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Koekoeksjong
In mei leggen alle vogels een ei. Dat is een spreekwoord.
Het betekent dat het broedseizoen begint. De manier
waarop een koekoek een ei legt, is bijzonder.

Koekoek
De koekoek heeft zijn naam niet
gestolen. Zijn gefluit lijkt op de
klank ‘koe-koeh’. Het vrouwtje

Iedereen is mooi
Vaak worden mensen met een andere geaardheid
uitgelachen. Of ze worden zelfs aangevallen. Iedereen
is gelijk en heeft gelijke rechten. Daar vraagt de holebigemeenschap aandacht voor.
We vinden het gewoon als een
vrouw verliefd is op een man.
Maar een vrouw kan evengoed van een vrouw houden.
En een man van een man.

Jammer genoeg is dat nog niet
overal aanvaard. Op 17 mei
wordt de Internationale Dag
tegen Homofobie en Transfobie
gehouden.

maakt geen eigen nest. Ze zoekt 10
tot 25 nesten van zangvogels. Daar
legt ze telkens één ei in. Ze doet dat
in enkele seconden. Zo valt het niet
op. De vogels van het andere nest
zorgen dan voor het jong. Ze geven
het eten. En dat zorgt voor gekke
taferelen. Meer dan eens past het
jong niet in het nest. (zie foto)

Regenboogvlag
Al jaren is de regenboogvlag het
symbool van de holebi-gemeenschap. Het is tevens het symbool
van de vrede. Zie je een regenboogvlag uithangen? Dan betekent dat dat iedereen welkom is.
Het maakt niet uit of je van vrouwen of mannen of beide houdt.
Foto Pixabay

Foto Per Harald Olsen - Wikipedia

Eigenlijk klopt het spreekwoord
niet helemaal meer. Door de
opwarming van het klimaat beginnen vogels al in april te broeden.

Verslikt

Mop van
de maand

Papa en Berra zitten in de trein.
Ze eten een peer.
‘Papa, mag ik iets zeggen?’ vraagt Berra.
‘Nee,’ zegt papa, ‘straks als mijn peer op is.’
Als hij klaar is, vraagt papa aan Berra:
‘Wat wilde je precies zeggen?’
‘Niks bijzonders. Er zat een worm in je peer.’
Foto Pexels - Briann

a Swank

samen met anderen
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Moederdag
Op veel plekken wordt Moederdag de tweede zondag
van mei gevierd. Maar dat is niet overal zo.

Foto Pexels - Nappy

Dit jaar valt Moederdag op 10 mei
of op 15 augustus. Dat is afhankelijk van waar je woont. In de regio
Antwerpen wordt deze dag pas
in de zomer gevierd. Maria is de
patroonheilige van de stad Antwerpen. Ze was de moeder van

Nieuw leven

Jezus. Op de feestdag van Maria
worden alle mama's in de bloemetjes gezet. Veel kinderen verrassen
hun mama: Ze maken een knutselwerk. Of ze zorgen voor een
ontbijt. Ze bedanken haar voor
alles wat ze doet. Jij ook?

Schattig, hé?!

Coronacrisis of niet, de natuur gaat zijn gang.
Overal worden er jonge dieren geboren!
gen. Gaat een jong te ver? Dan
roept de mama het terug. Ga
nooit tussen een mama en haar
jong staan. Ze denkt dan dat je
het kwaad wil doen. De kans
bestaat dat ze je aanvalt.

Foto Niki Schippers

In de geitenboerderij hoor je
veel gemekker. De ooi staat bij
haar lammetjes. Koeien krijgen
kalfjes. En veulens huppelen rond. De mama's
beschermen hun jon-

Gezondheid!

