dag feest
De Druivelaar is een scheurkalender. Jaarlijks worden er bijna een
miljoen kalenders verkocht. De kalender is al 105 jaar oud. En hij
Foto Cynthia Van den Bossche

hangt nog steeds in vele huiskamers.

Elke dag scheur je een blaadje af. Op
zo’n blaadje staat heel wat informatie.
Je ziet welke dag en maand het is.
Maar dat is niet alles. Ook de feestda-

gen staan vermeld. Je leest ook wanneer de zon opkomt en ondergaat. En
het allerleukste is de mop. Die lees je
op de achterkant.

Feestvarken
Wordt er voor jou een feest gehouden? Dan ben jij het feestvarken.
Maar weet je wat feestvarken echt betekent?

Lekker?
Maar dat was in de middeleeuwen
anders. Het feestvarken was geen
persoon. Het was een dier. En dat

dier was niet gelukkig. Het werd
immers klaargemaakt om op te
eten. Op het midden van een plein
werd het aan een spit opgehangen.
Een spit is een metalen staaf. In de
bek van het varken werd een appel
gestoken. Boven een vuurtje werd
het varken geroosterd. Iedereen
mocht een stuk van het varken
opeten. Wat een geluk dat je nu als
feestvarken niet geroosterd wordt.

Cartoon Kenny Rubenis

Als feestvarken sta je in de belangstelling. Je wordt in de watten
gelegd. Je krijgt cadeautjes. Er is
taart en limonade. Er komen veel
mensen naar je feestje. Meestal ben
je als feestvarken erg blij.

Hoera!
woont in Japan. Ze werd maar liefst 117 jaar oud! Ze is
daarmee de oudste levende persoon ter wereld.

Tanake werd geboren in 1903. In
1922 trouwde ze met haar man. Ze
hadden vijf kinderen. Haar man
stierf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tanake heeft altijd een winkeltje
gehad. Ze verkocht er noedels en

pudding. Op haar 63ste ging ze op
pensioen. Ze bezocht familie in de
Verenigde Staten van Amerika.
Toen ze 103 was, overwon ze kanker.
Nu woont Tanake in een rusthuis.
Ze wil nog lang niet sterven. Ze wil

Foto Wikipedia - Wujek Jasiek

Op 2 januari 2020 vierde Kane Tanaka feest. Tanaka

minstens 120 jaar oud worden. Elke
ochtend staat ze om zes uur op. Ze
houdt van kalligrafie, spelletjes en
zoetigheden.

Volgende maand: Klinkt als muziek in de oren
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‘Het carnaval-virus
zit in de familie!’

Zoek je twee kerels die alles weten van feesten? Dan moet je bij Nand
en Stan zijn. Ze bereiden nu al carnaval voor!

je op voor ‘De orde van de Raepe’. Dat
zijn alle oud-prinsen en het stadsbestuur. Zij kiezen samen de nieuwe
prins of prinses.
Nand: Ik wil geen prins worden.
Want dan ben je wel erg weinig thuis.

Hoe komt het dat jullie zo gek

Carnaval is nog vijf maanden

zijn van carnaval?

veraf. Toch zijn jullie al bezig?

Wat is het minst leuke moment?

Stan: Het carnaval-virus zit in de
familie. Papa zit in het bestuur van
een groep. Die heet ‘De Kiekeboeboes’. Hij heeft een belangrijke taak.
En hij mag veel beslissen. Wij helpen
hem daarbij. Mama supportert voor
ons. Ze heeft zelf ook lang in de groep
gezeten.
Nand: Mémé doet ook mee. Bij haar is
het altijd carnaval! Zeker in de auto!

Nand: Ja, er is veel werk! Eerst wordt
de wagen gekocht. We herstellen dan
de figuren. En we helpen schilderen.
Stan: Er worden kostuums gekozen.
Sommige worden ook gemaakt. Daarna oefenen we een lied en dans. En
dan moet alles samen komen voor de
stoet.

