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Kolibrievlinder
In de zomer fladderen er veel vlinders in de tuin. 
Hun vleugels bestaan uit allerlei kleuren en 
patronen (zie poster).

De kolibrievlinder is een trek-
vlinder. Als het zomer is, vliegt 
hij naar het noorden van Euro-
pa. In de winter verblijft hij in 
Noord-Afrika. De kolibrievlinder 
heeft de vorm van een pijlstaart. 
Hij heeft krachtige vleugels. Als 
een kolibrievlinder vliegt, bewe-
gen zijn vleugels heel snel. Die 

bewegingen kan je met het blote 
oog niet zien. De vleugels bren-
gen een brommend geluid voort. 
De tong van de kolibrievlinder 
is tot 3 centimeter lang. Wil de 
vlinder eten? Dan hangt hij stil 
in de lucht en zuigt zo de nectar 
op. Ook kolibries doen dit. Van-
daar de naam kolibrievlinder. 

Geef inbrekers geen kans
Ga je op reis? Dan ben je het best op je hoede voor 
inbrekers. Naast het goed sluiten van deuren en ramen 
zijn er nog andere dingen die je kan doen.

Het is heerlijk om op reis te 
gaan. Jammer genoeg zijn er 
mensen met minder goede 
bedoelingen. Sommige inbre-
kers houden huizen in de gaten. 
Puilt een brievenbus uit? Staat 
het gras erg hoog? Of zijn de lui-
ken steeds open? Dan bestaat de 
kans dat de bewoners niet thuis 

zijn. Zorg ervoor dat het zo min 
mogelijk opvalt dat je weg bent. 
Laat de buren de brievenbus 
legen. Vraag aan een familielid 
om het gras te maaien. Stel in 
dat er een lampje automatisch 
aangaat als het donker wordt. 
Het zijn kleine dingen die inbre-
kers kunnen afschrikken.  

© iStock - Taisiia Iaremchuk
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Wat is van jou 
maar wordt meer 

door anderen 
gebruikt?

Marie zit in het midden van 
de nacht in de woonkamer. 
Het is helemaal donker. Toch 
leest ze een boek. Hoe kan dit?

Twee moeders en twee doch-
ters gaan naar een restaurant. 
Iedereen eet één hamburger. 
In totaal worden er maar 
drie hamburgers opgegeten. 
Hoe kan dat? 

Antwoord: Marie is blind
en leest een brailleboek.

Antwoord: Je naam. 

Antwoord: Het gaat om een grootmoeder,
een moeder en een kleindochter. 

Ri-ra-raadsels!
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samen met anderen 3

Wolken kijken
Heel wat kinderen tekenen eenzelfde soort wolken op een 
tekening. Ze lijken ook op een denkwolk uit een strip. 

Deze wolken heten cumuluswol-
ken of stapelwolken. Het zijn de 
wolken die je het meest ziet in 
onze lucht. Cumulus betekent 
opeenstapeling of berg. Deze wol-
ken ontstaan op een zonnige dag. 
De zon verwarmt de grond. En de 
grond verwarmt op zijn beurt de 
lucht erboven. Die warme lucht zet 
uit. Hoe hoger de lucht gaat, hoe 
kouder het wordt. De waterdamp 
wordt zichtbaar. Er ontstaat een 

cumuluswolk. Wil je een echte 
wolkenspotter worden? Dan kan 
je het best in het gras gaan liggen. 
Misschien zie je in de wolken wel 
een reus of een olifant of … 

Minder beton, meer bijen
Van 29 mei tot 5 juni is het de Week van de Bij. Bijen 
zijn nuttige dieren. Maar door het vele beton en asfalt 
vinden ze niet altijd voldoende eten. 

Probeer daarom zoveel mogelijk 
ruimte vrij te maken voor groen. 
Tien op tien centimeter kan al 
genoeg zijn om een klimplant 
te zetten. Die groeit dan langs 
de muur. Zo krijgen de bijen op 
een kleine oppervlakte plots veel 

eten. Wist je trouwens dat zoveel 
groen in een warme zomer ook 
voor verkoeling zorgt? Ruil 
beton dus in voor bijenbloemen. 
Dan ben je een echte bijenheld!

Grote wasjes, 
kleine wasjes
Als je kleren vuil zijn, gaan 
ze in de wasmachine. Je 
hoeft enkel wasmiddel 
toe te voegen en de juiste 
temperatuur in te stellen. 
Na een poos komt de was 
er proper uit. Vroeger was 
het een tijdrovende klus.

