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Hij komt, hij komt!

Misschien kan je eens schaatsen op een ijsbaan?
Daarna verdien je een warme chocolademelk.
Die kan je opvrolijken met marshmallows (zie
cover). Of je bakt koekjes! Ook een goed boek
lezen bij het haardvuur is gezellig. Kijken naar
de vlammen in het vuur. Of je kan een wedstrijdje houden. Wie schuift er het verst op warme wintersokken? Natuurlijk is het
supertof als je samen met je gezin
de kerstboom versiert.
Wil je zelf versiering maken?
Blader snel
naar pag. 14!

De Sint en zijn pieten zijn weer in het land!
Ze verwennen alle brave kinderen. Misschien
zing je liedjes om hen te verwelkomen. Veel
liedjes bestaan al meer dan 170 jaar! Bijvoorbeeld Sinterklaas kapoentje, gooi wat in
mijn schoentje en Zie ginds komt de stoomboot. Ze worden doorgegeven van generatie
op generatie.

Kalkoen?

© iStock - HitToon

POLL: Zing jij nog liedjes over de Sint?

Voor veel Britten is Kerstmis een belangrijke

Kerst-mis

feestdag. Steevast staat er kalkoen op het
menu. Maar dit jaar is er een tekort aan

Heel wat gezinnen vieren Kerstmis. Dit is
meer dan alleen een feest met cadeautjes.
Ken jij de oorsprong van deze feestdag?
Christenen vieren Kerstmis. In Kerstmis zitten de
woorden ‘kerst’ en ‘mis’. Kerst komt van Jezus Christus. Mis betekent viering. Ook nu nog gaan gelovigen
op kerstavond naar de kerk. Daar is er midden in de
nacht een viering. De gelovigen herdenken de dag
waarop Jezus
geboren is. Het
is een feest van
hoop en licht.
Daarom worden
er veel kaarsjes
aangestoken.

Voor het verwerken
van de kalkoenen
zijn veel mensen
nodig. Die kwamen
de afgelopen jaren
uit Oost-Europa. Door corona en de Brexit kunnen zij het Verenigd Koninkrijk nu niet gemakkelijk binnen. Er is ook een tekort aan chauffeurs
van vrachtwagens. Wilden mensen zeker zijn van
hun kerstmaal? Dan moesten ze een diepgevroren
kalkoen kopen. Dat deden ze massaal. Winkeliers
proberen nog voor kerst verse kalkoen vanuit het
buitenland in te voeren.
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kalkoenen.
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In december zijn er minder activiteiten
die je buiten kan doen. Toch is er geen
tijd om je te vervelen.

© iStock - AnuraDsgn

Gezellig

samen met anderen

Oriënt-Express
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#DWW21

De eerste rit ging van Parijs
(Frankrijk) naar Istanbul (Turkije). Die rit duurde meer dan 67
uur. Een stoomlocomotief trok
de rijtuigen voort. Eigenlijk was
de Oriënt-Express een hotel op
wielen. Hij had rijtuigen waarin
je kon slapen, ontspannen en
eten. Enkel wie rijk was, kon mee
aan boord van deze trein. De
trein was prachtig ingericht.

meegenomen in de tijd. Deze
tentoonstelling loopt nog tot 17
april. Tijdens een speurtocht kan
je op zoek naar de diamant van
de sultan.

Tentoonstelling

Ri-

sels!

Foto Train World
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Affiche Train World

Wat heeft 21 ogen maar kan niets zien?
Antwoord: een dobbelsteen

Foto Lola Hakimian_Trainworld

Bekijk een filmpje bij dit artikel
en bij ‘Op elanden jagen’
op www.k lapkrant.be

Welk ijs kan niet smelten?
Antwoord: radijs

Wat is blauw en niet zwaar?

Antwoord: lichtblauw!
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Van 18 tot 24 december wordt
Mechelen ‘de warmste stad’. Er
zijn optredens en er wordt radio
gemaakt. Tijdens de Warmste
Week wordt er geld ingezameld. Dat geld gaat naar goede
doelen. Dit jaar is het thema
‘Kunnen zijn wie je bent’. Veel
jongeren vinden dit belangrijk.
Zij zetten zelf veel activiteiten
op touw.

