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Ziekenhuisschip
De Global Mercy is maar liefst 174
meter lang. Ze telt twaalf verdiepingen. En ze weegt 37 000 ton.
Het schip werd gebouwd in China.
Maar het is nog niet ingericht als
ziekenhuis. Die eer is voor België.
In de haven van Antwerpen mag
het schip gratis aanmeren. Tiental-

len bedrijven maken er kamers en
operatiekwartieren in. Dat doen
ze vrijwillig. Het wordt het grootste
private ziekenhuisschip ter wereld.
Is het schip afgewerkt? Dan vaart
het naar Afrikaanse havens.
Aan boord werken vrijwilligers. Ze
verlenen medische zorgen. Of ze

Foto Mercy Ships

Mercy Ships zijn schepen. Ze worden gebruikt als
ziekenhuis. Ze meren aan in Afrikaanse havens. Dit voorjaar
wordt de Global Mercy in Antwerpen afgewerkt.

geven inwoners van het land een
opleiding over zorg. Veel patiënten
komen uit afgelegen gebieden. Ze
hebben geen dokter in de buurt. En
ze leven in armoede. Op het schip
worden ze gratis geholpen.

Baby-olifant
Het gaat om een Aziatische olifant. Deze soort is
met uitsterven bedreigd. De geboorte is dus goed
nieuws! Het kereltje is het eerste kalf van mama
Soraya. Daarom werd ze tijdens haar zwangerschap goed opgevolgd. De kans is groot dat er bij
een eerste baby-olifant iets verkeerd gaat. Bij de
bevalling waren haar verzorgers en dokter aanwezig.
Alles verliep vlot. Soraya zorgt goed voor haar kalfje.
En ook de familie is lief voor de kleine spruit.

Reisje naar de zon?
Flo en Gust zijn tien jaar. Ze bouwen een raket.
‘Waar vliegen jullie heen?’ vraagt een journalist.

Mop van
de maand!

‘Wij reizen naar de zon!’ antwoordt Flo.
‘Dat kan toch niet?’ schrikt de journalist.
‘Jullie raket zal smelten!’
‘Nee, hoor’, sust Gust. ‘Wij zijn niet dom.
Wij vliegen enkel ’s nachts!’

Foto Pairi Daiza

Fijn nieuws uit Pairi Daiza! Op 18 december 2020
werd er een baby-olifant geboren.

samen met anderen
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Bloed geven

Anders feesten

Foto iStock

Hoe vierde jij de voorbije kerstdag en nieuwjaarsdag?
De feestdagen waren anders dan normaal.

Foto iStock

De dierenkliniek van het
UZ Gent zoekt honden en
katten. Zij moeten elke drie
maanden bloed geven. Dat
bloed wordt gebruikt voor
operaties. Heel wat mensen
zijn gehecht aan hun huisdier. Is het dier gewond? Dan
willen ze dat het geopereerd
wordt. Maar daarvoor is soms
bloed nodig. Bekijk een
filmpje op
w w w.k lapkrant.b
e

Er werd vaker gevierd binnen
het gezin. Grote feesten waren
verboden. Dus gingen heel wat
mensen op zoek naar alternatieven. Er werden pakjes open
gemaakt via Zoom, WhatsApp
en Skype. Nieuwjaarsbrieven
werden in de voortuin voorgelezen. In sommige straten dron-

ken ze soep. En handen
werden gewarmd aan een
vuurkorf. Anderen organiseerden een online quiz. Eén ding
is zeker: iedereen hoopt volgend
jaar weer op de ‘oude’ manier
feest te vieren. Dicht bij
vrienden en familie
zijn, is het leukste!

Hoor je dat?

Sint-Baafs in een nieuw jasje
Daarin wordt de temperatuur
geregeld. Met een reality-bril reis
je naar het verleden.