Toen er nog geen wasmachines 
waren, deden mensen de was met 
de hand. In sommige gemeenten 
waren er wasplaatsen. Daar kon 
je je kleding wassen aan een bron. 
Je kon de was ook thuis doen, 
in een wastobbe. Dat was een 
houten of zinken kuip. De tobbe 
werd gevuld met water. Je wreef 
met een stuk zeep over de kledij. 
Daarna ging je met de kleren in 
het water over het wasbord. Later 
kwamen de eerste wasmachines. 
Die kregen de naam centrifuge. 
Je kan ze vergelijken met een 
grote kookpot. Daarin stond een 
mandje. Door aan een hendel 
te draaien begon het 
mandje met de vuile 
kleren te draaien. 
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Meer weten?
www.weekvandebij.be
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Brandgevaar
In de maanden maart, april en 
mei is er amper regen gevallen. 
De natuur is kurkdroog. Daardoor 
is de kans groot dat er brand 
uitbreekt. 

Het agentschap Natuur en Bos vraagt 
om voorzichtig te zijn. Zij kondigden 
code oranje af. En als het zo verder 
gaat, wordt het code rood. Bij code 
oranje is het verboden om vuur te 
maken of te roken in natuurgebieden. 

Gooi geen glas weg. Door de reflectie
van het zonlicht kan er brand ont-
staan. Wie toch rook of vuur opmerkt 
moet de brandweer verwittigen. Zij 
houden een extra oogje in het zeil. 
Sommige gebieden zijn uit voorzorg 
afgesloten.

Gokreclame verboden
Onze regering wil reclame voor 
gokken verbieden. Wordt de wet 
goedgekeurd? Dan gaat ze eind 
dit jaar in. 

Via sites kan je bijvoorbeeld raden 
welk team een wedstrijd zal winnen. 
Je zet dan geld in op die ploeg. Som-
mige mensen raken verslaafd aan 
gokken. Als ze winnen, willen ze nog 
eens spelen. Als ze verliezen, probe-

ren ze opnieuw te winnen. Zo raken 
ze verslaafd en verliezen ze enorm 
veel geld.

Graspollen
Eén op de zes Belgenis allergisch 
aan graspollen. Ze hebben er 
vooral van mei tot juli last van.

Metingen geven aan dat er nu veel 
pollen in de lucht zijn. Het hooi-
koorts-seizoen is officieel van start 
gegaan. De stuifmeelkorrels (of 
pollen) van de grassen vliegen door 
de lucht. Dat is geen goed nieuws 
voor mensen met een allergie. Zij 

hebben af te rekenen met vervelen-
de symptomen. Niezen, snotteren, 
tranende ogen … zijn enkele voor-
beelden. Wie last heeft zet maar beter 
een doos zakdoekjes klaar. Hatsjoem! 
Gezondheid.

De geheimen van 
Perkamentus
De duistere tovenaar Grindel-
wald wil heersen over de wereld 
van tovenaars en mensen. Pro-
fessor Perkamentus weet dat, 
maar hij kan Grindelwald zelf 
niet tegenhouden. Dus schakelt 
hij de hulp in van Newt Sca-
mander. Die weet alles van fa-
beldieren. Newt gaat samen met 
een team van tovenaars, heksen 
en een dreuzel-bakker op mis-
sie. Ze maken kennis met oude 
en nieuwe fabeldieren. En ze 
komen tegenover Grindelwald 
en zijn aanhangers te staan. 

—
Fantastic Beasts: 
The secrets of Dumbledore
Genre: avontuur, fantasie
Duur: 2 uur 22 minuten
Nu in de bioscoop!  
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5In ons land 5in ons land

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.

>>> Op 10 juli vragen Europeanen aandacht voor proper water. >>> Ga eerst na wat de kwaliteit van het water is.

Het water in
Op een warme zomerdag je voetjes in een beek of rivier steken is erg verfrissend. 
Sommige mensen nemen zelfs een duik in een vijver of meer. Andere zijn dan weer 
gek van watersport. Ze klimmen maar wat graag op een surfplank of in een kajak. 

Toch is het belangrijk dat je vooraf 
nagaat of de kwaliteit van het water 
goed is. Is het water zwaar vervuild? 
Dan kan je last krijgen van irritatie 
aan de ogen, neus of huid. In het 
slechtste geval kan je zelfs ziek wor-
den. Op www.kwaliteitzwemwater.be
kan je nagaan of het veilig is om op 
een bepaalde plek te zwemmen. 