Op elanden jagen

Wil je de Oriënt-Express graag
zelf ontdekken? Dat kan in Train
World in Brussel. Je wordt er

r
ra- aad

Foto VRT - Jokko

De Luikse ingenieur Georges Nagelmackers had een
droom. Hij wilde lange treinreizen in Europa mogelijk
maken. In 1883 kwam zijn droom uit. De Oriënt-Express
was geboren!

De bejaarden van een verzorgingstehuis in Zweden namen
deel aan een spel. Daarin
moesten ze elanden neerschieten. Elanden leven in het wild
in Zweden. Ze behoren tot de
familie van de herten. Maar de
elanden waarop gejaagd moest
worden, waren niet echt. Het
waren mensen verkleed in een
pak. Ook het geweer was nep.
De ouderen vonden het grappig. Zoiets hadden ze nog nooit
gedaan.

4
© iStock - Ekaterina Polyakova

Bah, dat lust ik niet!
Vind jij ook dat spruitjes vies
smaken? Dan ben je net als vele
andere kinderen. Wetenschappers

Barney maakt niet gemakkelijk
vrienden. Iedereen op school
heeft een B-bot. Dat is een pratende robot. Barney wil ook
graag een digitale vriend. Hij
krijgt een B-bot cadeau van zijn
papa. Maar dan blijkt dat Ron,
zijn B-bot, niet helemaal goed
werkt. Dat leidt tot grappige situaties. Barney en Ron ontdekken
wat echte vriendschap inhoudt.
Ze beleven samen een fantastisch
avontuur.
—
Ron’s gone wrong
Genre: animatie, familie,
avontuur
Duur: 107 minuten
Nu in de bioscoop!

Vind ik
niet leuk

Kijk je naar een video op YouTube?
Dan kan je met een duimpje aangeven of je iets (niet) leuk vindt. Dat
zal je nog kunnen doen. Maar je
zal niet langer het aantal niet-leuks
zien. Dat komt omdat er haatacties
tegen sommige vloggers werden
opgezet. Bij minder duimpjes wordt
de video namelijk minder getoond.
Sommigen pesten op die manier
bepaalde vloggers. Alleen de maker
van de video zal nog het aantal kunnen zien.

Foto iStock - DGLimages

aten de groenten al heel vaak. Daardoor zijn ze gewend geraakt aan
de smaak. Het is dus niet raar dat
je ouders willen dat je je bord leeg
eet. Of op zijn minst enkele happen
proeft. Wie deze groenten veel eet,
went aan de smaak.

Nieuwe sport
proberen
Wie is de strafste jonge sporter van
Vlaanderen? Dat vraagt Imke Courtois zich af in een programma op
Ketnet. Ze selecteerde acht kinderen.
Die zijn allemaal erg goed in hun
eigen sport. Dat is onder meer roeien, boogschieten, BMX, tumbling
en dressuur. Imke wil weten of deze
talenten ook goed zijn in de sporten
van de andere deelnemers. Ze leren
elkaars sport. Daarna nemen ze het
tegen elkaar op in een wedstrijd.
Daarbij kijkt de jury niet alleen naar
de sportprestaties. Ook doorzettingsvermogen is belangrijk.

Foto VRT

Ron werkt niet goed

In je mond leven bacteriën. Dat is
bij iedereen zo. Sommige bacteriën
reageren als ze in contact komen met
voedsel. Ze geven dan een vieze geur
of smaak af. Vooral bij soorten kolen
valt dit op. Het is dus normaal dat je
savooi, broccoli, kool of spruitjes vies
vindt smaken. Volwassenen hebben
er minder last van. Toch hebben zij
dezelfde bacteriën in hun mond. Zij

Foto iStock - nicoletaionescu

Affiche 20th Century Animation

Film van
de maand

zochten uit hoe dat precies komt.

In
in ons land
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>> Kinderen vanaf 10 jaar moeten op meer plekken een mondmasker dragen. (Foto iStock - Drazen Zigic)

Vierde coronagolf
Heel veel artsen en verplegers trekken aan de alarmbel.
De besmettingen en opnames in het ziekenhuis stijgen opnieuw.
Dat vraagt om aanpassingen.

