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Vlieg vrolijk de vakantie in! 
Tot volgend jaar!



Kersen
Hou jij ook zo van zomerfruit? Elk jaar weer kijk ik uit naar 
juni. Want dan zijn er heerlijke kersen te verkrijgen. 

In de lente staan de fruitbomen 
in bloei. Bijtjes bestuiven de 
bloemen. En dan is het wach-
ten tot de vruchten tevoorschijn 
komen. Kersen zijn klein. Ze 
worden niet zo groot als appels 
of peren. Daarom zijn ze al rijp 
in juni. Deze kleine, zoete bolle-
tjes bevatten een pit. Toch zijn ze 

steenvruchten. Het is intensief 
om kersen te kweken. De bomen 
zijn erg gevoelig. Ze worden snel 
ziek. En ze moeten ook afge-
dekt worden met een net. Want 
niet alleen mensen houden van 
de vruchten. Ook vogels zetten 
graag kersen op hun menu! Het 
zijn echte zoetekauwen!

Zonnebescherming
De zomer komt eraan! Het is belangrijk om je  
goed te beschermen. Wij geven enkele tips. 

• Schaduw! Het heetste moment 
van de dag is tussen 12 en 15 
uur. Dan zoek je het best een 
plek in de schaduw op. 

• Kledij! Een T-shirt beschermt 
je beter dan een zwembroek of 
bikini. 

• Hoofddeksel! Een hoed of pet 
voorkomt dat je hoofdpijn 

krijgt. En je ziet er nog mooi 
uit ook.

• Zonnebril! Ja, ook je ogen kun-
nen bescherming gebruiken. 

• Smeren! Breng zonnecrème 
aan. Kom je uit het zwembad? 
Dan moet je opnieuw een 
laag aanbrengen.
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Koelkast
‘Hoe stop je een koe in de koelkast?’ vraagt Jantje. 
‘Dat weet ik niet,’ zegt zijn vriend. 
‘Ik weet het wel! Je doet de koelkast open en steekt de koe erin!
Weet je ook hoe je een varken in de koelkast stopt?’ vraagt Jantje. 
‘Gemakkelijk,’ zegt de vriend, ‘ik doe de koelkast open en steek het 
varken erin!’
‘Fout,’ antwoordt Jantje, ‘je doet de koelkast open. 
Eerst haal je de koe eruit. Dan pas kan je het varken erin steken!’ 
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Mop van 
de maand



Onweer
Van mei tot en met september heb je de  
meeste kans op onweer. Hoe komt dat?

Tijdens deze periode is het war-
mer. Vocht uit de grond ver-
dampt. De druppels water gaan 
hoog de lucht in. Daar blijven ze 
als een wolk hangen. Hoe hoger 
de wolk komt, hoe kouder het 
wordt. Sommige waterdruppels 
worden ijs. De druppels water en 
het ijs wrijven tegen elkaar. Daar-
door ontstaat een geladen deeltje. 
Dat geladen deeltje springt naar 
een andere wolk. Of het gaat naar 
de aarde. Dan zie je een bliksem. 

Die bliksem is erg heet. Ze kan 
brand veroorzaken als ze ergens 
inslaat. Maar door die hitte zet de 
lucht ook uit. Daardoor hoor je 
een luide knal.

3samen met anderen

Zonnebloemen
Zonnebloemen stralen de hele zomer door!  
En ze hebben hun naam niet gestolen!

Zaadjes van zonnebloemen 
zaai je het best tussen april en 
juni. Twee tot drie maanden 
later staan er zonnebloemen. 
Zonnebloemen worden wel 
drie meter hoog. En ze houden, 
logisch, van veel zon! Staat 
de bloem nog niet open? Dan 

draait de knop van de bloem 
mee met de zon. Is de bloem 
open? Dan kijkt ze in oostelij-
ke richting. In de kop van de 
bloem zitten zaadjes. Je kan ze 
één van de volgende jaren zaai-
en. Ook vogels vinden ze een 
lekkernij!