Stan: Op de laatste dag van carnaval
is er een wandeling. Alle carnavalisten
hebben een fakkel mee. Er wordt dan
een pop verbrand. Dat is echt triest.
Nand: En dan is het weer heel lang
wachten tot het volgende feest.

Waarom is de stoet belangrijk?

Stan: Alle groepen krijgen punten. Ze
krijgen punten op hun kostuums, de
wagen, de dans … Wij willen zo hoog
mogelijk eindigen.
Nand: Tot nu toe eindigden we meestal in de top vijf. Dat is erg goed!

Waar dromen jullie nog van?

Nand: Dat we papa zijn taken kunnen
doen. Als hij 90 jaar is.
Stan: 90?! 50 is beter! Dan hoeven we
niet zolang te wachten!

Wat moet je doen om prins(es)
carnaval te worden?

Stan: We wonen in Lokeren. Hier kan
je je kandidaat stellen. Dat doe je door
een show in elkaar te steken. Die voer

>>> Uitgeteld na carnaval.

Foto Shutterstock
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Olieramp
Mauritius is een eiland in de
Indische oceaan. Eind juli liep
Foto Shutterstock

een Japans schip vast voor
de kust. Het brak in twee.
Ongeveer 1 000 ton olie lekte

Ondertussen is er 2 500 ton olie uit
het schip gepompt. Met een helikopter werd het aan land gebracht.
Toch is het een echte ramp voor de
natuur. De gelekte olie dreef naar
een natuurgebied. Er leven maar
liefst 1 700 diersoorten. Ze leven
in de zee en op het land. Er zijn
zeldzame waterschildpadden en
prachtige koraalriffen. Die zijn in
gevaar.

Haar
Foto Wikipedia - Mehr News Agency

De bewoners van Mauritius probeerden de olie op te ruimen. Ze

Ontploffing
Op 4 augustus werd Beiroet
(Libanon) opgeschrikt. Er waren
twee ontploffingen in de haven.
Deze vonden plaats doordat er
een gevaarlijke stof lag opgeslagen. Duizenden mensen raakten
gewond. Meer dan 200 mensen
kwamen om. De bevolking is
kwaad. Ze vindt dat de regering
schuld treft. Heel wat landen
boden hulp aan.

Foto Belga

We kunnen er niet omheen. Het
coronavirus is nog steeds aanwezig. In de hele wereld zijn meer
dan 21 miljoen mensen besmet
geraakt. Meer dan 770 000 mensen stierven aan COVID-19.
Dat zijn de cijfers vanaf het
begin van de pandemie. De vier
zwaarst getroffen landen zijn:
de Verenigde Staten, Brazilië,
Mexico en India.

deden ook iets bijzonders. Ze lieten massaal hun haren knippen.
Kapsalons gaven zelfs kortingen.
Mensenhaar is geschikt om olie
uit het water te halen. Het houdt
de olie vast. Het haar werd vastgehangen aan netten. Zo houdt het de
olie bij elkaar tot ze weggepompt
wordt. Iedereen doet er alles aan
om de schade te beperken. Het zal
nog weken duren voor alles is opgeruimd.

Hippe stalling voor
de fiets
In Den Haag (Nederland)
opende deze zomer een nieuwe
fietsenstalling. Die ligt aan het
station. Er kunnen maar liefst

© Rob Hogeslag

Coronavirus

in de oceaan.

8 000 fietsen staan.

Wil je je fiets veilig parkeren? Dan
heb je vaak problemen. Stallingen zijn
soms te klein. Ze zijn onhandig. Of ze
liggen in een duister hoekje. De nieuwe stalling in Den Haag ligt onder

de grond. Maar het is er licht
en ruim. Ze is 8 000 vierkante meter
groot. Je kan goed zien waar er nog
plekken vrij zijn. En je kan met je fiets
een speciale rolband op!

over de wereld
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Nieuwe dinosoort ontdekt
nieuwe dinosoort ontdekt. Het
is familie van de Tyrannosaurus

Rex.