De telefoons van huisartsen rinkelen
de hele dag door. Zij moeten mensen
met covid-19 helpen. Veel mensen
hadden de afgelopen weken meer contacten. Niet alleen het corona-, maar
ook andere virussen werden doorgegeven. Daardoor zijn er heel veel zieken. Dokters zien ook meer patiënten
met breuken van het sporten. Ook die
mensen moeten verzorgd worden. En
dan zijn er nog de ziekenhuizen. De
bedden vullen zich te snel. Veel dokters en verplegers zijn moe en worden

zelf ziek. Dat betekent dat ze minder
mensen kunnen verzorgen.

Elkaar beschermen
De regering nam enkele maatregelen. Volwassenen moeten meer thuis
werken als dat kan. Mondmaskers
moeten weer meer gedragen worden. Niet alleen door volwassenen.
Ook kinderen vanaf 10 jaar moeten
ze gebruiken. Binnen, zoals in winkels en de bus, maar ook buiten, op
drukke plaatsen. Ook moet iedereen

Surf naar www.klapkrant.be

zichzelf zo goed mogelijk beschermen.
Dat kan door afstand te houden. Ook
verluchten, handen wassen en je contacten beperken helpt.

Voor of tegen
De kinderen van het vijfde en zesde
leerjaar dragen sinds 8 november een
mondmasker in de klas. Veel kinderen
vinden het niet fijn dat ze dit nu ook
buiten moeten opzetten. Ook ouders
en leerkrachten zijn bezorgd. Je kan
beter emoties aflezen van een gezicht
zonder masker. Sommige kinderen
vinden het niet erg. Ze hopen dat er
daardoor geen mensen in hun omgeving ziek worden.

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

Foto iStock - Firn
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Kunstig - In beeld

Beeldig!
Je hebt verschillende vormen van kunst. Zo is er woordkunst, dans
of muziek. Bij beeldende kunst staat het visuele voorop. Je kan het
werk zien. Soms mag je het zelfs aanraken.

De kunstenaar beeldt iets uit. Het
werk dat zij/hij maakt is tastbaar. Je
kan het zien in de ruimte. Het werk
kan vlak zijn, bijvoorbeeld een schilderij of foto. Maar het kan ook een
grote vorm aannemen. Bijvoorbeeld
een beeldhouwwerk of gebouw. Beel-

© iStock - mspoint

Om je heen

Foto Sofie De Moor

dende kunst is anders dan muziek of
toneel. Is een lied of optreden voorbij?
Dan kan je het niet meer terughalen.
Beeldende kunst gaat niet weg. Als je
het ophangt aan de muur, dan blijft
het daar. En je kan er blijvend van
genieten.

Oude kunst
Beeldende kunst bestaat al heel lang. De oudste kunst dateert

Je kan je best voorstellen dat ze
10.000den jaren geleden geen verf of
borstels hadden. Ze moesten kunst
maken met materialen uit de omgeving. Dat waren stenen, botten of
schelpen. Daarop tekenden ze patronen, lijnen of figuren.

Beeldende kunst is werkelijk
overal. Je kan naar een
museum gaan om kunst te
bekijken. Maar er zijn ook
andere mogelijkheden.

In 2008 vonden onderzoekers in
Duitsland een beeldje. Het was een
afbeelding van een naakte vrouw. Het
bleek dat het meer dan 35.000 jaar
oud was. Het beeldje kreeg de naam

Foto Wikipedia_Ramessos

Trek je je ogen goed open? Dan
zal je zien dat er op straat heel
wat kunst is. Op muren van huizen en bruggen zijn soms kunstwerken aangebracht. In veel
parken kan je beelden zien. Sommige gebouwen hebben vreemde
vormen. In bibs zijn er vaak
tentoonstellingen. De werken
wisselen na een tijd. Misschien
hangt er zelfs een schilderij in
de wachtzaal van je dokter. Of
heb je in huis zelf een kunstwerk
hangen.

Beeldje

Venus van Hohle Fels. Het is gemaakt
uit de slagtand van een wolharige
mammoet.