Proper water
Sommige mensen koppelen waterpret 
aan iets nuttigs. Zo gaan ze bijvoor-
beeld met een sup of kajak de rivier 
op. Ze nemen een vuilniszak mee en 

verzamelen al het afval dat ze onder-
weg vinden. Op zondag 10 juli vindt 
de Big Jump plaats. In heel Europa 
springen mensen in een rivier. Op 
die manier willen ze aandacht vragen 
voor proper water. 

Terug van weg
Maar er is ook goed nieuws. In 1930 
waren finten zo goed als uitgestor-
ven in de Schelde. Deze vissen leven 
in de winter in de Noordzee. In de 
lente planten ze zich voort in rivieren 
in de buurt. Er werden maatregelen 
genomen om het water zuiverder te 

maken. Zo kwam de fint terug naar 
de Schelde. Wetenschappers gaven de 
vissen een zender. Zo kunnen ze het 
doen en laten van de finten volgen. 
Met die informatie hopen ze de vis 
nog beter te beschermen. 
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7Sport en gezondheidSport en gezondheid

Beweeg je mee?
Voldoende bewegen is gezond voor iedereen! Hoe oud of hoe jong 
je ook bent. Voor kinderen en jongeren is het extra belangrijk. Zij zijn 
immers volop in de groei. 

Meer en meer kinderen hebben over-
gewicht. Wie zwaarder is kan sneller 
last krijgen van hart- en vaatziektes of 
diabetes. Toch kan je er niet altijd aan 
doen dat je dikker bent. Een dieet of 
veel sporten is geen wonderoplossing. 
Maar bewegen is noodzakelijk voor 
iedereen.

Positief
Wie veel beweegt heeft een beter 
humeur. Je krijgt meer zelfvertrou-
wen en leert positiever denken. Sport 
je af en toe? Dan heb je minder last 

van trieste gedachten. Bewegen is niet 
alleen goed voor je gezondheid en je 
geest. Je lichaam wordt ook sterker! 
Je krijgt meer spieren. Door meer te 
bewegen, maak je je hart sterker.
’s Avonds slaap je beter en … het 
is superleuk!

Alle beetjes helpen
Hup! Weg met die schermen, haal 

je billen van de stoel! Zelfs kleine 
inspanningen kunnen een verschil 
maken. Neem vaker de trap, fiets naar 
school of help de tafel dekken. Laat de 
hond van de buren uit, speel tijdens de 
pauze en ga naar een sportclub. Op de 
bewegingsdriehoek zie je goed hoe veel 
je moet bewegen om gezond te zijn!

Gezond en wel
Wil je gezond leven? Dan moet je goed voor 
jezelf zorgen. Dat kan je op allerlei manieren doen. 

Naast voldoende bewegen, is het 
belangrijk dat je rust. Je lichaam 
moet de tijd krijgen om te herstel-
len na zware inspanningen. Stop 
die schermen dus tijdig weg voor 
je in bed kruipt. Ook wat je eet is 

belangrijk. Groenten en fruit zijn 
gezond. Ze gaan voor op snoep of 
vette producten. 

Netjes
Misschien is het heel gewoon voor 

jou, maar ook hygiëne is belang-
rijk. Poets je tanden regelmatig. 
Poets ze grondig en niet te snel. 
Alleen zo vermijd je gaatjes. Was 
je lichaam zorgvuldig, gebruik 
net genoeg zeep. En vergeet ook je 
oren en oksels niet. Een douche of 
bad nemen na het sporten is een 
topidee!

Amusement
Zorg dat je activiteiten doet die je 
leuk vindt. Daar word je blij van. 
Zoek vrienden die samen met jou 
een hobby willen uitoefenen. Het 
is immers gezellig en fijn om ple-
zier te maken met anderen. Blijf 
vooral niet te lang binnen zitten. 
Ga spelen in de tuin, op een plein 
of in een park.  
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Filmpjes en Meer, voor enkele

sportieve tussendoortjes.
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Gezond ontbijt
Goed begonnen is half gewonnen, zegt het spreekwoord. Ben je de 
hele dag druk bezig? Dan neem je maar beter een gezond ontbijt.