Eet je gezond? Dan krijg je
voldoende vitaminen binnen.
Dat is zeker belangrijk als je
jong bent. Je lichaam groeit en
heeft veel energie nodig. Vita-

mine D zit niet in voeding. Ze
wordt aangemaakt door je eigen
lichaam. Vitamine D maak je
aan door zonlicht. Kom je te
weinig buiten? Dan kan je een

Foto Pexels - Garon Piceli

De meeste vitaminen zitten in voeding. Ze zorgen
ervoor dat je lichaam goed werkt. Maar sommige
vitaminen maak je zelf aan.

tekort opbouwen. Zorg dus voor
je eigen lichaam. En speel of
wandel minstens een half uurtje
per dag in de zon. Zo worden je
botten en spieren sterk!
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Minder dieren dood?

Tip van
de maand

Foto Dreamstime - Billyfoto

Door de coronacrisis wordt de wagen
minder gebruikt. Je mag enkel noodzakelijke verplaatsingen doen. Dat is goed
voor het klimaat. Zo komt er minder
fijn stof in de lucht. Het is ook positief
voor de dieren. Dat denken we toch. Er
komen immers minder meldingen binnen van doodgereden dieren. Natuurpunt verzamelt die gegevens. Ze vergeleken de periodes van half maart tot half
april. Dit jaar waren er maar de helft
zoveel slachtoffers als vorig jaar. Komt
dit omdat we de wagen minder gebrui-

Podium
aan huis

Droogte

heel gewoon. Op 24 april startte

kan niet naar het theater

Op de site www.podiumaanhuis.be staan heel wat fijne
voorstellingen. Het gaat over
toneel, dans, muziektheater, circus of figurentheater. Je vindt er
voor elk wat wils. Surf naar de
site en klik op de knop ‘familie’.
Daarna kies je welk genre je leuk
vindt. Je krijgt dan een overzicht
van alle mogelijkheden. Je ziet
ook voor welke leeftijd de voorstelling geschikt is. Ga zelf op
ontdekking! Je komt in de meest
fantastische werelden terecht.

Foto Pixabay

voor hen de ramadan.

Wat leuk dat de zon vaak scheen
in april. Zo konden we af en toe
naar buiten. Maar die droogte
brengt gevaar met zich mee.

Van 15 maart tot 15 april heeft het
amper geregend. In een gemiddeld
jaar valt er in deze periode 60 mm
water. Nu werd er in Ukkel maar
5 mm water gemeten. Dat is slecht
nieuws voor bijvoorbeeld landbouwers en de gewassen. Maar ook voor
natuurgebieden. In de Antwerpse
Kempen brandde een gebied met
heide af. Blijft het zo droog? Dan
zouden we deze zomer een tekort
aan water kunnen hebben.

Ramadan betekent de vasten. Gedurende een hele maand leven moslims
sober. Ze bidden meer, proberen
goed te leven en schenken aandacht
aan arme mensen. Eet je niet tussen
zonsopgang en -ondergang? Dan
kan je je beter verplaatsen in mensen
die het minder goed hebben. Je moet
ook doorzetten om het vol te houden. Dat is niet altijd gemakkelijk.

Foto Pixabay

verplaatsen.

De ramadan
vreemd? Moslims vinden het

nog steeds gesloten. Je

hoeft je er niet voor te

Zelf een doodgereden dier gezien?
Geef het door op
www.dieronderdewielen.be

en zonsondergang. Lijkt je dat

veel openbare plaatsen

je daarom een kijktip. Je

ken? Of melden we minder slachtoffers
omdat we in ons kot moeten blijven?
Dat wil Natuurpunt graag nagaan.

Niet eten tussen zonsopgang

Door het coronavirus zijn

of de bioscoop. Klap geeft

Foto Shutterstock

Er zijn minder dieren die doodgereden worden. Hoe komt dat precies?

in ons land
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Niet op vakantie?
Veel mensen proberen creatief ‘in hun kot’ te blijven. Sommige
maatregelen duren lang. En een nieuwe manier van leven is niet
gemakkelijk. Zeker niet als je in een appartement of huis zonder
tuin woont.