Grotten
In Frankrijk ontdekte men in 1940
schilderingen. Ze waren gemaakt op
de wand van een grot in Lascaux. De
oudste tekeningen zijn wel 15.000 jaar
oud. Op de tekeningen zie je dieren:
bizons, herten, stieren, paarden …
Ze hebben mooie kleuren. Nog
steeds worden er overal ter wereld
oude kunstschatten gevonden.

Foto Wikipedia_Prof Saxx

Foto Sofie De Moor

uit de prehistorie.

© iStock

Textielkunst

- nidwlw
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De meest gekende beeldende kunsten zijn de schilder- en de
beeldhouwkunst. Toch zijn er nog heel wat andere soorten. Wist je
dat er zelfs textielkunst bestaat?

De eerste strip?
Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk. Het is maar liefst 70 meter lang
en 50 centimeter hoog. Het is niet

1

bedoeld om op de grond te liggen.
Het hangt op aan de muur. Het tapijt
heeft een linnen achtergrond. Daarop
werd met naald en draad de ‘Slag bij
Hastings’ geborduurd. Ze gebruikten
hiervoor gekleurde wol en zelfs gouddraad. Die werden met een speciale
steek aangebracht. Het tapijt leest als
een soort stripverhaal. Je ziet welke
kledij, wapens en gewoontes de mensen toen hadden.

Bron Wikipedia

Textiel betekent ‘alles wat geweven is’.
Wol wordt gesponnen tot draden. Die
draden kan je aan elkaar vastknopen.
Dat gebeurt met een machine of met
de hand. Ze vormen een patroon of
beelden iets bijzonders uit.

Evolutie schilderkunst
Elke vorm van kunst verandert in de tijd. Schilderijen die 500 jaar
oud zijn, zien er anders uit dan schilderijen die 100 jaar oud zijn.

Google het woord schilderijen eens.
Bekijk enkele schilderijen heel
Madonna met kanunnik Joris van der Paele goed. Je zal zien dat de inhoud, de
2
vorm en de techniek erg kunnen
verschillen.

Details

De haven van Rotterdam

Bron Wikipedia
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Onze regio kende in de 15de eeuw
grote kunstenaars. Ze worden de
Vlaamse Primitieven genoemd.
Ze schilderden vooral religieuze
onderwerpen. Als eersten gebruikten ze olieverf. Daarmee konden ze
meer details aanbrengen. Bijvoorbeeld: het schilderij van Jan Van
Eyck 1 .

Puntjes
Compositie 6

Aan het eind van de 19de eeuw deed
men aan pointillisme. De kunste-

naar trok naar buiten. Hij wilde het
licht, de kleuren en de omgeving in
zijn schilderij vangen. Hij mengde
de kleuren niet. Hij maakte zijn
schilderij aan de hand van stippen.
Door verschillende kleuren op
elkaar te zetten, kreeg hij een andere
schakering. Bijvoorbeeld: het schilderij van Paul Signac 2 .

Expressie
Een heel andere kunstvorm is het
expressionisme. Dat kwam er aan
het begin van de 20ste eeuw. Deze
kunstenaars wilden hun gevoelens
uitdrukken. Ze vonden niet dat ze
de werkelijkheid moesten afbeelden.
Ze gebruikten veel vormen en kleuren. Bijvoorbeeld: het schilderij van
Wassily Kandinsky 3 .

Stap je mee?
Soms kan je een kunstwerk
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Aan de slag!

binnengaan. Je neemt dan

Heb je zelf zin gekregen om beeldende kunst te maken?

actief deel aan de kunst.

Dat kan altijd en op elk moment. Wees vooral niet bang om

En je wordt verplicht om

nieuwe dingen uit te proberen.

© iStock - TopVectors

Kunstig - In beeld

al je zintuigen te laten

In Tokio (Japan) heb je het
museum TeamLab. Kunst,
wetenschap en technologie
komen er samen. Je stapt als
het ware in een kunstwerk.
In een grote hall kan je je vrij
verplaatsen van de ene naar
de andere ruimte. Er is geen
route en er zijn geen grenzen.
De kunstenaars willen dat je
dit zo ervaart. Ze proberen
de mensen te laten zien hoe
alles met elkaar verbonden is.
Via videoprojectie en muziek
bevind je je in een andere
wereld. Je kan ronddwalen
in het ‘Bos van lampen’ of op
andere plekken in de ruimte.