Met een gezond ontbijt krijgt je 
lichaam alle stoffen die noodzakelijk 
zijn. Ze zorgen ervoor dat je lichaam 
goed kan werken. Ook je groei wordt 
door deze voedingsstoffen gestimu-
leerd. Wie ontbijt zal zich langer 
kunnen concentreren. Bruin- en 
volkorenbrood zijn gezond. Daarin 

zitten vezels, en die zijn goed voor de 
vertering. Maar ook niet-gesuikerde 
muesli of havermout is goed. Die kan 
je mengen met wat yoghurt en fruit. 
Drink er bij voorkeur een glas halfvol-
le melk bij. Sta een kwartiertje vroeger 
op om te ontbijten. Zo begin je de dag 
vol energie.

#kannietkiezen
Herken je deze situatie? Er 
zijn zo veel leuke sporten 
om te doen. Maar je weet 
niet wat je precies wil. 

In september kan je je inschrij-
ven in een sportclub. Misschien 
is het goed om in de vakantie 
enkele sporten uit te proberen. 
Vooraf kan je al enkele voorkeu-
ren opsommen. Sport je graag 
alleen of beweeg je liever in een 
team? Hou je van buitensport of 
blijf je liever binnen? Verkies je 
gras, kunststof, water of ijs om 
op te sporten? Speel je graag een 
spel met een bal, racket, stick …? 
Bekijk zeker het aanbod van 
sportkampen in jouw buurt. Zo 
kan je uittesten of een bepaalde 
sport je ligt. Succes!

Er hangt een luchtje aan
Wie intensief sport begint meestal te zweten. Sommigen krijgen
een rood hoofd. Maar hoe komt dat eigenlijk? 

Je hartslag gaat omhoog bij het spor-
ten. Daardoor pompt je hart harder. Je 
krijgt het warmer. Om oververhitting 
tegen te gaan, wil je lichaam afkoelen. 
Dat kan op twee manieren. Enerzijds 
begin je te zweten. Je koelt af doordat 
zweetdruppels op je huid verdampen. 
Anderzijds zetten je bloedvaten uit. 
Het bloed wil zo snel mogelijk naar 
de oppervlakte van je huid. Daar kan 
het afkoelen. Daarom heb je soms een 
tomatenrood hoofd bij het sporten. 

Water!
Het is belangrijk om voldoende water 
te drinken. Doe je dit niet? Dan kan je 
symptomen krijgen die op uitdroging 
wijzen. Enkele voorbeelden zijn: een 
droge mond en tong, minder plassen, 
hoofdpijn, misselijk zijn, spierkram-
pen en zelfs flauwvallen. Het is dus 
belangrijk om voldoende vocht op te 
nemen voor, tijdens en na het sporten. 

sport je ligt. Succes!
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Tot volgend jaar!

Sport en gezondheidSport en gezondheid
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De volgende De Bruyne
Misschien hangt er wel een foto van Kevin De Bruyne (voetbal) 
boven je bed? Of eentje van Bashir Abdi (marathon) of Nina Derwael 
(turnen)? Allemaal blinken ze uit in hun sport. Maar een leven als 
topsporter is slechts voor enkelen weggelegd.

Het allerbelangrijkste is dat je een 
sport doet waar je van houdt. Het is 
heel vervelend als je elke dag tegen 
je zin naar de training moet. Want 
ook dit hoort erbij: sporten als het 
regent of bij hoge temperaturen … 
Je moet kunnen doorzetten. Ook 
als het minder gaat of je wedstrijden 
verliest, moet je volhouden. 

Topsport 
Wil je het ver schoppen? Dan is een 
portie talent goed meegenomen. 
Iemand met twee linkervoeten begint 
beter niet aan voetbal. Wie de top 
wil bereiken, moet veel opgeven. 
Elke avond feesten is geen goed idee. 
Een sporter heeft rust nodig. Je moet 
opletten wat je eet en drinkt. Vind je 

dat niet erg? Dan kan je bijvoorbeeld 
naar een topsportschool gaan. Daar 
krijg je naast de gewone lessen ook 
tijd om beter te worden in je sport. 

Goed omringd zijn
Heel wat sporters krijgen hulp van een team mensen. Allemaal 
spelen ze een belangrijke rol.

Hoe beter je wordt in je sport, hoe 
meer mensen je zullen bijstaan. Bij 
bekende ploegen werken enkel top-
trainers. Zij weten hoe ze het beste 
uit de atleten kunnen halen. Ze 

moedigen hun atleten aan. Maar ze 
zijn ook streng als het nodig is. 