Niet kunnen sporten in de club. Je
niet kunnen uitleven op de speeltuin.
Geen vrienden ontvangen. Geen
knuffels van familie krijgen. Niet naar
school om bij te leren of met klasgenoten te spelen. De meeste kinderen kijken uit naar het einde van de coronacrisis. Maar zover zijn we nog niet.

Nieuwe richtlijnen
Ook met de nieuwe coronaregels zijn
er onzekerheden. En wat velen graag
willen, kan nog even niet. Ergens
met veel mensen samen zijn, zit er

niet in. De kans op een tweede golf
met coronazieken is te groot. Veel
mensen stellen zich vragen. Zullen de
zomerkampen doorgaan? Kunnen we
op vakantie? Wanneer mogen we ons
verder van ons kot verplaatsen?

Creatief
Moeten we ons voorbereiden op een
vakantie in eigen tuin? Sommigen
gingen in de paasvakantie op een
alternatieve manier op reis. Ze ruilden hun huis in voor het tuinhuisje.
Anderen zetten hun tent op en deden

alsof ze op een camping waren. Nog
andere mensen lieten eten aan huis
leveren. Ook aan activiteiten wordt
gedacht. Zo zijn er wandelingen waarop je raamtekeningen of beren kan
zien. En routes waardoor je je eigen
buurt met de fiets kan verkennen.

Moeilijk
Woon je in een huis zonder tuin? Dan
zit je elke dag tussen dezelfde muren.
Je kan je niet uitleven in de buitenlucht. Dat is nochtans erg belangrijk.
Iedereen heeft immers nood aan
ontspanning! Heb je geen tuin? Misschien wil er iemand zijn tuin aan
jouw gezin uitlenen. Je kan een kamp
bouwen onder de tafel. Of wissel eens
met je broer of zus van bed!

Foto Tina Naets

Foto Anneke De Vleesschauwer

POLL
e:
op onze sit
Zie jij een
vakantie in
en
eigen huis
?
n
tuin zitte

>>> Logeren in en rond je 'kot' kan op verschillende manieren!

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 Pixabay
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Anders
Heel wat mensen die in België wonen, komen uit een ander land.
Dat is interessant. We kunnen immers veel leren van elkaar.

In Peru draagt men een poncho.
Dat is een wollen rechthoek. In het
midden zit een gat. Daar kan je je
hoofd door steken. Aan de kleur en
vorm kan je zien of iemand getrouwd
is of niet. In Kenia dragen ze een
kitenge. Dat is een stevige katoenen
doek. Hij bestaat in heel veel felle
kleuren. En hij heeft verschillende
motieven. De kitenge is een soort
omslagdoek. Hij wordt gebruikt als
rok, blouse of hoofddoek. Je kledij
verklapt dus een beetje waar je
vandaan komt.

Foto Sofie De Moor

Kleurrijk

poncho

Foto Pixabay

Soms zie je aan het uiterlijk dat
iemand uit een ander land komt. Hij
heeft een andere huidskleur. Of hij
draagt een ander soort kledij. Komt
iemand uit Syrië of Turkije? Dan
draagt die misschien een kaftan. Een
kaftan is een lang gewaad. Het wordt
ook gedragen door mannen. In Japan
dragen ze een kimono. Dat is een
losse mantel met wijde mouwen. Hij
is gemaakt uit zijde. Dat is een dure
en mooie stof. In het midden wordt
hij met een riem vastgebonden. Er zijn
strikte regels voor het aantrekken van
een kimono.

kimono

Oudste bevolking
Veel mensen dromen van een lang en gelukkig leven. Maar waar
leven de mensen het langst? En hoe komt dat dan?

Italië en IJsland doen het goed.
Ook zij hebben een oudere bevolking. Dat is mogelijk een reden
waarom er zoveel coronadoden vielen in Spanje en Italië.