Vaderdag

Op 14 juni wordt papa gevierd! 
Die dag wordt hij in de watten 
gelegd. Sommige kinderen 
maken een cadeautje. Anderen 
doen iets leuks met hun papa. 
Ze spelen een spel. Of ze kam-
peren in de tuin. Voor kinde-
ren met twee papa’s is het erg 
bijzonder. Zij vieren immers 
een dubbel feest! 

Komkommertijd

Is de zomervakantie aange-
broken? Dan zegt men dat het 
komkommertijd is. Dat bete-
kent dat er weinig nieuws is. 
Veel mensen hebben vakantie. 
Er gebeurt niks spannends. 
En op de televisie zendt men 
alleen maar herhalingen uit. 
Er valt echt weinig te melden. 
Wist je dat ze in Duitsland 
niet van komkommertijd spre-
ken? Daar hebben ze het over 
augurkentijd!
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Volle magazijnen
In je kot blijven was de oproep van onze ministers. Dat deden  
we massaal. We ruimden op en sorteerden spullen. Dat merken  
ze ook bij de Kringwinkels.

Mensen brengen massaal volle 
dozen naar Kringwinkels. Daarin 
zitten spullen die ze niet meer 
nodig hebben. Er worden nu 
per dag drie keer zoveel spullen 
binnengebracht als voor de 
coronacrisis. De magazijnen puilen 
uit. Werknemers komen handen 
tekort. Het is zeker niet de bedoeling 
dat de goederen in de vuilnisbak  

belanden. Maar hou je 
gesorteerde spullen nog even bij. 

Goed nieuws
Sinds 2 juni mogen de kleuters 
opnieuw naar school. Ook alle 
leerlingen van de lagere school 
gaan weer naar school. En de 
kampen in eigen land mogen 
deze zomer doorgaan.

Kom je in contact met eenzelfde 
groep mensen? Dan zit je in dezelf-
de bubbel. In scholen worden bub-
bels van elkaar gescheiden. Binnen 
de bubbel is afstand houden niet 
nodig. Het is zelfs niet verplicht om 
een mondmasker te dragen. Bub-
bels mogen niet gemengd worden. 
Voor de scholen was het weer een 
grote aanpassing. Maar iedereen is 
blij om elkaar weer te zien. 

Vakantie
Ook kampen of speelpleinen zullen 
in bubbels van 50 kinderen door-

gaan. Zijn er meer kinderen? Dan 
moeten ze toch apart eten, slapen 
en spelen. Voor de kinderen maakt 
het niet veel uit. Zolang ze maar 
kunnen ravotten en samen zijn. Ga 
je niet naar een kamp of speelplein? 
Geen nood! Ook speeltuinen zijn 
opnieuw open. Handen wassen 
blijft noodzakelijk.
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Zo werden we mensen –  
Onze ongelofelijke evolutie
Mensen zijn uniek. Iedereen is 
het daarover eens. Hoe ontwik-
kelt de mens zich? Het antwoord 
op die vraag begint 66 miljoen 
jaar geleden. Want toen leefden 
er een soort boomspitsmuizen … 
Hoe maakten de mensen vuur 
en gereedschap? Hoe leerden ze 
koken? Hoe bouwden ze huizen? …  
Dit weetboek vertelt alles over de 
evolutie van de mens.
— 
Michael Bright – Hannah Bailey
Vertaling: Jesse Goossens
9+, Lemniscaat, 2020
ISBN 9789047711902
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Boek van 
de maand

Winactie!
Surf naar www.klapkrant.be, 
klik op WIN WIN WIN en 
maak kans op dit boek.

Eindelijk!



5In ons land

>>> Zie je dit hangen? Het is een wespennest. (Foto's Pixabay)

Zomers gezoem
Mannetjes-wespen leven maar één jaar. Dat is anders voor 
de koninginnen. Die overleven de winter. In april bouwen de 
koninginnen een nest. 