Spieren
Voor de sporter en het team is het 
belangrijk dat blessures worden 
tegengegaan. Niemand wint veel 
wedstrijden met een gescheurde 
spier. Alle spieren moeten altijd 
goed zijn opgewarmd. Kinesisten
en osteopaten masseren en mani-
puleren de spieren. Daardoor zullen 
deze sneller en beter herstellen na 
een grote inspanning. 

Schema’s
Dokters maken een analyse van een 
topsporter. Zij kijken hoe goed de 
uithouding, kracht … is. Op basis 
daarvan stellen ze een schema op. 

Zo wordt de atleet nog beter. Een 
diëtist maakt een voedingsschema 
op. De topsporter mag niet te veel 
of te weinig eten. Ook moeten alle 
voedingsstoffen aanwezig zijn.

Materiaal
Ook het sportmateriaal wordt aan-
gepast aan de atleet. Denk maar aan 
loopschoenen. Bij bepaalde sporten 
zoals formule 1 of wielrennen zijn 
er mecaniciens. Zij zijn verantwoor-
delijk voor de auto of fiets waarmee 
de topsporter rijdt. Een psycholoog 
praat met de atleet zodat die vol-
doende vertrouwen heeft in zichzelf. 
En dan zijn er ook nog de suppor-
ters. Die zijn voor een topatleet van 
onschatbare waarde. 
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Gezonde voeding voorzien Spieren manipuleren 

Een team trainen



‘We houden met het hele
gezin van sport!’
Siska (11 jaar) en Max (10 jaar) De Meyer zijn zus en broer. Ze weten 
veel over sport en gezondheid. KLAP stelde ze enkele vragen 
over hun passie(s)! We spraken af in ToPP Lokeren, een plek waar 
gezondheid en bewegen centraal staan. 

Welke sporten beoefenen jullie?
Siska: Sinds de derde kleuterklas doe 
ik aan turnen. In het derde leerjaar 
heb ik gekozen voor toestelturnen. 
Dat zijn oefeningen op de balk, de 
vloer, de brug met ongelijke leggers en 
ook sprong. We trainen vier keer per 
week. Daarnaast ga ik één keer per 
week dansen en ben ik bij de chiro. 
En padellen is ook tof!
Max: Toen ik in de derde kleuterklas 
zat, ben ik beginnen voetballen. Eerst 
deed ik dat in Daknam, daarna bij 
Sporting Lokeren. Toen die failliet 
gingen, ben ik bij Deinze gaan voet-
ballen. Ik mag met de eliteploeg mee-
doen. We spelen tegen clubs uit 1ste 
en 2de klasse. Naast voetbal hou ik 
ook van fietsen en lopen. 

Waar zijn jullie goed in?
Max: Ik ben snel op het veld. En ik 

kan goed jongleren. Je doet dan als-
of de grond lava is. De bal mag de 
grond niet raken en moet steeds mijn 
lichaam tikken. Mijn record staat nu 
op 219 keer. 
Siska: Ik ben niet echt goed in één 
ding. Maar flik, salto, overslag en 
rondat lukken goed. 

Komen jullie uit een sportieve 
familie? 
Siska: Ja, we houden met het hele 
gezin van sport. Mama heeft nog 
gedanst. 
Max: En papa kan snel lopen. Hij 
heeft vroeger gevoetbald en aan triat-
lon gedaan. 
Siska: Onze neven en nichten 
doen ook graag sport. Jelle Van 
Damme was profvoetballer en Evy             

Van Damme profwielrenster. 

Wat willen jullie graag bereiken 
met je sport? 
Max: Ik zou graag bij de Rode Dui-
vels voetballen. En in het team van 
Kevin De Bruyne, Manchester City. 
Siska: Turnen is gewoon erg leuk. Ik 
hoop dat ik het nog lang mag doen. 
Ik kijk uit naar de wedstrijden. Maar 
we zien wel wat de toekomst brengt. 
Prof worden hoeft niet maar zou wel 
leuk zijn. 

Sporters verzorgen zich goed. 
Doen jullie dat ook?
Max: Ja! Papa maakt mijn voeten los 
voor een wedstrijd. Zo is er minder 
kans op een blessure. We proberen 
niet te veel te snoepen. Soms lukt dat, 
soms ook niet. (lacht) 
Siska: We zorgen ervoor dat we vol-
doende rust hebben. Tegen half negen 
moeten we slapen. Dat lukt, meestal. 
(lacht) Als je sport, moet je veel water 
drinken. Ook lang naar een scherm 
kijken is niet gezond. 
Max: Mama en papa zeggen dan 
altijd dat we zombies kunnen worden. 