Foto iStock

Al enkele jaren is men bezig met
de renovatie. Vanaf maart gaat
de site normaal gezien open voor
het publiek. Het was een hele
klus. Ze verwachten honderdduizenden bezoekers per jaar. Dat
betekent dat het gebouw voor
iedereen toegankelijk moet zijn.
Daarnaast is het belangrijk om
de kunstwerken goed te bewaren. Voor het Lam Gods werd
een speciale vitrine ontworpen.

Foto iStock

De Sint-Baafskathedraal in Gent wordt gerestaureerd. Er
komt een gloednieuw bezoekerscentrum. Het kunstwerk
het Lam Gods krijgt een unieke plek.

In de natuur zijn is goed voor
je gezondheid. Buiten bewegen zorgt dat je je beter in je
vel voelt. Amerikaanse onderzoekers ontdekten nog meer.
Wandelaars moesten in een
natuurgebied gaan. Sommige
groepen kregen zangvogels te
horen. Deze groepen voelden
zich achteraf het best. Natuurgeluiden dragen dus bij tot een
beter welzijn.
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Minder vet in chips
Chips zijn niet gezond. Maar ze zijn wel lekker. Hoe kan je het
vetgehalte verlagen? Dat zochten Leuvense wetenschappers uit.

Chips zijn meestal gemaakt van schijfjes aardappelen.
Die worden gefrituurd in vet. Bij het merk Pringles
maken ze chips op een andere manier. Ze maken
een deeg. Dat bestaat uit vlokken aardappel en
water. Het deeg wordt in een mal gegoten. Daarna
worden de schijfjes gefrituurd. Hierdoor hebben
de Pringles-chips allemaal dezelfde vorm.

Het Verdwenen Paneel
In de klas van Anna vertelt
de meester over een schilderij.
Het werd in 1934 gestolen.
Het heet De Rechtvaardige
Rechters. Veel mensen zochten het paneel. Want het is erg
waardevol. Toch heeft niemand
het ooit gevonden. Maar dat is
buiten Anna gerekend. Zij moet
en zal het vinden.

De wetenschappers namen 47 stalen vlokken
aardappel. Die hebben ze bestudeerd. Daarna
gingen ze zelf deeg maken. Was het deeg minder
stevig? Dan kwamen er bellen lucht in. Die vulden
zich tijdens het frituren met vet. Was het deeg
steviger? Dan was er minder vet. Maar de chips
waren ook minder krokant. De fabriek maakt nu
chips met 33% vet. Dat zou 21% vet kunnen
worden. Maar het is de vraag of mensen ook
graag minder krokante chips eten.

Foto iStock

© Uitgeverij Nanuq

Lekker of gezond?

Diepvriezers gezocht
Ook in ons land is de vaccinatie tegen het coronavirus begonnen.
Het vaccin van Pfizer/BioNTech moet echter op -70°C bewaard

WIN! WIN! WIN!be

Surf naar ww w.k lapkrant.
Het Verdwenen Paneel – strip
Pieter Depoortere (tekeningen) &

Frank Pollet en Moniek Vermeulen (tekst)
Uitgeverij Nanuq, 2020, 32 blz.

Escolab is een bedrijf in Kruibeke. Er
wordt medisch materiaal verkocht.
De overheid, ziekenhuizen en dokters
bestellen er speciale diepvriezers. Ze
willen alle mensen zo vlot mogelijk
inenten als het vaccin toekomt. De
diepvriezers zijn belangrijk. Maar er
zijn ook handschoenen nodig. Het
vaccin uit zo’n koude diepvries halen
is immers gevaarlijk.

Foto iStock

worden. Dat vormt een hele uitdaging!

In
in ons land

>> Samen poëzie lezen is niet alleen gezellig, het is ook leuk!
Je kan alvast beginnen met de Klap-poster. (Foto iStock)
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Poll: Lees jij soms poëzie?

Samen poëzie be-leven
Poëzie is overal. Ze zit verborgen in een lied. Soms staat ze op een
© Poëzie week

affiche. Of ze wordt op een kaart de wereld ingestuurd. Poëzie is er
voor iedereen.