Foto Pixabay

Foto Sofie De Moor

Mensen worden nu gemiddeld 60
jaar. Woon je in Japan, Singapore
of Zwitserland? Dan heb je geluk!
Je wordt er gemiddeld ouder dan 83
jaar. Maar ook landen zoals Spanje,

Hoe?
Er zijn heel wat factoren die meespelen om lang te kunnen leven.
Eerst en vooral is een goede zorg
belangrijk. Kunnen ouderen
gemakkelijk naar de dokter? Zijn
er voldoende medicijnen? Dan verhoogt de kans op een langer leven.
Daarnaast is het belangrijk dat
mensen gezond eten en veel bewegen. Ook een gezonde geest moet er
zijn! Komen mensen in contact met
familie en vrienden? Kunnen ze
activiteiten doen? Dan zijn ze over
het algemeen gelukkiger. Hierdoor
leven ze langer!
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Op het water
In Myanmar ligt het Inlemeer. Dit meer
is ruim twintig kilometer lang en vijf
kilometer breed. In het meer staan huizen
op palen. We noemen dit paalwoningen.

Foto Shutterstock

Deze huizen werden gebouwd door de intha. Dit
is een bevolkingsgroep. Intha betekent: ‘zonen
van het meer’. Het leven van de inwoners speelt
zich volledig op het meer af. Ze hebben er drijvende tuinen. En ze zijn zelfvoorzienend. Dat
betekent dat ze geen of weinig producten invoeren. De inwoners verplaatsen zich met boten.
De vissers roeien op een speciale manier. Ze
duwen met hun been tegen de peddel.

Sloppenwijk

Nomaden
Nomaden zijn mensen die rondtrekken. Ze nemen

Foto Wikimedia

hun woonplaats mee. Sommigen leven in een joert.

Een favela is een plant.
Ze groeide vroeger op
de heuvels in Brazilië. Nu
betekent favela een wijk

Woon je in een steppe? Daar
is het eerder droog. Er groeien
geen bomen, maar wel grassen.
In Mongolië wonen nomaden.
Ze trekken met hun vee over de
steppe. Omdat ze kilometers ver
trekken, hebben ze een joert. Dat
is een ronde tent. Ze wordt snel

opgebouwd en afgebroken. De
onderste laag is een houten skelet.
Dunne latjes kunnen uit elkaar
geplooid worden. Boven het skelet
komt een dik vilten doek. Daarover
komt nog een doek. Soms waait het
hard in de steppe. Daarom wordt
alles vastgebonden met riemen.

waar veel arme mensen
wonen. Ze ontstonden op de

Deze mensen hebben geen geld
om een huis te kopen. Daarom
bouwen ze met gevonden stenen, hout en verkeersborden een
woning. Veel mensen moeten
overleven met ongeveer 50 euro
per maand. Dat is weinig.

Foto Pixabay

heuvels rond grote steden.

Hoe leven zij?
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Feesten maar
Veel feesten ontstonden vanuit een geloof.
In elke cultuur viert men op een andere manier.

Foto Pexels

Een doopsel, huwelijk en begrafenis
zijn religieuze feesten. Een doopsel kan
plaatsvinden in de kerk. Dan wordt
een baby over een doopvont gehouden.
Maar het kan ook als volwassene in
een rivier. Ook een huwelijk is overal

Geloof jij?

anders. In de islamitische cultuur wisselt de bruid een hele avond van kledij.
Er is veel muziek en er wordt gedanst.
In andere landen trekt de bruid een lange, witte jurk aan. De bruidegom draagt
een pak. Er volgt vaak een ceremonie.

Islam

Sommige mensen geloven in een god. Andere mensen
geloven helemaal niet. Vaak hangt het af van wat je ouders

Gedurende de geschiedenis trokken
veel mensen naar andere landen. Ze
probeerden anderen te overtuigen

om voor hun geloof te kiezen. Soms
lukte dat, soms ook niet. Dan werden er zware oorlogen uitgevochten.