Het eiland Isle of Wight is gekend voor
zijn fossielen. Veel mensen wandelen er op het strand. Ze zoeken naar
sporen van het verleden. Of ze vinden
de fossielen toevallig. Vorig jaar ontdekten vier mensen elk een bot. De
vinders gingen naar het dinomuseum
in de buurt. Eén van hen had al eerder een bot gevonden. Maar ditmaal
zagen ze er anders uit. Iedereen was
nieuwsgierig van welk dier ze kwamen. De botten werden naar de Universiteit van Southampton gebracht.
Wetenschappers bestudeerden ze.
Ze waren het erover eens. Deze vier
botten waren wervels. Ze kwamen uit

de staart, rug en nek van een dino. Ze
behoorden tot hetzelfde dier. Maar
zo’n soort dino hadden ze nog niet
ontdekt.

Uitzonderlijk
De dino zou 115 miljoen jaar geleden
geleefd hebben. Hij was ongeveer vier
meter lang. Hij had scherpe tanden.
En hij was een vleeseter. Hij jaagde
op zijn prooi. De dino kreeg de naam:
Vectaerovenator Inopinatus. Dat
betekent: ‘met lucht gevulde jager’.
Zijn naam kreeg hij door structuur
van zijn botten. Die zijn voorzien van
ruimtes. In de ruimtes
zat lucht. Het waren
verlengstukken van de
long. Ze zouden ervoor
gezorgd hebben dat
deze dino’s efficiënt

konden ademen. Door de holtes in de
wervels was het skelet ook lichter. En
was het waarschijnlijk ook erg breekbaar. De huidige vogels hebben ook
zulke botten.

Nog meer?
De wetenschappers denken dat er niet
veel delen van het skelet overblijven.
Ze vermoeden dat de gevonden resten
zijn aangespoeld. En dat de rest van
het skelet in zee is verdwenen. ‘Vind je
toch een bot? Breng het dan naar ons’,
klinkt het. ‘Zo kunnen we nog meer te
weten komen over deze unieke soort!’

>>> Een tekening van de gevonden botten.

>>> Zo zouden de laatste uren van de dino geweest zijn.

(© Trudie Wilson)

© Darren Naish

In het Verenigd Koninkrijk is een
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Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen.
Proefjes, knutselen, koken … Doe je mee?

Balpen
Wil je iets noteren? Dan heb je iets nodig
waarmee je kan schrijven. Er bestaan heel
wat spullen. Je hebt potloden, stiften, krijt,
wasco’s, balpennen, vulpennen … De meeste
mensen gebruiken een balpen. Maar weet jij
hoe een balpen werkt?

Dit heb je nodig
• schrijfmateriaal
• papier

Kijk
Neem twintig voorwerpen waarmee
je kan schrijven. Opgelet: zoek allerlei soorten. Twintig stiften in andere
kleuren zijn niet goed. Welke voorwerpen horen samen? Waarom? Neem
van elke soort één voorwerp. Teken er
krullen mee op een blad. Wat schrijft
het gemakkelijkste? Hoe komt dit?

Steek de pen in elkaar zonder de veer.
Knip de pen aan en uit. Wat merk je?
Haal de pen terug uiteen. Steek ze nu
goed in elkaar.

Foto's Sofie DeMoor

Ontdek
Bekijk nu alle balpennen. Hoe verschillen ze van elkaar? Welke pen
bestaat uit de meeste onderdelen,
denk je? Neem die pen. Draai de pen
voorzichtig los. Leg de onderdelen
voor je. Zoek het deel waarmee je je
pen kan vasthangen aan een kaft.
Toon het omhulsel van de pen. Waar
zit de inkt in? Zoek de delen die bij de
klikdop horen. Leg het veertje opzij.

Foto Sofie De Moor

Hoe werkt een balpen?
Een balpen heeft een buisje met inkt.
Dat wordt afgesloten door een klein
balletje. Zo loopt de inkt er niet uit.
Beweeg je je pen? Dan rolt het balletje
door de inkt. Het laat een spoor van

inkt na op papier. De eerste balpen
komt uit 1931. Er bestaan ondertussen
miljoenen pennen. Ze hebben een
andere vorm of kleur. Maar ze werken
allemaal op dezelfde manier!