Is het erg als je niet wint? 
Siska: Heb je je best gedaan en is het 
niet gelukt? Dan is het niet zo erg. 
Max: Ja, dan probeer je het de volgen-
de keer beter te doen! 
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Siska & Max

Siska: Ik hou van turnen!  Max: Mijn passie is voetbal! 





NAVO
Finland is een buurland 
van Rusland. De Finnen zijn 
bezorgd over hun veiligheid. 
Daarom willen ze graag lid 
worden van de NAVO. 

De NAVO werd opgericht na de 
Tweede Wereldoorlog. Het is een 
groep van 30 landen die samen-
werken. Hun doel is de veiligheid 
van die landen te garanderen. 
Het is goed te weten dat je er niet 
alleen voor staat. Als een vijand 
een NAVO-land aanvalt, dan 
helpen de andere NAVO-landen. 
België, Nederland, de Verenigde 
Staten en het Verenigd Konink-
rijk zijn enkele NAVO-landen. 

Beloofd?
Rusland heeft in het verleden 
beloofd om Finland niet binnen 
te vallen. Op voorwaarde dat 
Finland geen lid werd van de 
NAVO. En dat het neutraal zou 
blijven. Maar omdat Rusland 
onlangs Oekraïne is binnenge-
vallen, zijn de Finnen ongerust. 
Finse militairen bewaken de 
grens. En de Finnen zelf willen 
nu toch graag lid worden van 
de NAVO. Finland zal gauw een 
aanvraag indienen. Ook buur-
land Zweden overweegt de aan-
vraag. 
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>>> Meting van de beving op Mars.

Marsbeving 
Op Mars heeft de Marslander 
Insight een beving gemeten. Het 
gaat over de zwaarste beving ooit 
gemeten op een andere planeet. 
Op 4 mei noteerde de Marslander 
een beving met een kracht van vijf. 
Dat is de zwaarste beving die in de 
laatste drie jaar gemeten werd. Al 
die tijd waren er meer dan 1300 
bevingen. Wetenschappers hopen 
via metingen inzicht te krijgen in de 
samenstelling van Mars. Ze geloven 
dat Mars, net als de aarde, bestaat 
uit een hete kern, mantel en korst. 
Zware bevingen komen enkel voor 
bij het botsen van aardplaten. Dat 
lijkt nu gebeurd te zijn. 
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Veilig geland
In Florida (Verenigde Staten) 
bracht een piloot een man 
met een vliegtuigje weg. Toen 
de piloot onwel werd, nam de 
passagier het stuur over.

‘Ik heb een ernstig probleem. Mijn 
piloot is onwel geworden en ik 
heb geen idee hoe je een vliegtuig 
bestuurt.’ Dat bericht kreeg Robert 
Morgan binnen in de verkeerstoren. 
Als ervaren vlieginstructeur kon hij 
de passagier aanwijzingen geven. Die 

slaagde erin om het vliegtuig vei-
lig aan de grond te zetten. De man 
bedankte Robert uitvoerig voor de 
hulp. De piloot werd naar het zieken-
huis gebracht.

Verkocht
Dit schilderij is gemaakt door 
Andy Warhol in 1964. Het 
is een portret van Marilyn 
Monroe. Dat is een beroemde 
Amerikaanse zangeres en 
actrice. Het schilderij werd 
op een veiling verkocht voor 
184 miljoen euro. Het is daar-
mee het duurst verkochte 
Amerikaanse kunstwerk ooit. 
Nog nooit is zoveel geld gege-
ven voor een schilderij dat 
gemaakt is in de 20ste eeuw.
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>>> Een soortgelijk vliegtuigje.
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Feest voor Queen Elisabeth II
Op 2 juni zit de Britse Queen (= koningin) Elisabeth II maar liefst
70 jaar op de troon. Er worden heel wat activiteiten voorzien op 
deze bijzondere verjaardag.

In de aanloop naar de feestelijkheden 
werd de Platinum Pudding Competi-
tion gehouden. Dat was een wedstrijd 
waarbij de deelnemers een nieuw 
dessert maakten. Het dessert moest 
het verhaal vertellen van de koningin. 