Boeddhisme

Verschillend
In ons land wonen nu veel mensen
samen. Ze hebben niet allemaal dezelfde achtergrond. Ze kwamen naar België uit noodzaak. Bijvoorbeeld omdat
er oorlog was in hun land. Of ze vonden hier werk. Of ze werden verliefd

Foto Pexels

Vroeger hing je geloof samen met de
plek waar je geboren werd. Groeide
je op in België? Dan was de kans
groot dat je een christen was. Werd
je geboren in Marokko? Dan was je
een moslim. In Thailand waren de
mensen boeddhistisch.

Foto Pexels

je hebben meegegeven.

en verhuisden. Kijk maar eens rond in
je omgeving. Ken jij mensen die een
ander geloof hebben dan jij?

Foto Flickr - Janne Wittoeck

Vrijheid
In België hebben we geluk. We wonen in een democratie. In een
democratie bepaalt het volk mee wat er in een land gebeurt.

Tijdens verkiezingen stemt iedereen die
ouder is dan achttien jaar. Zij kiezen
mensen die het land helpen besturen.

Dictatuur
Maar dat is niet overal het geval. In
sommige landen is er een dictatuur.

Er staat een leider aan het hoofd.
Die leider beslist alles alleen. Bijvoorbeeld dat er maar één kanaal op
televisie is. Of dat je op het internet
niet alles kan zien. Vaak worden
mensen gedwongen om dingen te
doen. Ook al vinden ze die niet leuk.

Ga je in tegen de regels? Dan moet
je naar een strafkamp. De dictator
op de foto kennen jullie vast. Hij
komt vaak in het nieuws. Het is Kim
Jong-un uit Noord-Korea.

Volgende maand: Olympische Spelen
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Puur leven in Costa Rica
Tine Mortier schrijft kinder- en jeugdboeken. De reeks ‘Verhalen
uit het wilde woud’ speelt zich af in de jungle. Dat is niet toevallig.
Tine verhuisde naar Costa Rica. Dat ligt in Centraal-Amerika.

Foto’s Tine Mortier

Klap kon Tine vragen stellen toen ze even in België verbleef.

>>> Tine schrikt niet meer op van wilde dieren.

Waarom ben je verhuisd naar
Costa Rica?
Mijn man is van Zuid-Amerika. Voor
hem was het een kleine aanpassing.
We zijn verhuisd omdat hij zich niet
meer goed voelde in België. Nu verhuren we woningen aan mensen die op
reis zijn. En ik maak ook tijd om een
boek of gedicht te schrijven.

Hoe wonen jullie in Costa Rica?
Waar wij wonen, is de temperatuur
erg hoog: tussen de 25 en 35 graden
Celsius. Daarom hebben we een open
huis. De kamers hebben veel ramen
zonder glas. En de woonkamer heeft
aan één kant geen muur. Zo zitten we
tegelijkertijd in huis en in de tuin. Dat
is erg leuk! Onze tuin is een stukje
oerwoud. Er leven pijlgifkikkertjes,
luiaards, papegaaien, kolibries, toe-

kans ... De dieren kunnen gemakkelijk
ons huis binnen. Gelukkig hebben we
twee katten en een hond. Die houden
ongewenste beestjes (zoals buidelratten en slangen) op afstand. Er zijn
voordelen aan het leven in de natuur.
Een wekker hoef ik niet meer te zetten. De brulapen schreeuwen me om
vijf uur ’s ochtends wakker!

Op welke manier leven mensen
anders in Costa Rica?
De lijfspreuk van de Costa Ricanen is
pura vida. Dat betekent ‘puur leven’.
Mensen proberen zoveel mogelijk van
het leven te genieten. Ze wensen elkaar
dat ook elke dag toe. Dat vind ik ontzettend mooi. In Costa Rica zijn de
meeste mensen lief en open. Ze spreken elkaar aan met ‘lieverd’ of ‘schat’.
Ook al kennen ze elkaar niet. Dat voelt

in het begin een beetje raar, maar het
is wel fijn. Op een ochtend ging ik met
slaapoogjes en ongekamde haren naar
de bakker. Het meisje achter de toonbank vroeg mij: ‘Hoe kan ik je helpen,
knapperd?’ Mijn dag was meteen goed!