Veel plezier!
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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

10

blz. 2

blz. 2 Op deze dag ga je te voet of met de fiets of

8

3

step naar school. | blz. 3 Veel mensen gaan met
dit hip dier wandelen. | blz. 4 Zorg bij het begin
van het schooljaar dat je … in orde is! | blz. 5 Voor
het zesde jaar op rij is er in ons land een … | blz. 7
Feest voor Klap! Hoe oud worden wij? | blz. 8 Dit
is het hindoeïstische Feest van het Licht. | blz. 9 De
… is de bekendste scheurkalender. | blz. 10 Welk
feest vieren Nand en Stan het liefst? | blz. 12 Voor
de kust van dit eiland vond een olieramp plaats.
blz. 13 De Vectaerovenator Inopinatus is een nieuw
soort … | blz. 14 Bij de rubriek ‘Ik maak’ leerden
we meer over dit voorwerp. | blz. 16 Jean-Joseph ...
werd in Hoei geboren.
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Surf naar www.klapkrant.be voor de oplossingen van
het Klapwoordraadsel, en een quiz met meerkeuzevragen over deze Klap.

Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?
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LUUK EN LILLY
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Elke dag maken uitvindingen ons leven gemakkelijker.
Wist je dat heel wat uitvindingen Belgisch zijn?
Wij stellen elke maand een uitvinding en uitvinder aan je voor!

Rolschaatsen
Naam:
Jean-Joseph Merlin
Foto Pixabay

Geboren:

Jean-Joseph Merlin was een
uitvinder. Daarnaast maakte
hij klokken en uurwerken. Dat

Geboorteplaats:
Hoei

deed hij in een atelier in Parijs

Uitvinding:

(Frankrijk). Hij was veel bezig

rolschaatsen

met techniek. Hij hield van het

Foto Schilderij Thomas Gainsborough

17 september 1735

ontwerpen van instrumenten.

Wil je je uitvinding verkopen? Dan
moet je een patent aanvragen. Dat is
het bewijs dat jij de uitvinder bent.
Jean-Joseph vroeg geen patent aan.
In 1863 deed James Plimpton dat
wel. Hij beweerde dat hij de eerste
uitvinder was. Maar documenten
tonen dat het toch de Belgische
Jean-Joseph is.

Zelf rolschaatsen?
Je moet je evenwicht goed kunnen houden. Ben je onzeker?
Bescherm je! Dat kan met een
helm, pols- en knielappen.

WIST

Verschil?

Zo zagen rolschaatsen er
in 1910 uit!

Foto Wikipedia - Library of Congress

Niet goed genoeg
Vaak ging Jean-Joseph reclame
maken voor zijn uitvindingen. Hij
trok dan altijd zijn rolschaatsen aan.
Dat vonden de mensen bijzonder.
Zoiets hadden ze nog nooit gezien!
Alleen ging het soms mis. Bochten
maken lukte niet. Ook stoppen was
moeilijk. Jean-Joseph zocht oplossingen voor de problemen. Maar hij
vond er geen. Daarom besloot hij
zijn ontwerp niet te verkopen.

Foto Pixabay

De mensen waren erg nieuwsgierig.
Ze kwamen in zijn winkel kijken
naar zijn uitvindingen. Daar konden
ze sommige dingen testen. Luisteren
naar muziekdoosjes, in een rolstoel
zitten … Jean-Joseph vroeg daarvoor
soms geld. Toen hij 25 jaar oud was,
vond hij de rolschaatsen uit. Ze leken
op de inlineskates. De wieltjes stonden op een rij. Ze waren gemaakt
van metaal.

Oeps …

JE DAT?

Rolschaatsen komen in alle
maten en vormen voor! Een
klassieke rolschaats heeft twee
rijen met twee wielen. Bij een
inlineskate staan de wielen op
één rij.

Foto Pixabay

Wieltjes op een rij

WIST JE
DAT?

Volgende maand: De saxofoon