De koningin vermaalt stukjes hout. 
Met dat mengsel bouwt ze kamers. 
Daarin legt ze eitjes. Na een poos 
verpoppen de larven. Dit worden 
werksters. Ze bouwen het nest ver-
der uit. De koningin legt nog meer 
eitjes. Ze zal nu niet meer uit het nest 
komen. Uit deze eitjes komen man-
netjes. In een wespennest kunnen 
duizenden wespen wonen. Je vindt 
een nest vaak terug op de zolder, 

in het dak, de muur, de tuin of de 
grond. Bevindt een nest zich ver van 
waar mensen wonen? Dan kan het 
daar blijven. Wespen zijn immers 
nuttige dieren. Ze vangen veel insec-
ten. Kom je vaak in een ruimte waar 
het nest zich bevindt? Dan moet je 
het nest zo snel mogelijk laten ver-
wijderen. Doe dit nooit zelf. Bel de 
brandweer. Ze verwijderen het nest 
op een veilige manier.

5in ons land

Gestoken?
 
Een wesp is slank. Ze heeft 
geel-zwarte strepen. Op haar 
lichaam staan heel weinig haren. 
Toch is een wesp niet altijd lief. 
Ze steekt vaak zonder reden. Ze 
spuit dan gif in. De meeste men-
sen krijgen een gezwollen en rode 
huid. Ben je allergisch? Dan kan 
je sterven. Sla nooit naar wespen. 
Ze zien dit als een bedreiging. 
Dan vallen ze je aan. Ben je toch 
gestoken? Controleer of de angel 
in je lichaam zit. Doe de angel er-
uit en breng ijs aan. Smeer daarna 
een verzachtende zalf.

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.
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Olympia
De Olympische Spelen vonden al in de oudheid 
plaats. De oudste lijst met winnaars die we 
kennen, is uit 776 voor Christus. Dit jaartal 
geldt als het begin van de Olympische Spelen.

De oude Spelen werden in de Griekse stad Olympia 
gehouden. Dit was een heilige plaats waar goden aan-
beden werden. Enkel mannen mochten deelnemen.  
In het begin werd er slechts één sport uitgeoefend.  
Dat was de 190 meter lopen. Die wedstrijd ging door 
op een zandvlakte. De atleten liepen het hele eind 
rechtdoor. Later werden er steeds meer sporten toege-
voegd. Daardoor duurde het evenement vijf dagen in 
plaats van één dag. De atleten streden om de eer. Als 
beloning kreeg de winnaar een olijfkrans.

Geen Olympische 
Spelen in 2020 
Deze zomer zouden de Olympische 
Spelen doorgaan in Tokio (Japan). 
Maar door het coronavirus zijn die 
Spelen uitgesteld. 

Elke vier jaar vindt dit 
evenement voor sporters 
plaats. Wil je een medaille 
behalen op de Olympische 
Spelen? Dan moet je heel 
hard trainen. De deelnemers 
komen van over de hele 
wereld. Voor veel sporters 
is het verplaatsen van dit 

evenement een streep door 
hun rekening. Zwemmer 
Pieter Timmers wou net na 
de Olympische Spelen stop-
pen. Hij wou graag nog een 
medaille behalen. Een extra 
jaar trainen ziet hij niet zit-
ten. Hij vindt het jammer 
dat zijn carrière zo eindigt.

7
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Olympische Spelen nu
In 1896 werden de eerste ‘moderne’ Spelen gehouden. Dat 
zijn de Olympische Spelen zoals wij ze nu kennen. Ze zijn er 
gekomen door de Fransman Pierre de Coubertin (foto). 