Kinderen houden veel van het uurtje beeld dat ze op school krijgen.
Ze vinden zelfs dat er te weinig tijd
is om te knutselen. Het bedenken
van een kunstwerk is uitdagend. En
het plan uitvoeren kan veel tijd vragen. Het is normaal dat niet alles
onmiddellijk lukt.

Thuis
Wie echt van kunst houdt, gaat zelf
aan de slag. Zo kan je verschillende
kunstwerken opzoeken. Je bekijkt
en vergelijkt ze. Daarna kan je
experimenteren. Haal de materialen in huis die je nodig hebt. En

kijk welke kunstvorm jij het leukste
vindt!

In groep
Veel gemeentes bieden kunst
voor kinderen aan. Je kan in de
vakanties workshops volgen. Of je
kan tijdens het schooljaar naar de
academie gaan. In groepjes leer je
allerlei nieuwe technieken kennen.
Misschien word je wel een beroemde kunstenaar!
Foto iStock - florin1961

werken.

Smaken verschillen
Over smaak valt niet te twisten. Dat betekent dat iedereen iets anders

Misschien houden je ouders van
schilderijen met landschappen. Maar
vind jij dat maar niks. Misschien
houden je grootouders van porseleinen vazen. Maar vind jij dat maar
niks. Misschien houden je buren van
marmeren beelden. Maar vind jij dat
maar niks. Misschien houden je tantes van moderne installaties. Maar
vind jij dat maar niks. Misschien hou
jij van graffiti-kunst. Maar vinden je
ouders, grootouders, buren en tantes
dat maar niks.

© Kenny Rubenis
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mooi, fijn of leuk vindt. Dit is ook zo in de kunst.

Volgende maand: Elektriciteit
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‘Vaak groeit er iets moois
Gudrun
uit een mislukking.’
Een illustrator maakt kunstwerkjes op papier. Die komen in
boeken, tijdschriften, kranten … terecht. KLAP sprak met Gudrun
Makelberge. Zij is een Belgische illustrator en woont in Frankrijk.
Wat houdt je beroep in?
Gudrun: Ik ben illustrator. Ik krijg

een tekst van een boek of een artikel
voor een tijdschrift of krant. Daar
maak ik een illustratie bij. Zo wordt
de tekst aantrekkelijk. Je krijgt zin
om te beginnen lezen.

eigenlijk altijd aan het werk. Ook als
ik tuinier, wandel, muziek beluister
of probeer te slapen. Vooral dat laatste is soms lastig.
Wat vind jij het leukste en
minst leuke aan illustreren?
Gudrun: Het minst leuke is dat ik

Welke illustraties maak je het
liefst?
Gudrun: Het liefst illustreer ik een

boek. Ik breng de tekst tot leven met
personages en taferelen. Het is fijn
om te kiezen hoe alles eruit ziet. Als
ik prenten maak, dan groeien de personages. Ze veranderen in de loop
van het verhaal. Het is leuk als de
lezer zich daarin kan inleven!
Hoe begin je aan een opdracht?
Gudrun: Eerst denk ik na hoe ik het

er weinig centjes mee verdien. Soms
werk ik heel lang aan een prent.
Toch zou ik geen andere job willen
doen. Ook niet één waarmee ik veel
geld verdien. Ik vind illustreren
zo fijn! Het leukste is als ik mijn
prenten gedrukt zie in een boek.
Heel wat mensen reageren erop. Ze
ontdekken soms meer dan ik
zelf bedoeld heb. Het boek
50 keer durven van Klaar
Hammenecker is net uitgekomen. Daarvoor heb ik de

illustraties gemaakt. Het is een boek
dat ik zelf als kind had willen lezen!
Moet je veel oefenen om zulke
mooie dingen te maken?
Gudrun: Ik wel. Bekijk ik mijn

illustraties van jaren geleden? Dan
zie ik dat ik nu beter ben
geworden. Dat is door
veel te oefenen. En ook
door grenzen te verleggen. Vaak groeit er iets
moois uit een mislukking
of een experiment.