Een eer
Het Verenigd Koninkrijk is gek van 
tradities zoals deze. En dat was te zien 
aan de inzendingen. Maar liefst 5000 
Britten stuurden een recept in. Uitein-
delijk namen vijf finalisten het tegen 
elkaar op. Jemma Melvin werd de 
winnares. Ze maakte een trifle, dat is 
een typisch Engels dessert. Er zit veel 
citroen in, omdat de Queen daarvan 
houdt. Het dessert verwijst ook naar 
het huwelijk van de koningin. 

Samen vieren
Het is de bedoeling dat iedereen de 
pudding zal maken en eten. Daarom 
mocht het recept niet te ingewikkeld 
zijn. Het recept werd alvast online 
gezet. Op donderdag 2 juni beginnen 
de feestelijkheden. Niemand heeft een 
reden om niet mee te doen. Een dag 
van de schoolvakantie werd speciaal 
voor het feest verplaatst. En iedereen 
kreeg op 3 juni een extra feestdag 
cadeau. Op zondag 5 juni is het de 
bedoeling dat het dessert massaal 
gemaakt en gegeten wordt. Op die 
dag zal iedereen samenkomen om 
te vieren. Straten worden afgezet en 
er worden lange tafels geplaatst. Die 
worden mooi versierd. Het wordt echt 
een feest voor iedereen. 

Gezondheid
Het is uitzonderlijk dat iemand 70 jaar 
op de troon zit. Koningin Elisabeth II 
is ondertussen 96 jaar oud. De laatste 
tijd heeft ze meer problemen met haar 
gezondheid. Hopelijk lukt het haar 
om samen met alle Britten feest te vie-
ren! Vreugdevuren, parades met paar-
den, een concert, straatartiesten … 
Hiep hiep hoera!

>>> Jemma Melvin bedacht het feestdessert voor de koningin.

>>> Queen Elisabeth II op de dag dat ze 
haar eed a� egde, 70 jaar geleden.

Zou jij het dessert ook
graag maken? Doe mee met 

de poll op www.klapkrant.be

>>> Queen Elisabeth II 
zit 70 jaar op de troon.
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Queen Elisabeth II 



Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen. 

Proefjes, knutselen, koken … Doe je mee?

1. Knip de ondergrond van het voet-
balveld uit een groen blad papier. Leg 
het groene blad voor je. Teken de mid-
denlijn. Dit doe je door de lengte in 
twee gelijke stukken te verdelen. Over-
trek de middenlijn met papiertape. 
Maak een middenstip met papiertape 
en kleef die op. 

2. Neem nu de twee breedtes van je 
groene blad. Net in het midden van 
elke zijde komt een doel. Teken twee 
even grote doelen met een lat op je 
blad. Overtrek deze lijnen met 
papiertape.

3. Kleef je groene blad onderin de 
schoendoos. • Tip: Wie geen gekleurd 
papier heeft, kan de ondergrond ook 
verven. 

4. Meten is weten. Deze stap is afhan-
kelijk van de lengte en hoogte van je 
schoendoos. Je moet op beide lange 
zijden zes punten tekenen. Hierdoor 
zullen de rietjes komen. Zorg ervoor 
dat deze punten op een gelijke afstand 
van elkaar zitten. En op eenzelfde 
afstand van de rand. Het is belangrijk 
dat je vooraf goed kijkt hoe hoog je 
wasknijpers zijn. Deze mogen niet te 
hoog of te laag komen. Want anders 
kan je niet voetballen.

5. Prik de punten open met een naald. 
Neem daarna de schroevendraaier en 
maak de gaatjes groter. Zorg ervoor 
dat de rietjes erdoor kunnen. Deze 
gaan nu door de gaatjes, van de ene 
kant naar de andere. 

6. Teken op beide korte zijden een 
doel. Zorg dat deze doelen even groot 
zijn. Snijd ze voorzichtig uit met een 
breekmes. Vraag hulp aan een volwas-
sene als dit te moeilijk is.
7. Bevestig de voetballer-knijpers aan 
de rietjes. Gooi een klein balletje op 
het veld en ... spelen maar! 

een tafelvoetbalspel
Er gaat niks boven echt sporten. Maar soms kan dat niet. Als je in 
de auto zit, als je op reis gaat. Verveel je je op zulke momenten? 
Maak dan op voorhand dit reisspel. Speel een lekker potje 
voetbal in het klein. Spelplezier verzekerd! 
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Dit heb je nodig
• een schoendoos, 6 rietjes
(2 kleuren, 3 van elk), 10 was-
spelden (2 kleuren, 5 van elk), 
groen en wit papier, een schaar, 
een lijmstift, papiertape, een 
meetlat, een breekmes, een 
naald, een klein balletje

Op deze pagina steken we de handen uit de mouwen. 

een tafelvoetbalspel

Zo ga je te werk

14

en kleef die op. 
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Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?
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Veel plezier!