Deze man vond een gezonde 
geest en een gezond lichaam 
belangrijk! Hij vond het ook 
belangrijk om te verbroederen. 
Dat wou hij doen met mensen 
van andere culturen. Daarom 
dacht hij aan de oude Griekse 
sportwedstrijd in Olympia. Zo 

blies hij de Spelen nieuw leven in. 
Deze gaan niet meer door op een 
zandvlakte. Er zijn stadia en er is 
een dorp voor de sporters. Sinds 
1924 zijn er twee aparte wedstrij-
den. Je hebt de Zomerspelen en 
de Winterspelen. Die vinden elk 
om de vier jaar plaats.
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Olympische Spelen



Rituelen
Bij elke Olympische Spelen worden er rituelen 
gebruikt. Een ritueel is een opeenvolging van 
handelingen. Deze handelingen worden bij eenzelfde 
gebeurtenis telkens herhaald. Het ontsteken van de 
olympische vlam is zo’n belangrijk ritueel.

Het symbool ‘vuur’ komt uit de oud-
heid. Daar werd tijdens de antieke 
Spelen een vuur gemaakt. Het vuur 
was een offer voor de Griekse opper-
god Zeus. Tijdens het hele evenement 
bleef het vuur branden. 

Tegenwoordig
In Olympia (Griekenland) wordt er 

vuur gemaakt. Dat gebeurt door het 
zonlicht te weerkaatsen met een spie-
gel. Vat de fakkel vuur? Dan wordt hij 
naar de bestemming gebracht. Sporters 
lopen met de fakkel en geven die door. 
Ze doorkruisen verschillende landen. 
De laatste loper eindigt in het stadion 
waar de Olympische Spelen plaatsvin-
den. Tijdens de openingsceremonie 

wordt de grote vlam aangestoken. 

Toch is dit ritueel er niet altijd geweest. 
Het werd gedurende de tijd aangepast. 
In 1928 vonden de Spelen plaats in 
Amsterdam. Er was een toren van 46 
meter hoog. Daardoor kon iedereen de 
vlam altijd zien. Pas in 1936 werd voor 
het eerst een estafette ingelegd.
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Vlag
Naast de olympische rituelen zijn er ook symbolen. 
De bekendste is de olympische vlag. Die heeft 
een witte achtergrond. Op de voorgrond staan vijf 
gekleurde ringen. 

Er is een rode, blauwe, groe-
ne, gele en zwarte ring. Ze 
zijn met elkaar verbonden. Ze 
staan voor: passie, vertrou-
wen, overwinning, ethiek en 
sportiviteit. De kleuren op de 
olympische vlag zijn bewust 
gekozen. In de vlag van alle 
landen van de wereld zit 
immers één van deze kleu-
ren. Pierre de Coubertin had 
de vlag al in 1913 ontworpen. 
Maar ze werd pas in 1920 
voor het eerst gehesen. Dat 
gebeurde in Antwerpen! 

Verdwenen
Na het evenement was de vlag 
verdwenen. De politie had 
een man in de vlaggenmast 
zien hangen. Maar de agenten 
waren niet snel genoeg om de 
dief te vatten. In 1997 biechtte 
de 103-jarige Amerikaanse 
Harry Prieste op dat hij de 
vlag gestolen had. Hij was 
schoonspringer tijdens de 
Spelen in Antwerpen. Drie 
jaar later gaf hij de vlag terug. 
Sindsdien is ze opnieuw in de 
stad waar ze verdween.



Belgische helden
België deed vanaf 1900 mee aan de Zomerspelen. 
Het is erg moeilijk om medailles te halen. De atleten 
moeten heel hard trainen om hun doel te bereiken. 

Veelal behaalt een atleet maar één 
of enkele medailles. Maar er zijn 
uitzonderingen! Gerardus Theo-
dorus Hubertus van Innis (foto) is 
de Belgische recordhouder. Hij was 
een boogschutter. Hij behaalde maar 
liefst negen olympische medailles. 
Die won hij op de Olympische Spelen 
van Parijs in 1900 en die van Antwer-
pen in 1920. In boogschieten blonk 
ons land uit. Want maar liefst elf 
boogschutters behaalden twee of drie 
olympische medailles.