Wat vind je moeilijk?
Veel dingen zijn anders dan in België.
We moeten heel wat opnieuw leren.
Dat is soms een uitdaging. We missen
ook het Belgische eten. We hebben in
Costa Rica het lekkerste fruit ter wereld
(ananas, banaan, mango). Maar ik mis
de Belgische frietjes. En ook de bibliotheek, de boekenwinkel en het theater.
Bij ons in het dorp hebben we dat niet.
Daarvoor moeten we zes uur rijden
naar de hoofdstad. Maar het moeilijkste is dat we onze familie en vrienden
in België erg missen.
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Wapenstilstand
Foto Pixabay

In Syrië woedt er al negen jaar
oorlog. De coronacrisis zorgt
er nu voor dat de wapens even

Heb je al van paragliden gehoord?
Je springt dan van een berg. Je
hebt een parachute mee. Daarmee
zweef je door de lucht. De Amerikaan Frederic De Wulf deed iets
bijzonders. Vorig jaar nam hij zijn
cello (zie foto) mee bij zijn sprong
in Turkije. Tijdens de vlucht speelde hij het Amerikaanse volkslied.
Hij deelde de video nu pas. Dat
deed hij voor de mensen in zijn
land die het moeilijk hebben.
Bekijk de video op onze site:
ww w.k lapkrant.be!

zwijgen.

Het begon in 2011 met demonstraties tegen de leider van het land. Bashar al-Assad is namelijk een dictator.
Iedereen moet altijd doen wat hij
zegt. Er is geen inspraak van andere mensen. Daarna kwamen veel
groepen in opstand. Die vochten
allemaal tegen elkaar. Ook soldaten
uit het buitenland vochten mee. Het
werd een bloederige oorlog. Miljoenen mensen moesten vluchten. Velen
trokken naar Turkije. Daar ging
de grens met Europa dicht voor de
vluchtelingen. Daardoor verblijven
de meeste mensen nu in kampen.

Foto Pixabay

Cello

Positief
Maar ook in Syrië slaat het coronavirus toe. Begin maart werd een
wapenstilstand afgesproken. Al
weken zijn er geen bombardementen meer. Veel mensen keerden
terug naar hun huizen. Weg van de
kampen waar Covid-19 zich snel
kan verspreiden. Het zou een ramp
zijn mocht dat daar gebeuren.

Hulp van machines
Foto Pixabay

In de Chinese provincie
Hubei werd het coronavirus

Wereldwijd zijn heel wat winkels
dicht. Dat zorgt voor grote verliezen. Toch zijn er bepaalde goederen die wel massaal verkocht
worden. Het gaat niet alleen om
handgels en mondmaskers. Zo
werden er de afgelopen maanden
ontzettend veel games verkocht.
Ook puzzels en speelgoed zijn po-
pulair. Het zal je niet verbazen dat
ook online winkelen in de lift zit!

Ondertussen zijn de mensen
er opnieuw aan het werk.
Daarvoor schakelen ze een
versnelling hoger.

In de provincie zijn er veel landbouwers. Ze telen rijst. Tot voor
de coronacrisis werd het land
met de hand bewerkt. Maar nu dreigt
er voedselschaarste. Dat komt omdat
ze maandenlang niks mochten doen.
Dus bedachten ze een plan. Maar
liefst 600 000 machines werden aan

Foto Pixabay

Populair

voor het eerst vastgesteld.

gekocht. Het gaat vooral om drones
en robots. Die helpen de boeren het
land sneller te bewerken. Zo kunnen
ze toch nog wat geld verdienen.

over de wereld
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Het coronavirus in de wereld
Over de hele wereld wordt
maar over één ding gepraat:
het coronavirus. Iedereen heeft
immers te lijden onder deze
crisis. We zetten enkele feiten
op een rijtje.