Sommige kinderen hebben schrik van
gedichten. Ze denken dat ze te moeilijk zijn. Of dat enkel superslimme
lezers ze begrijpen. Daar is niks van
aan! Poëzie is er voor iedereen. Het
is misschien anders dan wat je kent.
Lees je poëzie? Dan worden de deuren en ramen in je hoofd open gezet.
Gedichten roepen emoties op. Je kan
troost vinden in woorden. Maar je
kan er ook ongelooflijk om lachen.
Poëzie is een gekleurde wereld. En
ze is klaar om (nog meer) ontdekt te
worden.

Surf naar www.klapkrant.be

Voordelen
Er zijn wel wat voordelen aan poëzie.
Eerst en vooral: gedichten zijn vaak
kort. Dat is handig voor wie niet zo
graag leest. Er wordt gespeeld met
taal, klank en ritme. De dichter probeert zoveel mogelijk te zeggen. Dat
doet zij/hij door zo weinig mogelijk
woorden te gebruiken. Voor iedereen zit er een andere betekenis in
poëzie. Lees maar eens samen met je
vriend(in) een gedicht. Wat betekent
het voor jullie?

Poëzieweek
Van 28 januari tot en met 3 februari is
het Poëzieweek. Het thema van deze
week is ‘Samen’. Vaak leven we ‘tegen
elkaar op’. We willen beter zijn, gelijk
hebben. De coronacrisis heeft ons
vaak op een eiland gezet. Ver weg van
vrienden en familie. Daarom is het
belangrijk om samen naar de wereld
te kijken. Samen gedichten te lezen,
samen te zijn, samen te zitten, te werken, te schrijven. Samen kunnen we
immers meer dan alleen.

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

Tien tenen
Kale kikkers tellen:
ik heb er geen gezien.
Koeien zonder tanden:
een tweetal, misschien?
Eén vinger kleefde vast
in de neus van de jongen.
En in twaalf auto’s werden
loeihard liedjes gezongen.
Snorren en baarden:
drie vrouwen, echt waar.
Mannen met manen:
vier jongeheren. Maar
vijf mensen keken zuur.
En die vrachtwagenchauffeur
die had on-ge-loof-lijk
tien tenen aan het stuur.

© Sanne Thijs - Tekst: Sofie De Moor

De jeugdrechtbank
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Over regels en wetten
Foto iStock

Niet door het rode licht rijden. Niet smakken wanneer je eet. In de rij
gaan staan wanneer de bel gaat. Elke dag moet je regels volgen. Maar
waarom is dat precies?

Jij hebt vast andere regels op school
dan thuis. En die kan je maar beter
volgen. Anders krijg je straf. Regels
zijn er niet om je te pesten. Ze zorgen
ervoor dat alles vlot verloopt. Wetten zijn ook regels. Ze zijn opgesteld
door de overheid. De bevolking moet
zich aan deze wetten houden. Stel je

voor dat iedereen in het verkeer zijn
zin doet. Er zou veel chaos zijn. En
misschien zouden enkel de sterksten
overeind blijven.

Wetboek
Alle regels voor ons land staan in een
lange lijst. Je kan ze lezen in verschil-

lende wetboeken. Hierin staat ook
welke straf je krijgt als je de wet niet
volgt. De wereld en ons land veranderen constant. Er zijn nieuwe technologieën. Of er zijn plots problemen
die voorheen niet bestonden. In deze
gevallen kan de wet aangepast worden. De aanpassing vind je dan in
het Belgisch Staatsblad.

Wetten overtreden
Bij het overtreden van wetten, krijg je soms een boete. Pleeg je een
grote misdaad? Dan kom je voor de rechter. Die zal een gepaste
straf opleggen.

misdrijven, zoals doodslag. Is je
misdaad ernstig? Dan krijg je een
zwaardere straf. In ons land zijn
er negen soorten rechtbanken. Zij
behandelen verschillende zaken.

Foto iStock

Rijd je te snel of gsm je achter het
stuur? Dan volgt er een boete.
Betaal je die niet? Dan moet je
naar de politierechtbank. Het hof
van assisen behandelt de zwaarste

Jeugdrechtbank
Ook kinderen en jongeren komen in contact met de rechtbank. Er is

Foto iStock

een verschil tussen dingen waar ze zelf wel of niet voor kiezen.