Paralympische 
Spelen
Vijftien dagen na de 
Olympische Spelen 
worden de Paralympische 
Spelen georganiseerd. 
Dit evenement richt zich 
op mensen met een 
lichamelijke beperking. 

Zit je in een rolstoel? Of heb je 
een amputatie? Of een verlam-
ming aan de hersenen? Dan 
kan je deelnemen aan de Para-
lympische Spelen. Ook mensen 
met een visuele beperking kun-
nen meedoen. De Britse dokter 
Guttman zag dat sport goed 
was voor mensen met een fysie-
ke beperking. Ze waren erdoor 
gemotiveerd en konden meer 
dingen aan. De meest bekende 
Belgische paratlete is Marieke 
Vervoort (foto). Zij had een 
spierziekte en overleed in 2019. 
Ze behaalde vier medailles voor 
wheelen: een bronzen, twee zil-
veren en een gouden.

Van zilver naar goud
In 2008 vonden de Olympische Spelen in Peking (China) plaats. 
De Belgische vrouwen wonnen er een zilveren medaille. Die 
behaalden ze in de 4x100 meter estafette. Maar in 2016 kwam er 
iets aan het licht.

In 2008 liepen Kim Gevaert, Elodie 
Ouedraogo, Olivia Borlée en Hanne 
Mariën voor ons land de finale. Ze 
verbraken het Belgische record. Op 
de eerste plaats eindigden Russische 
loopsters. Na de wedstrijd werd een 
urinestaal afgenomen. Neem je 
doping? Dan kan je beter presteren. 
Dat is niet eerlijk. In 2016 werden 
de stalen opnieuw getest. Eén van 
de Russische dames testte positief. 

Ze hadden dus oneerlijk gewonnen. 
De Belgische vrouwen kregen als-
nog hun gouden medailles.
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Denk jij dat iemand het Belgische record van 
negen olympische medailles kan verbreken?Poll:
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Wie hard sport,  
moet ook hard rusten
Tia Hellebaut ging naar de Olympische Spelen in Peking (China) 
in 2008. Daar behaalde ze een gouden medaille in het hoog-
springen. Klap had een gesprek met haar.

>>> Tia Hellebaut sprong op de Olympische Spelen in Peking over 2,05 meter. (Foto Belga)

Wat vind je ervan dat de 
Olympische Spelen nu worden 
uitgesteld? 
De Olympische Spelen zijn erg 
belangrijk. Ze vinden maar om de vier 
jaar plaats. Atleten van over de hele 
wereld doen mee. Het is de hoogst 
haalbare eer. Door het coronavirus 
was er weinig keuze. De gezondheid 
gaat voor alles. Atleten die een blessu-
re hebben, hebben geluk. Zij kunnen 
eerst revalideren en later toch deel-
nemen. Voor spelers in goede vorm 
is dit erg. Ze werkten hard naar dit 
moment. Ze vragen zich nu af: waar-
om heb ik al die moeite gedaan? 

Waarop moet je letten als je wil 
hoogspringen? 
Bij hoogspringen combineer je ver-
schillende dingen. Je moet oefenen op 
sprongkracht en snelheid. Een sprong 
moet ook technisch goed zijn. Vooraf 
moet je dagelijks trainen. Ook voe-
ding is belangrijk. Enerzijds moet je 
als hoogspringster slank zijn. Ander-
zijds moet je voldoende voedingsstof-
fen binnen hebben. Je mag dus niet 
te veel en niet te weinig eten. Dat is 
moeilijk. Je moet je goed verzorgen. 
Dat betekent ook dat je goed moet 
rusten. Je hebt beter geen blessures. 
Een kinesist helpt je daarmee. 

Wat was er fijn bij het behalen van 
de medaille in 2008?
Ik vond het fijn dat mijn ouders erbij 
waren. Zij hebben me altijd gesteund. 
Mijn zus was er ook. Het was leuk om 
dat moment te delen met mensen die 
ik graag zie. 