In de hele wereld zijn al meer dan
215 000 mensen aan het virus gestorven. Er zijn bijna drie miljoen besmettingen vastgesteld. Dit zijn de mensen
die positief testten. Onderzoekers
weten dat er meer besmettingen zijn.
Maar het is moeilijk in te schatten
over hoeveel personen het gaat. Er zijn
onvoldoende tests. En niet iedereen
vertoont symptomen.

Verenigde Staten

Spanje
Spanje is na Italië en de Verenigde
Staten het zwaarst getroffen land. Er
zijn ruim 24 000 mensen overleden.
Gedurende zes weken zat Spanje in een
zware lockdown. De regels waren erg
streng. Inwoners mochten enkel naar
de dichtstbijzijnde supermarkt, apotheker of arts. Verplaatsingen mochten
enkel naar het werk. Zo’n lange tijd
opgesloten zitten was zwaar. Premier

Pedro Sánchez sprak zich hoopvol uit.
Blijft het aantal opnames dalen? Dan
mogen de Spanjaarden vanaf 2 mei
buiten wandelen of fietsen.

Versoepeling
In sommige Europese landen zijn de
regels nu al soepeler. In Nederland
zijn de meeste winkels opnieuw open.
Ook winkels die bijvoorbeeld kledij
verkopen. Mensen mogen maximum
drie bezoekers ontvangen thuis. Ze
mogen met hun gezin naar het strand
of het park. Kinderen mogen sinds 29
april in groep buiten sporten. Bij alle
aanpassingen moet men wel 1,5 meter
afstand houden!

© Kenny Rubenis

De Verenigde Staten van Amerika
zijn momenteel het hardst getroffen. Er vielen tot nu toe ruim 58 000
doden. President Donald Trump

verandert vaak van mening als het
over het virus gaat. Eerst had hij het
over een ‘ongevaarlijk griepje’. Daarna
sprak hij over de bestrijding van het
virus met desinfecterende middelen.
Deze producten zijn erg gevaarlijk.
Heel wat mensen waren geschokt door
zijn uitspraak. Achteraf zei hij dat het
een grapje was. Omdat de journalisten
hem verkeerd begrepen hadden, wil
hij niet meer met de pers praten.

>>> In sommige landen zijn de regels soepeler. (Foto Shutterstock)
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Smoothie
Een smoothie is een dik, koud drankje. Het wordt gemaakt met
ijskoud fruit en melkproducten. Smooth is een Engels woord. Het
betekent: ‘glad’. Smoothies zijn lekker en gezond. Je kan ze als ontbijt
drinken of als tussendoortje. Wij bezorgen je een heerlijk recept!

Dit heb je nodig
• 1 appel
• 2 bananen
• 400 gram aardbeien
• 300 ml yoghurt
• 100 ml melk

• enkele ijsblokjes
• enkele blaadjes verse munt
• een blender
of mixer + maatbeker

Zo ga je te werk
Spoel de aardbeien af. Verwijder daarna de kroontjes. Het is belangrijk om
te spoelen voor je de kroontjes verwijdert. Doe je dit niet? Dan zuigen de
aardbeien water op. Ze smaken dan
fletser. Snijd na het spoelen de aardbeien in stukjes. Doe ze in een maatbeker of blender. Verwijder de schil
van de appel en de bananen. Snijd ze
ook in stukjes en doe ze bij de aardbeien. Voeg daarna de yoghurt, de melk,
de ijsblokjes en de blaadjes munt bij de
vruchten. Mix dit mengsel tot je een
lopende massa krijgt.

Wil je graag dat je smoothie er feestelijk uitziet? Giet hem in een vrolijk
glas. Gebruik een rietje en versier met
een aardbei en een blaadje munt.

Variatie
Je kan heel wat verschillende
smoothies maken! Kies de vruchten die in het seizoen gemakkelijk
te verkrijgen zijn! Kies je voor een
ingevroren mix met bessen? Dan is
je smoothie extra fris. Experimenteer erop los. Laat je ons weten welke
smoothie jij het lekkerst vindt?