Foto's Gudrun Makelberge

onderwerp origineel kan aanpakken.
Soms is het onderwerp bijvoorbeeld
verdriet. Het is niet goed om iemand
te tekenen die huilt. Dat zou de lezer
misschien afschrikken. Het is beter
dat het gevoel uitgebeeld wordt.
Ik probeer het verdriet poëtisch te
tonen. Daarna ontwerp ik een prent
op mijn iPad. Daarvoor gebruik ik
een speciaal programma.

Gudrun en haar illustratie.

Waar haal je je inspiratie?
Gudrun: Mijn inspiratie vind ik op

heel veel plekken. Ik ga op zoek naar
verschillende ideeën. Mijn geest blijft

Prent uit het nieuwe boek 50x durven.

Zeefdruk die ligt te drogen.
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Trager steppen
Huur je in Parijs (Frankrijk) een elektrische step? Dan kan die op
sommige plaatsen niet sneller dan tien kilometer per uur. Dat heeft

Eerste dodelijke
slachtoffer
Op 19 september barstte een
vulkaan uit op het eiland La
Palma (Spanje). Heel veel huizen werden verwoest. Meer dan
7000 mensen zochten een ander
onderkomen. De lavastroom
begint stil te vallen. Mensen
mogen af en toe spulletjes halen
in hun huis. Jammer genoeg
kwam daarbij een 70-jarige man
om het leven. Waarschijnlijk
stortte het dak van zijn huis in.

De beslissing komt er nadat in juni
een Italiaanse vrouw met een e-step
om het leven kwam. In zo’n 700 zones
past de step zijn snelheid automatisch
aan. Dat doet hij door de ingebouwde
gps. De plekken waar je niet snel mag
rijden, zijn die waar veel toeristen
komen. Denk maar aan de Eiffeltoren
of het Louvre. Maar ook in de buurt
van scholen en op drukke pleinen
moet het trager. Het stadsbestuur wil

Foto iStock - VladZymovin

het stadsbestuur beslist.

de zones nog groter maken. Op die
manier wordt het veiliger voor voetgangers én steppers. Ook in ons land
vinden veel mensen dat er duidelijke
regels moeten komen voor e-steps.

Gevaar in de ruimte
De Verenigde Staten zijn boos op Rusland. Rusland blies één
van zijn eigen satellieten op. Dat deden ze met een raket.
Daardoor kwamen honderdduizenden stukjes in de ruimte.

Verdwaald?
Op een strand in NieuwZeeland is een Adéliepinguïn
aangespoeld. Die soort pinguïns
leeft normaal enkel op Antarctica. Het dier had er een tocht
van meer dan 3000 kilometer
op zitten. Het is nog maar de
derde keer dat zo’n pinguïn de
weg kwijt geraakt. Het kan een
teken zijn dat zijn soortgenoten
in gevaar zijn.

Het ISS is een ruimtestation dat 400
kilometer hoog in een baan om de
aarde draait. Het maakt één rondje
in 90 minuten. Momenteel verblijven er zeven mensen: vier Amerikanen, een Duitser en twee Russen.
Ze werden net na de ontploffing
gewekt en moesten zichzelf in veiligheid brengen. Ze sloten zich op
in een capsule. Die is bedoeld voor
de terugkeer naar de aarde.

Afval
Het is onbegrijpelijk dat Rusland
dit doet. Er is al veel afval in de
ruimte. Meestal zijn het grote dingen. Bij die stukken kan voorspeld

Foto iStock - dottedhippo

Foto iStock - flammulated

Die brachten de astronauten van het ISS in gevaar.

worden hoe je er voorbij moet vliegen. Maar de kleine stukken vliegen
kriskras door elkaar. Bovendien
vliegen ze met een snelheid van
28.000 kilometer per uur. Een klein
stukje kan dwars door het ISS gaan.
Veel mensen die in de ruimtevaart
werken vinden het onverantwoord.
Zij doen er alles aan om het afval in
de ruimte te beperken.

over de wereld
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Akkoord over klimaat
In Glasgow (Schotland) kwamen vertegenwoordigers van bijna
200 landen samen. Ze probeerden een nieuw akkoord over het
klimaat te bereiken. Dat lukte, maar makkelijk was het niet.