Doe je je medaille soms nog aan?
Ik heb de medaille nog. Zelf loop ik 
er niet mee door het huis. Maar mijn 
drie kinderen durven dat wel te doen! 

Je stopte met hoogspringen.  
Wat doe je nu?
Nu begeleid ik jonge sporters. In de 
atletiekacademie coach ik talenten. Het 
is leuk dat ik ervaring en tips kan door-
geven. In de zomer kunnen kinderen 
en jongeren een stage lopen. Ook de 
Klap-lezers kunnen zich inschrijven! 
Info: www.tiahellebautacademy.be 
Heb je een atletiekdroom? Werk dan 
heel hard. Maar overtrain je niet. Wie 
hard sport, moet ook hard rusten. 
Gebruik dus je verstand!
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Gekrompen?
Door de coronacrisis mogen er geen toeristen op de Mount Everest. 
Een team wetenschappers is wel aan de slag. Ze meten hoe hoog 
de hoogste berg van de wereld is. Want daar is discussie over.

De hoogte van de Mount Everest 
bedraagt officieel 8 848 meter. 
Maar latere metingen gaven andere 
resultaten. Er zijn veel factoren die 
een invloed hebben. De meetin-
strumenten wijken van elkaar af. In 
2015 was er ook een zware aardbe-
ving. Op beelden van een satelliet 
blijkt dat de berg een beetje is inge-
zakt. En ook de opwarming van de 
aarde speelt een rol. Zijn het ijs en 
de sneeuw op de top gesmolten? 

Verschillen?
Iedereen is nieuwsgierig naar de 
resultaten. Zowel China als Nepal 
stuurden een meetteam naar de 
top. Ze hadden niet zoveel tijd. In 

juni begon de moesson. Dat is het 
regenseizoen. Het is dan te gevaar-
lijk om de berg te beklimmen. 
Hopelijk hebben beide teams het-
zelfde resultaat!

TikTok
Ken je de app TikTok? Met dit 
programma kan je filmpjes 
maken. Ruim 2 miljard men-
sen gebruiken het programma. 
In India heeft het 611 miljoen 
gebruikers. Maar toch werd de 
app plots minder populair. Dat 
kwam door een ruzie tussen 
twee Indiase sterren. Eén van 
hen riep op om TikTok slecht 
te beoordelen. Daar gaven veel 
Indiërs gehoor aan.

Achtervolging
In Europa wonen bruine beren. 
Zo ook in de Dolomieten (Italië). 
De twaalfjarige Alessandro ging 
met zijn gezin wandelen. Tijdens 
de afdaling dook een beer op. 
Die achtervolgde hem. Gelukkig 
sloeg de jongen niet in paniek. 
Hij luisterde naar de instructies 
van zijn papa. De beer verloor 
zijn interesse. Het gezin kon hun 
tocht veilig verderzetten.
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Bij de arrestatie zette een agent zijn knie op de nek van Floyd. De man kon niet 
meer ademen. Hij riep om te stoppen. Dat deden de agenten niet. In de Verenigde 
Staten van Amerika is zulk geweld al langer een probleem. De vier agenten kre-
gen hun ontslag. Overal in de VS komen mensen op straat. Ze protesteren tegen 
racisme. Op sommige plekken werden auto’s en gebouwen in brand gestoken.

Racisme
Op maandag 25 mei 
werd George Floyd 
tegengehouden door 
de Amerikaanse politie. 
Deze zwarte man stierf 
omdat de witte agenten 
geweld gebruikten.



>>> Het begin van toerisme in de ruimte. Het bedrijf SpaceX zorgt ervoor 
dat astronauten de ruimte in kunnen! (Foto NASA - Bill Ingalls)

over de wereld 13

Historisch
Op zaterdag 30 mei om 21.22 uur lukte het dan toch. Een ruimteschip 
werd vanuit de Verenigde Staten van Amerika de lucht in geschoten. 
Dat was erg bijzonder. Het was namelijk de eerste keer dat een bedrijf 
(en niet een land) astronauten de ruimte in schoot.