Scheiden je ouders? En komen ze niet
tot afspraken? Dan kan de familierechter helpen. Hij kan beslissen hoeveel dagen je bij mama of papa blijft.
Je kiest er niet voor dat je ouders
scheiden. Het is buiten je wil om.
Soms kunnen ouders helemaal niet
goed voor hun kinderen zorgen. Dan

neemt de overheid die taak over. Ze
zorgen ervoor dat de jongeren in een
veilige omgeving opgroeien. Andere
jongeren plegen misdrijven. Ze verkopen drugs of stelen. Ze hebben zelf
gekozen om dit te doen. Dit zijn feiten binnen hun wil. Ze moeten dan
verschijnen voor de jeugdrechter.
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Het parket
Veel mensen vinden rechtspraak ingewikkeld. Wie doet
Foto iStock

wat? En hoe gaat het in zijn werk? We proberen dit met
een voorbeeld uit te leggen.

Jef is 16 jaar en heeft een overval
gepleegd. Hij heeft 2 000 euro
gestolen uit een bakkerij. Bij de
overval gebruikte hij een neppistool.
Hij maakte de bakker bang. En hij
sloeg hem zelfs. Maar een buurvrouw
zag alles gebeuren. Ze belde snel
naar de politie. Die konden Jef aanhouden toen hij uit de bakkerij wegliep. De agenten namen Jef mee
naar het politiebureau.

Feiten?
Op het bureau bellen de agenten
naar de magistraat. De magistraat
hoort bij het parket. Hij luistert naar
de feiten. Daarna geeft hij de agenten een opdracht. Ze moeten Jef, de
bakker en de buurvrouw verhoren.
Dat betekent dat ze vragen stellen
over de diefstal. Ook de beelden van
de camera aan de bakkerij worden
bestudeerd. En er wordt onderzocht

De rechtbank
In het artikel hierboven kon je het verhaal van Jef lezen.
De magistraat besliste dat Jef naar de jeugdrechter moet.

of Jef al eerder gestolen heeft. Hebben de agenten alle informatie? Dan
bellen ze nogmaals naar de magistraat. Die bepaalt opnieuw wat er
gebeurt. Het is niet de eerste keer dat
Jef iets doet wat niet mag. De bakker
is gewond. En de feiten zijn ernstig.
Maar Jef zegt zelf dat hij niks gedaan
heeft. Hij heeft geen inzicht tot
schuld. De magistraat beslist dat Jef
naar de jeugdrechter moet.

stelt nog meer vragen. Ondertussen noteert de griffier alles wat er
gezegd wordt. Jef zegt dat anderen
hem vroegen om de overval te doen.
En dat het geld niet voor hem was.

Hieronder lees je hoe het verder gaat.

Foto's iStock

De magistraat maakt het dossier
over aan de jeugdrechter. In het
dossier staan alle feiten. Ook de
beelden van de camera zijn toegevoegd. Daarop is te zien dat Jef
de dader is. Er is ook een verslag

van de dokter. Die meldt dat de
kaak van de bakker gebroken is.
De jeugdrechter nodigt Jef uit. Die
wordt door de agenten naar de
rechtbank gebracht. De rechter
luistert naar het verhaal van Jef. Hij

De advocaat van Jef is er ook.
Hij vraagt om geen zware straf te
geven. De jeugdrechter beslist dat
Jef naar een instelling moet. Daar
leert hij wat goed en fout is. En dat
hij geen foute dingen mag doen op
bevel van anderen.

De jeugdrechtbank

Toga
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Karretjes
en kleuren

Een toga is een kledingstuk.
Het wordt aangetrokken
door onder andere rechters,

In de gangen van het parket

magistraten, griffiers en

en de rechtbank zijn er veel

advocaten. Deze kledij trekken

karretjes. Ze worden niet

ze aan als er een zitting is.

gebruikt om boodschappen
te doen. Waarvoor dienen ze
dan wel?