Het akkoord bestaat uit nieuwe
regels. Die moeten de opwarming
van het klimaat tegengaan. Twee
weken lang werd er vergaderd, tot
alle landen akkoord waren. Dat was
erg moeilijk. Want elk land wou voor
zichzelf haalbare doelen stellen. Niet
iedereen is tevreden met het resultaat. Veel organisaties die instaan
voor het milieu hadden gehoopt op
strengere regels. Ook activiste Greta
Thunberg is duidelijk: ‘Een korte
samenvatting: bla, bla, bla. Het echte
werk gaat door buiten deze zalen. We
zullen nooit opgeven.’

Vervuiling in de lucht

Deze brandstoffen komen uit
de natuur. Ze zijn ontstaan uit
planten- en/of dierlijke resten.
Bijvoorbeeld steenkool, aardolie en aardgas. Het is gemakkelijk om deze brandstoffen te
ontginnen. Er komt geen groot
technisch proces aan te pas.
Daarom zijn ze relatief goedkoop. Een windmolen opzetten
en gebruiken is veel duurder
en ingewikkelder. Daarom
kiezen grote fabrieken vaker
voor fossiele brandstoffen. Dat
veroorzaakt heel veel vervuiling
in de lucht. Bij het verbranden
van fossiele stoffen komt er veel
CO2 vrij. Ook veroorzaakt het
fijne stof een dikke smog. Geen
wonder dus dat veel mensen het
gebruik van deze brandstoffen
liever verboden zien.

Foto iStock - FamVeld

We zetten de belangrijkste afspraken
op een rijtje. De aarde mag niet meer

dan 1,5 graad opwarmen. De rijke
landen voorzien geld voor de arme
landen. Zo kunnen ook zij maatregelen nemen. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet afgebouwd
worden. Heel wat fabrieken in China
en India gebruiken onder meer
steenkool. Zij wilden absoluut niet
dat dit snel verboden zou worden.
Ook al leidt het tot gezondheidsproblemen. Momenteel zijn veel scholen
en bedrijven in Delhi (India) dicht
door de smog. Dat komt door de vervuiling van fabrieken en voertuigen.
Ook verbranden boeren tonnen afval
in de herfst. Dat zorgt voor heel veel
rook. Doordat er geen wind is, blijft
de vieze rook hangen.

Fossiele
brandstoffen

>>> Wereldwijd gebruiken nog te veel fabrieken fossiele brandstoffen. (Foto iStock - FamVeld)

>>> Steenkool is een fossiele brandstof.
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Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen.
Proefjes, knutselen, koken … Doe je mee?

vrolijke kersthangers
Is het december? Dan wordt er in veel gezinnen een kerstboom
opgezet. Daarin komen glimmende ballen of mooie figuurtjes.
Foto iStock - Zolotaosen

Wij maken vandaag vrolijke kersthangers. Ze zijn gemaakt uit stof.
We gaan zelf met naald en draad aan de slag!

Dit heb je nodig

Zo ga je te werk

> Kersthangers zijn er in verschillende
vormen. Kies zelf welke vorm je wil
maken. Bijvoorbeeld: een sok, boom,
muts, ster, bal, want, klok, hart, krans,
huis … Teken deze figuur op een blad
papier. Wie niet goed kan tekenen,
kan een sjabloon gebruiken. Je vindt er
veel op het internet. Teken in je figuur
welke versieringen je wil. Knip het sjabloon uit.

Versieren

> Neem daarna je lap vilt of stof.
Teken het sjabloon twee keer over met
een stift. Knip de figuur uit de stof.
Versier daarna de twee lapjes zoals in

Naaien

> Leg nu de twee lapjes op elkaar. Naai
ze aan de zijkant aan elkaar vast. Laat
twee centimeter open. Stop wat vulling in je figuur. Naai ze daarna verder
dicht. Nu hoef je enkel nog een lint
vast te knopen tot een lus. Naai deze
lus bovenaan vast! Deze kersthanger is
klaar. Nu je weet hoe het werkt, kan je
er nog meer maken! Veel plezier!