Een eerdere lancering op woensdag 
was afgebroken. Door het slechte 
weer mocht de raket niet opstijgen. 

100 % Amerikaans
Cape Canaveral is een lanceerbasis 
in Florida. Ze ligt in het noordoosten 
van de VS. In Florida is het meestal 
mooi weer. De staat is ook omgeven 
door de oceaan. Een ruimteschip lan-
ceren is gevaarlijk. Gaat het fout? Dan 
stort de raket neer in het water en niet 
boven land. De afgelopen negen jaren 
waren er nog ruimtevluchten. Maar 
die werden steeds met een Russische 
raket de lucht in geschoten. President 
Trump was uiterst blij. Amerikaanse 
astronauten vertrokken met een Ame-
rikaans ruimteschip. En dat gebeurde 
vanop een Amerikaanse basis.

SpaceX
Elon Musk is de baas van het bedrijf 
SpaceX. Het bedrijf maakte de Crew 
Dragon-capsule die in de ruimte zal 

vliegen. En ze maakten ook de raket 
Falcon-9. Deze vlucht is een test. Het 
bedrijf SpaceX wil immers toeristen 
naar de ruimte brengen. Onderweg 
naar het ISS zal de bemanning aller-
lei controles uitvoeren. Spreekt een 
ruimtereis je wel aan? Begin alvast te 
sparen. Een ticket kost enkele tiental-
len miljoenen euro’s.

De astronauten Robert Behnken en 
Douglas Hurley moesten nagelbijten. 
Zaterdag was er immers opnieuw 
onweer voorspeld. Als bij wonder 
klaarde de hemel open. Dat gebeurde 
een uur voor de lancering. De lance-
ring verliep vlot. De astronauten zijn 
toegekomen in het ISS. Daar ver-
blijven ze 110 dagen. Ze helpen er de 
bemanning van het ISS.
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De zon is een bron van energie. De zon wekt ook wind op.  
Bij deze proef tonen we hoe dat komt. We maken een zonnemolen.

Zo ga je te werk 
Knip twee gelijke rechthoeken uit karton. Opgelet: ze moe-
ten in de bokaal passen! Verdeel de rechthoek in twee gelij-
ke vlakken. Kleur de helft van de twee rechthoeken zwart. 
Doe dit aan beide kanten. Kleef op de overblijvende helften 
een stukje aluminiumfolie. Nu maak je een molentje. Knip 
de rechthoeken in het midden voor de helft in. Schuif de 
twee stukken in elkaar. De zwarte en zilveren vlakken 
moeten elkaar afwisselen. Knoop het garen om het midden. 
Je molentje moet recht hangen. Maak het draadje vast aan 
het potlood. Zorg ervoor dat het molentje in het midden 
van de bokaal hangt. Zet de pot nu in de zon. Wat zie je?

Dit heb je nodig 
• zonlicht 
• karton
• een zwarte stift
• een potlood

• een stuk aluminiumfolie
• een lege bokaal
• fijn garen
• een schaar
• een lijmstift

Overal rondom ons is er lucht. De lucht drukt als het ware op 
de aarde. Dat heet luchtdruk. Maar de druk is niet overal gelijk. 
Schijnt de zon? Dan krijg je warme lucht. Die warme lucht stijgt 
op. Er ontstaat een lagedrukgebied. Is het kouder? Dan is de lucht 
zwaarder. Dit is een hogedrukgebied. Lucht houdt niet van druk-
te. Ze zoekt een plek waar er minder druk is. Het hogedrukgebied 
stroomt naar het lagedrukgebied. Zo krijgen we wind.Il
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Zonnemolen

Luchtdruk

Hoe komt dit?
De kleur zwart neemt meer warmte op. 
Er ontstaat luchtdruk. Dat komt omdat 
de deeltjes lucht meer bewegen aan de 
zwarte kant. Die luchtdeeltjes zorgen 

ervoor dat de molen beweegt. Heel wat 
energie wordt opgewekt door de zon. 
Zonder zon zou er geen wind zijn. En 
zouden de windmolens niet draaien.