Foto Sofie De Moor

Foto Sofie De Moor

De toga is een lang gewaad. Het
heeft meestal een zwarte kleur.
Maar het kan ook rood zijn. In het
wetboek staat hoe deze toga er
precies moet uitzien. Het kledingstuk gaat dus niet mee met de mode.
Het ziet er erg sober uit. De toga
is er gekomen om gelijkheid te
creëren. In de rechtbank is iedereen
gelijk. Niemand is de baas. Er
wordt geluisterd naar elke partij.
Iedereen gedraagt zich respectvol.
Ook al ben je niet akkoord met
wat de ander zegt.

Strafblad
Op school behaal je het liefst hoge punten. En ook bij sport wil
je zoveel mogelijk scoren. Heb je een strafblad? Dan hou je het
aantal bladzijden maar beter zo laag mogelijk!

straf zwaarder wordt als je weer
iets mispeutert.

© Kenny Rubenis

Mispeuter je iets thuis? Dan kom
je er misschien met een sorry vanaf. Maar ‘ik zal het nooit meer
doen’ is bij zware feiten geen
optie. Als dader van geweld
of een diefstal heb je meestal
meer schade aangericht. Legt
de rechter je een straf op? Dan
komt die op je strafblad. Leg
je een lange lijst aan? Dan kan
dat later betekenen dat je niet
alle jobs kan doen. Of dat je

Pleeg je zware feiten? Dan wordt
er een dossier over je gemaakt. In
dat dossier zit het verslag van de
politie. Soms zijn er foto’s toegevoegd. Er zit ook een kopie van je
strafblad bij. Zo’n dossier wordt
snel een dikke stapel papier. Om
die stapel papier worden kaftjes
gedaan. De kaftjes hebben een
kleur. Er staat op genoteerd welke
stappen er al gezet zijn. De dossiers verhuizen vaak van plek. Wil
je geen rugpijn? Dan gebruik je
beter een karretje om de dossiers
te verplaatsen!
Volgende maand: Betalen
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Wouter

‘Onze eerste taak is
om mensen te helpen!’
Tijdens het journaal hoor je vaak iets over ‘het parket’. Parket is een
houten vloer. Maar het is ook een groep mensen die nagaat of de
wetten nageleefd worden. KLAP had een interview met Wouter.
Wat houdt je job bij het
jeugdparket in?

Wouter: Mijn collega’s en ik behandelen dossiers van het begin tot het einde. Wordt er een misdrijf gepleegd?
Dan krijgen we een document van de
politie. Dat document lezen we. Daarna beoordelen we wat er moet gebeuren. Het wetboek is onze beste vriend.
Soms is het een klein misdrijf. Of er
zijn te weinig bewijzen. Het dossier
wordt dan geseponeerd. Het betekent
dat er niks meer mee gebeurt. Anders
worden er maatregelen genomen.

over geweld. Dat is jammer. Geweld is
nooit een oplossing.
Hebben de jongeren altijd iets
misdaan?

Wouter: Sommigen hebben iets strafbaars gedaan. Ze hebben dan de wet
overtreden. Bijvoorbeeld: een diefstal.
Maar het kan ook erger zijn, zoals een
moord. Gelukkig komt dat niet veel
voor. Soms hebben de jongeren niets
misdaan. De ouders kunnen hun
kinderen niet goed verzorgen. Of de
jongere vertoont moeilijk gedrag.

Welke dossiers krijg jij?

Straffen jullie jongeren door ze

Wouter: Ik werk op de afdeling Jeugd
en gezin. We krijgen alle dossiers die
iets te maken hebben met kinderen
en jongeren. Zijn er feiten binnen een
gezin? Dan komen die ook bij ons.
De feiten binnen het gezin gaan vaak

in de gevangenis te steken?