Foto's Sofie De Moor

• vilt of stof
• garen
• naald
• schaar
• kussenvulling
• lint of touw
• potlood
• stift
• papier
• eventueel kralen,
knopen …

je ontwerp. Hiervoor kan je bijvoorbeeld kralen gebruiken. Of een ander
figuurtje in vilt. Naai alles op het lapje
stof. Doe hetzelfde voor het tweede
lapje stof.

Foto iStock - Olga Yakovleva

Vilt
Vilt was waarschijnlijk de eerste
vorm van textiel. Die werd door
mensen gemaakt. Daarvoor was
er wol nodig. Op de wol werd
heet water gegoten. Er werd ook

zeep bij gedaan. Men wreef de
wol lang tegen elkaar aan. Zo
haakten de vezels in elkaar vast.
Ze werden almaar steviger en zo
werd de stof vilt.

Veel plezier!
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LUUK EN LILLY

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

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

12

blz. 2

7

3

11

4

6

5

3

7

5

8
9

1

10

8
10

12

4

13

2

14

9

16

ij = 1 vakje
blz. 2 Wat zetten Britten vaak op het menu met

Kerstmis? | blz. 3 De eerste rit van de Oriënt-Express
ging van Parijs naar … | blz. 4 In je mond zitten …,
die bepalen de smaak van bepaalde groenten. | blz.
5 Met de hoeveelste coronagolf hebben we te maken?
| blz. 7 De Venus van Hohle Fels is gemaakt van
een … | blz. 8 Kunst die bestaat uit geweven stoffen,
heet ook wel … kunst. | blz. 9 In het museum
TeamLab komen kunst, … en technologie samen.
| blz. 10 Wat is een andere naam voor een illustratie? | blz. 12 Welk land vuurde een raket af op een
satelliet? | blz. 13 In China en India zijn veel fabrieken die … als brandstof gebruiken. | blz. 14 Bij het
maken van … haken wollen vezels in elkaar. | blz.
16 In welke sport behaalde Micheline Lannoy als eerste Belgische vrouw de gouden Olympische medaille?
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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Zij deden iets

Micheline Lannoy
Geboren:
31 januari 1925
Geboorteplaats:
Brussel
© Kenny Rubenis

Gekend als: eerste Belgische
gouden medaillewinnares op
de Olympische (Winter)spelen.
© IOC

Kunstschaatsen wordt beoefend op een ijsbaan. Een
man en een vrouw kunnen alleen of samen schaatsen.

Kort en lang

sprongen doen. De lange kür
bevat onder meer een zelfgekozen
choreografie. Zo kiest de schaatser
zelf de moeilijkheid. Een jury
geeft daarna punten. De resultaten
van de korte en lange kür worden
opgeteld. Diegene met de meeste
punten, wint.

Foto iStock - Dima Berlin

© Urheilijan Joulu

De schaatsers moeten zo goed
mogelijk bewegen op het ijs. Ze
maken sprongen of rotaties. Dat
doen ze op passende muziek. Een
wedstrijd bestaat uit twee delen.
Tijdens de korte kür moeten de
schaatsers een aantal verplichte

© iStock - Melnikoff

De sport kan ook in groep beoefend worden.

Kampioen
Micheline Lannoy en Pierre
Baugniet waren een schaatspaar. Na
de Tweede Wereldoorlog wonnen
ze heel wat wedstrijden. Zoals het
Europees Kampioenschap en het
Wereldkampioenschap. In 1948
wonnen ze een gouden medaille op
de Olympische Winterspelen. En ze
werden opnieuw Wereldkampioen.
Daarna besloot het paar te stoppen
met schaatsen. Micheline was
de eerste Belgische vrouw die
een gouden medaille won op de
Olympische Spelen. Toch is er
weinig info over haar. Wel weten we
dat ze later verhuisd is naar Canada.
Daar leeft ze nog steeds.