2 7
3 10
4 12
5 6
7 2
8 8
9 4
10 1
12 9
13 5
14 11
16 3

15

Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?

Veel plezier!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

blz.2 In deze vrucht zit een pit, en toch is het een 
steenvrucht. | blz.3 Welke groente gebruiken Duitsers 
om aan te geven dat het komkommertijd is? | blz.4 
Spullen voor de Kringwinkel kan je beter even … | 
blz.5 Deze dieren maken een nest op de zolder, in 
de muur of in de tuin. | blz.7 In welke Griekse stad 
werden de eerste Olympische Spelen gehouden? | blz.8 
Welke kleur heeft de achtergrond van de olympische 
vlag? | blz.9 Dit beïnvloedt je sportprestaties. Het 
is daarom verboden. | blz.10 Tia … behaalde een 
gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in 
Peking. | blz.12 De Mount Everest ligt in China en ... 
| blz.13 Elon … wou de eerste bemande commerciële 
vlucht de ruimte in sturen. | blz.14 Is koude lucht 
lichter of zwaarder dan warme lucht? | blz.16 MAS 
betekent Museum Aan de …

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

ij = 1 vakje
blz. 

is een uitgave van Uitgeverij De Eenhoorn - Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, 056-60 54 60 - info@eenhoorn.be - www.eenhoorn.be 
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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. 

Luuk heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij hem?
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Antwerpen
Ligging: noord-België

Oppervlakte: 2 867 km2 

Hoofdstad: Antwerpen

Taal: Nederlands

Aantal inwoners: >1 867 366

Grenst aan: Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant,  

Limburg en Nederland

Belangrijkste rivieren: de Schelde, de Nete, de Zenne, de Dijle

Antwerpen

16

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

Info
https://www.visitantwerpen.be/nl/wijken/eilandje

Red Starline Museum
De Red Starline is een rederij. 
Heel wat van hun stoomschepen 
gingen naar de Verenigde Staten. 
Tussen 1873 en 1935 vervoerden ze 
miljoenen mensen. Zij wilden een 
nieuw leven beginnen in de VS of 
Canada. Hun verhalen kan je in 
het museum terugvinden.

De hoofdstad van de provincie 
Antwerpen is Antwerpen. Ze 
ligt aan de rivier de Schelde. 
De rivier is belangrijk voor de 
economie. Heel wat schepen 
lossen en laden er goederen. 
Wij gaan naar Het Eilandje. Dat 
is een gebied in het noorden 
van Antwerpen. Het is omsloten 
door de Schelde, de haven en 
de dokken. Er is heel wat te 
doen. We geven vier tips die op 
wandelafstand van elkaar liggen!
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Park Spoor Noord
Verpozen kan in het park Spoor Noord. In deze 
groene omgeving kan je skaten, of in de fonteinen 
verkoeling zoeken. Een heerlijk plekje in de zomer.

Havenhuis
Het Havenhuis is een imposant 
gebouw. Binnen zijn er heel wat 
diensten van de haven. Het gebouw 
bestaat uit twee delen. Bovenop het 
oude gebouw staat een nieuw stuk. 
Het nieuwe deel lijkt op de romp 
van een zeilschip. Het bestaat uit 
verschillende glazen vlakken. Dit 
verwijst naar de diamanthandel 
die belangrijk is voor de stad.

MAS
MAS is de afkorting van Museum 
aan de Stroom. Het opende in 2011. 
Het heeft verschillende ruimtes 
waar er tentoonstellingen zijn. De 
verbinding tussen Antwerpen en 
de rest van de wereld staat centraal. 
Heb je geen zin om het museum te 
bezoeken? Dan kan je met de rol-
trap naar het dakterras. Daar heb je 
een prachtig uitzicht over de stad!