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

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

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. 

blz. 2 De … van de kolibrievlinder is tot drie centi-
meter lang. | blz. 3 Geef een andere naam voor een 
cumuluswolk. | blz. 4 Onze regering wil reclame 
voor … verbieden. | blz. 5 Welke vissoort was bijna 
uitgestorven, maar duikt nu weer op in de Schelde? | 
blz. 7 Je hebt overgewicht als je te veel … | blz. 8
Wat moet je elke ochtend doen om voldoende ener-
gie te hebben? | blz. 9 Topsporters worden omringd 
door een … helpers. | blz. 10 Welke sport beoefent 
Max? | blz. 12 De Marslander Insight mat de zwaar-
ste … tot nu toe. | blz. 13 Een trifle is een typisch 
Brits … | blz. 14 Welk voorwerp stelt een speler 
voor in ons tafelvoetbalspel? | blz. 16 Paul-Gustave 
Van Hecke en Norine Deschryver richtten samen 
een … op. 

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

ij = 1 vakje
blz.

LUUK EN LILLY

Lilly heeft zich ergens in dit nummer verstopt. Vind jij haar?
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De moeder van Honorine was een dienstmeid. Haar man was 
gestorven. Ze had zes kinderen om op te voeden. Daarna werd 
Honorine geboren. Ze kreeg de naam van de nieuwe vriend van
haar moeder. Honorine groeide op in een Gentse arbeiderswijk. 
Iedereen noemde haar Norine. 

Verhuis
Op haar dertiende verhuisde het 
gezin van Norine naar Brussel. Net 
als haar broers en zussen moest 
Norine al op jonge leeftijd gaan 
werken. Toen ze 23 jaar was, trouwde 
ze. Maar dat huwelijk liep fout. 
De twee gingen uit elkaar. Na een 
tijdje leerde Norine Paul-Gustave 
Van Hecke kennen. 

Goed duo
Paul-Gustave en Norine richtten in 
1915-1916 hun eigen zaak op: het 
modehuis Norine. Ze ontwierpen 
allebei kledingstukken. Norine naaide
de creaties. Nog voor het eind van 
WO I was het modehuis een groot 

succes. Een 
bijzondere pres-
tatie in een tijd 
van oorlog en 
verdriet. Net 

na de oorlog verhuisde het modehuis 
naar een groot herenhuis in de Loui-
zalaan in Brussel. 

Mode + kunst
Paul-Gustave richtte een bedrijf op 
dat zich specialiseerde in kunst. De 
combinatie van mode en kunst werk-
te. Heel wat kunstenaars droegen 
de kleding van Norine. Die kleding 
mochten ze passen in het salon. Daar 
kon je kledij kopen, en ook kunst-
werken van internationale kunste-
naars. Voor uitnodigingen en affi-
ches konden Paul-Gustave en Norine 
rekenen op bekende kunstvrienden. 
Bijvoorbeeld: René Magritte. 

Succesvol
Tot aan de start van WO II groeide 
het bedrijf enorm. Norine begon 
exclusieve dameskledij te ontwerpen. 
Die viel over de hele wereld in de 

smaak. De stukken waren origineel. 
Soms werd Norine zelfs de ‘Coco 
Chanel van het Noorden’ genoemd. 
Ze was één van de eerste succesvolle 
Belgische ontwerpsters. 

Geboren: 5 maart 1887

Geboorteplaats: Gent

Gestorven: 14 september 1977

Gekend als: eerste Belgische
modeontwerpster 

Wij stellen Belgische Supervrouwen voor!

 Zij deden iets bijzonders in de geschiedenis. 

Honorine (Norine)
Deschryver

Wij stellen Belgische Supervrouwen voor!
Wij stellen Belgische Supervrouwen voor!
Wij stellen Belgische Supervrouwen voor!

 Zij deden iets bijzonders in de geschiedenis. 
 Zij deden iets bijzonders in de geschiedenis. 
 Zij deden iets bijzonders in de geschiedenis. 

BELGISCHE SUPERVROUWEN
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Paul-Gustave en Norine