Zijn er mooie dagen op komst?
En heb je zin in een dessert? Dan
kan je ook een milkshake maken.
Een milkshake is niet hetzelfde

als een smoothie. In een milkshake zitten vruchten, melk en
ijs. Het is dus zoeter en minder
gezond. Maar wel heel lekker!

Foto Pixabay

Milk shake

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.
ij = 1 vakje

5

blz. 2

blz. 2 De regenboogvlag is het symbool van de
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Surf naar www.klapkrant.be voor de oplossingen van
het Klapwoordraadsel, en een quiz met meerkeuzevragen over deze Klap.

1
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…-gemeenschap | blz. 3 Dit zit in voedsel en
zonlicht. Het zorgt ervoor dat je lichaam goed
werkt. | blz. 4 Er is meer kans op brand in de
natuurgebieden door de … | blz. 5 In je ‘…’
blijven is niet altijd even leuk. | blz. 7 Welk
typisch kledingstuk dragen de mensen in Japan?
| blz. 8 Deze mensen trekken rond. | blz. 9 Het
tegengestelde van een dictatuur is een … | blz. 10
Deze diertjes in Costa Rica zijn de wekker van Tine.
| blz. 12 Robots en … helpen de landbouwers in
Hubei. | blz. 13 Dit Zuid-Europese land staat op
de derde plaats in de lijst met meeste coronadoden.
| blz. 14 Dit gezonde drankje maakten we in deze
Klap. | blz. 16 De … Foundation ligt in Stekene.

Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?
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8
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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!

Oost-Vlaanderen
Ligging: noordwest-België
Oppervlakte: 3 007 km2
Hoofdstad: Gent
Taal: Nederlands

Oost-Vlaanderen

Aantal inwoners: > 1 515 064
Grenst aan: West-Vlaanderen, Antwerpen,
Vlaams-Brabant, Henegouwen en Nederland

Belangrijkste rivieren: de Leie, de Schelde, de Dender, de Durme
In de naam Oost-Vlaanderen zit het woord ‘oost’. Toch is dit niet
de meest oostelijke provincie van het land. Oost-Vlaanderen ligt
wel ten oosten van West-Vlaanderen. Rond 358 kwam de naam
Vlaanderen voor het eerst voor. Er was toen nog lang geen sprake
van België. Wel van het graafschap Vlaanderen. Dat graafschap
bestond uit verschillende delen. Jij mag raden welke dat zijn!

Stekene
De Verbeke Foundation in

Foto's: Joke Bosch

In het noorden van de provincie
ligt Stekene. Deze gemeente is niet
erg gekend. Toch heeft ze enkele
troeven. Zo is er de Verbeke Foundation. Dit is een bijzondere site
met kunst. Het is niet zomaar een
museum. Het is een plaats waar
cultuur en natuur samen komen.
Er wordt vooral moderne kunst
tentoongesteld. Die staat zowel
in de open lucht als in één van
de vele loodsen. Verschillende
tentoonstellingen wisselen elkaar

af. Ze hebben altijd een collectie
installaties. Installaties zijn bewegende kunstwerken.

Wunderkammer
Vanaf 3 mei zou de zomercollectie tentoongesteld worden. De
naam van die tentoonstelling is
Wunderkammer. Ze wil vooral de
nieuwsgierigheid opwekken. Er
zouden meer dan 1 000 opgezette
dieren te zien zijn. Er zijn ook veel
oude schelpen en herbaria te zien.
Buiten komt er een werk van maar
liefst 70 meter lang en 20 meter
hoog. Het is gemaakt door Koen
Deprez. Door de coronacrisis is het
museum tijdelijk gesloten. Hopelijk kunnen we al dat moois snel
bewonderen!

Info
Verbeke Foundation,
Westak ker 1,
9170 Kemzeke (Stekene),
www.verbekefoundation.com

Volgende maand: Antwerpen