Wouter: Nee, hoor. Veel mensen
denken dat we alleen maar straffen.
Maar eigenlijk is onze eerste taak om
te helpen. Soms is een waarschuwing
of gesprek over de wet genoeg. Maar

soms is er meer nodig. De jongeren
moeten lessen volgen. Of ze moeten
helpen bij taken. Hun situatie wordt
opgevolgd. Gaat het over zware feiten? Dan gaat het dossier naar de
jeugdrechter. Hij kan beslissen dat de
jongere naar een instelling moet. De
gevangenis is enkel voor volwassenen.
Is je job zwaar?

Wouter: Soms wel, ja. Dan word ik
verdrietig en boos. Ik zou meer hulp
willen bieden. Maar dat kan niet
altijd. Er zijn ook veel regels om te
volgen. Dat maakt het heel ingewikkeld en tijdrovend. Soms zouden we
onze tijd beter kunnen besteden.
Maar toch doe ik mijn job erg graag.
Komt een jongere uit een moeilijke
situatie? En benut die daarna toch
al zijn/haar talenten? Dan doet dat
ongelooflijk veel deugd.

Foto's Sofie De Moor

Stapels dossiers!

Het parket en de rechtbank
van Ant werpen

De zittingszaal
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Foto ANP

Opgeschud
Op 28 en 29 december waren er in Kroatië aardbevingen. Eén van de

Bedrijven zijn
de pineut

aardbevingen duurde minutenlang. Ze was in twaalf landen te voelen.
Er waren ook heel wat naschokken.

De Kroatische stad Petrinja was het
zwaarst getroffen. Heel wat huizen
stortten in. De helft van de stad lag
in puin. Hulpverleners kwamen ter
plaatse. Ze probeerden mensen op te
sporen. Jammer genoeg vielen er heel
wat doden en gewonden. De Europese
Unie heeft hulp beloofd.

De onderhandelingen over
de Brexit hebben jaren
aangesleept. Maar sinds
1 januari is het definitief. Het
Foto ANP

Verenigd Koninkrijk (= VK) is
uit de Europese Unie (= EU)
gestapt. Daarover werd een
akkoord bereikt.

Het vaccin tegen het coronavirus
is er. Veel landen in Europa zijn
begonnen met vaccineren. De
meest kwetsbare mensen krijgen
het eerst een prik. Meestal zijn
dit zorgverleners en ouderen. Het
positieve nieuws liet niemand
onberoerd. De Duitser Sammy
Kramer is een piloot. Met zijn
vliegtuigje vloog hij een route.
De route vormde een spuit in de
lucht. De vlucht was niet gemakkelijk. Er waren enkele scherpe
bochten. Sammy moest goed
opletten. Hij wil mensen inspireren. Hopelijk laten veel mensen
zich inenten, klinkt het.

Drones

Er was veel te doen om de handel
tussen het VK en de EU. Zo zouden Europese bedrijven veel meer
belastingen moeten betalen aan
het VK. Europese vissers zouden
slechts in een klein stukje van de
Noordzee mogen vissen. Er werd
lang gepraat over nieuwe regels.
De bedrijven zijn de grootste
verliezers. Voor hen wordt het
moeilijker om goederen in of uit
te voeren.

Drones in Europa krijgen nieuwe
regels. Tot eind 2020 mochten drones enkel tien meter boven het eigen
terrein komen. Vanaf nu mogen
drones in open gebied hoger vliegen.
Dat brengt gevaar met zich mee.
Een drone mag niet botsen met een
vliegtuig. Wie met een drone vliegt,
moet zich laten registreren. Hij/zij
moet ook een verzekering nemen.

Onduidelijk

Foto iStock

© Flightradar24

Vaccin

De nieuwe regels zijn nog niet
helemaal duidelijk voor de bedrijven. Het is goed dat er geen extra
geld moet worden betaald om
goederen in te voeren in het VK.
Maar er komen wel andere kosten. Zo zullen ze extra papieren
moeten invullen. Ook het vervoer zal anders geregeld worden.
Veel bedrijven vrezen voor lange
wachtrijen aan de grens. Ze zijn
bezorgd dat hun producten niet
vers in de winkels zullen geraken.

over de wereld
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Ramp vermeden
Het eiland Zuid-Georgië is
ontsnapt aan een ramp. Het
afgelegen eiland ligt in de
Zuidelijke Atlantische Oceaan.
Het gigantische ijsblok A68a
dreef nipt voorbij. Daardoor
werden veel dieren gespaard.

In juli 2017 brak er een ijsplaat van
Antarctica. Die was bijna 6 000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer twee
keer de grootte van Oost-Vlaanderen.
De plaat kreeg de naam A68. De plaat
begon te drijven. Hij brak in verschillende stukken. Het grootste stuk,
A68a, had de vorm van een wijzende
hand. Het was zo’n 100 kilometer lang

en 40 kilometer breed. De ijsplaat zou
200 meter diep in het water liggen.

Dieren in gevaar
Onderzoekers hielden de ijsplaat in de
gaten. Ze zagen dat die recht op het
eiland Zuid-Georgië afstevende. Dat
zou een ramp betekenen. Enerzijds
zou hij de zeebodem beschadigen.
Daar leeft heel wat krill en plankton.
Anderzijds wonen er miljoenen dieren
op het eiland (zie cover). De pinguïns
en zeehonden voeden zich met vis uit
de zee. Het gigantische ijsblok zou de
doorgang voor de dieren
versperren. Zo
zouden ze geen

>>> Een botsing met een gigantische ijsberg werd nipt vermeden. (Foto’s iStock)

eten meer kunnen vangen. En dan
zouden ze sterven.

Oef!
Gelukkig liep het anders af. Er zat veel
stroming in zee. Daardoor maakte de
ijsberg voor het eiland een scherpe
bocht. Een deel van het ijsblok raakte de bodem van het eiland. Daarbij
brak er een stuk af. De ijsberg drijft
nu verder richting de evenaar. Onderweg zal hij verder smelten. Het afgebroken stuk heeft zich vastgehaakt
aan het eiland. Voorlopig dobbert het
daar rond.
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Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen.
Proefjes, knutselen, koken … Doe je mee?

een robothand

Dit heb je nodig
• stevig papier • plakband
• rietjes
• potlood
• keukentouw

ervoor dat je je lichaam kan bewegen. We tonen hoe je een robothand
kan maken. Daarmee boots je de werking van een hand na.

Drie – twee – één, start!
Stap 1: Leg je hand op het blad
papier. Teken rond je hand met
potlood. Opgelet, zorg dat je
vingers gespreid zijn!

Stap 5: Knip vijf langere stukken
van de rietjes. Die komen in de
palm van je hand. Kleef ook aan je
pols een rietje.

Stap 2: Kijk naar je eigen vingers. Waar kunnen ze buigen?
Duid dit aan op je getekende
hand.

Stap 6: Doe één knipje in het rietje
van elke vingertop. Neem daarna
het touw en knip er vijf stukken af.
Deze touwen moeten 25 centimeter lang zijn.

Stap 3: Knip je hand uit. Vouw
de plekken waar je vingers
buigen naar binnen. Doe ze
daarna weer open.

Stap 7: Rijg het touw door de
kootjes van je pink. Zorg ervoor
dat het touw tot de pols loopt.
Maak aan de top van je vinger
een knoop in het touw. Steek dit
knoopje vast achter het knipje in
het rietje. Verstevig met plakband.
Herhaal deze stap voor alle vingers.

Stap 4: Verknip de rietjes.
Zorg ervoor dat ze als kootjes
op je papieren hand passen.
Plak de stukjes stevig vast
met plakband.

Spieren
Foto iStock

Foto's Sofie De Moor

In ons lichaam zitten zenuwen, botten, spieren en pezen. Zij zorgen

Het menselijk lichaam bestaat
uit meer dan 600 spieren. Een
spier bestaat uit allerlei cellen. Die
cellen kunnen samentrekken of
ontspannen. Zo bewegen ze. Spieren
zitten vast aan je bot met een pees.

En nu?
Je robothand is klaar.
Kan je je duim opsteken?
Iemand aanwijzen?
Welke gebaren kan jij
allemaal maken?

Niet alleen voor de bewegingen zijn
spieren belangrijk. Ze zorgen ook
voor andere dingen. Ze vervoeren
zuurstof en voedsel. Je belangrijkste
spier is het hart. Die zorgt ervoor dat
het bloed wordt rondgepompt in je
lichaam. Ze is dus van levensbelang.

Veel plezier!
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LUUK EN LILLY

Luuk heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij hem?

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.

3

ij = 1 vakje

3

blz. 2

blz.2 Dit wordt gebouwd in het schip Global

4

Mercy. | blz.3 In welke stad staat de Sint-Baafskathedraal? | blz.4 Het is goed om het percentage … in chips te verlagen. | blz.5 Wat is het thema
van de Poëzieweek? | blz.7 Deze regels zijn opgesteld door de overheid. | blz.8 Wie vraagt om Jef
geen strenge straf te geven? | blz.9 Op deze plek
dragen rechters, griffiers, magistraten en advocaten
een toga. | blz.10 Wouter werkt bij het parket op de
afdeling … en gezin. | blz.12 Mensen in heel Europa
worden ingeënt met een … | blz.13 Geef een andere
naam voor ijsplaat of ijsblok. | blz.14 Wat knutselden we in de rubriek ‘Ik maak’? | blz.16 Waar werd
Paul Janssen geboren?

11

4

7

5

2

7

10

8

6

9

1

10

8

12

12

13

5

14

9

16

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?

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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Elke dag maken ontdekkingen ons leven gemakkelijker.
Wist je dat heel wat uitvindingen Belgisch zijn?
Wij stellen elke maand een ontdekking en/of uitvinder aan je voor!

Loperamide
Naam:
Paul Janssen

Geboren:

12 september 1926
Foto’s Janssen Pharmaceutica

Geboorteplaats:
Turnhout

Uitvinding:
loperamide en andere medicatie
Onderzoekers
Paul Janssen had drie broers en zussen. Zijn vader was dokter en
verkocht medicijnen. Toen Paul acht jaar was, overleed zijn zusje.
Ze was amper vier jaar. Hij was erg onder de indruk van haar dood.
Daardoor ging hij geneeskunde studeren. Daarna behaalde hij ook
zijn diploma farmacologie. Zo leerde Paul welke stoffen er in het
lichaam werken. En op welke manier.

Paul had een grote interesse voor
wetenschap. In 1953 stichtte hij zijn
eigen bedrijf. Hij deed er onderzoek.
En hij ontwikkelde er medicijnen.
Dat deed hij samen met studenten
geneeskunde. Stilletjes aan werd zijn
bedrijf Janssen Pharmaceutica groter.

Groei
In 1971 ging een vestiging open in
de Verenigde Staten van Amerika.

In het labo

En nog later was hij één van de eerste Belgen die een bedrijf in China
begon. De hele tijd bleef Paul verder
onderzoek doen. Hij wou goede
geneesmiddelen ontwikkelen. Maar
liefst vijf medicijnen die hij maakte,
werden over de hele wereld erkend.

Loperamide
Heb je thuis een kastje met medicijnen? Dan is de kans groot dat er eentje van Paul te vinden is. Eén
van de gekendste middeltjes is
Imodium. Daarin zit de stof loperamide. Die stof heeft Paul uitgevonden. Het medicijn wordt gebruikt
tegen diarree. Het stopt waterige
stoelgang. Daarnaast bracht Janssen
Pharmaceutica ongeveer 80 andere
geneesmiddelen op de markt.

Prijzen

WIST
JE DAT?

Paul Janssen kreeg heel wat
prijzen. Die ontving hij voor zijn
onderzoek. Hij schreef mee aan
850 onderzoeken.

WIST JE DAT?

De Grootste Belg

In 2005 kwam er een lijst met de
‘Grootste Belgen’. Paul Janssen
belandde op de tweede plek.
Hij is dan ook een beroemde
Belgische wetenschapper.

Volgende maand: Praline

