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Helaas voor ons dit jaar geen voorjaarskampen, maar
we blijven vooruitkijken en dus bekijk snel ons aanbod
voor de Paasvakantie 2021. Er zit vast wel een kamp
bij wat je leuk vindt ! Kijk snel op pag. 20.
Informatie

Annulatievoorwaarden

Voor meer informatie over onze
kampen verwijzen we je graag
naar onze website.

Lees alvorens je in te schrijven
ook nog even onze annuleringsvoorwaarden op onze
website.

Daarnaast kan je ook bij elke
kampverantwoordelijke terecht
voor specifieke vragen betreffende een kamp.
En natuurlijk kan je ook op
ons secretariaat terecht met
al je vragen aangaande onze
kampen.

Onze prijzen zijn ledenprijzen.
Natuurlijk kan je als niet-lid ook
mee. Je betaalt gewoon 8 euro  
lidgeld extra en je bent meteen
lid tot 31 december 2021.
Kom jij ook mee op avontuur?

Heidestraat 11 • 3621 Lanaken
089 71 64 39
penningmeester@natuurenwetenschap.be
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De slurf van een olifant ...
De slurf van een Aziatische olifant is niet alleen heel erg sterk, maar ook
multifunctioneel. Hij wordt gebruikt om te eten, drinken, ruiken, ademen,
voelen, wassen, afstoffen, vechten en geluid te maken. Wij hebben enkele leuke
slurfweetjes verzameld. Wedden dat je er een aantal nog niet wist?!
Ì Aan het uiteinde van de slurf zitten ‘vingers’
Afrikaanse olifanten hebben twee “vingers”, terwijl Aziatische olifanten er één
hebben. Deze vingers maakt de olifanten zeer behendig, ze kunnen een enkel
grassprietje oppakken of een pen vasthouden.
Ì De slurf bestaat uit 150.000 spieren
De slurf van een olifant bestaat uit 8 grote spieren aan beide zijde. Deze zijn
onderverdeeld in 150.000 kleinere spieren. Vergelijk dat is een met de 650
spieren die er in een menselijk lichaam zitten.
Ì Met de slurf kan een olifant tot 300 kilogram optillen
Met al deze spieren zal het niet verassen dat de slurf een enorme kracht bezit.
Olifanten gebruiken de slurf om bomen om te trekken en kunnen gemakkelijk
objecten van een gewicht tot wel 300 kilogram optillen. Er zijn grote olifanten
gezien die wel 500 kilogram konden tillen.

Ì De slurf is 2 meter lang
Heb je weleens een giraffe zien drinken? Voor een olifant zou het zeer oncomfortabel zijn om te moeten hurken als hij zou willen drinken. En wat dacht
je van het pakken van die heerlijke blaadjes hoog aan de bomen? Olifanten
kunnen niet springen! De slurf heeft een gemiddelde lengte van zo’n 2 meter
en is dus de oplossing voor beide problemen.
Ì Ze kunnen extreem goed ruiken
De bovenste neusholten bevatten miljoenen receptorcellen. De slurf van een
olifant is zo gevoelig dat hij beter ruikt dan de neus van een bloedhond. Een
olifant kan water op enkele kilometers afstand ruiken.

Ì De slurf bestaat uit 150.000 spieren
Een bekend gezicht is een olifant die
water uit zijn slurf spuit. Heerlijk
verkoelend. De slurf is ook een hele efficiente douche die tot wel 40 liter per minuut
kan opslurpen. En in de slurf kan hij 80
liter water vasthouden. O ja, en even
voor de duidelijkheid, een olifant drinkt
niet met zijn slurf maar gebruikt hem om
water in zijn mond te spuiten..

meer weetjes vind je op
www.dierenfun.com
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Karel Wibus
zo ek t h e t u i t . . .

De chemie van verf

De bestanddelen van verf
Verf bestaat veelal uit drie delen, een vast gedeelte en twee vloeibare delen.

Prof. W.Talles kreeg van Bent uit Bonheide
de vraag hoe verf precies gemaakt wordt.
Een ideale vraag om onze Karel Wibus op
onderzoek te sturen.

Het vaste deel bestaat uit verfstof, dat wil zeggen pigment of kleurstof. Het
eerste vloeibare deel is het bindmiddel (een natuurlijke hars, synthetische
hars of een olie (in olieverf)) dat na droging vast wordt.
Het tweede vloeibare deel is het medium of verdunner, (meestal organisch
van oorsprong zoals terpentijn, maar het kan ook water zijn), dat verdampt.

Een wereld zonder verf kunnen we ons niet meer voorstellen. Ramen en
deuren in mooie kleuren. Supersnelle wagens in ferrarirood of knalgeel.
Kortom een wereld zonder kleur zou maar saai zijn.
Verf wordt gebruikt om natuurlijke en synthetische materialen te decoreren,
te beschermen en de levensduur te verlengen, en werkt als een barrière
tegen omgevingsfactoren. Ook in de kunst speelt verf een belangrijke rol.
Daarnaast kan verf dienen om iets te signaleren, er de aandacht op te vestigen.
Zo worden buizen okergeel geverfd om aan te geven dat deze voor gas zijn.
Tevens worden voorwerpen als spoorbomen en brandweerwagens met verf
opvallend gemaakt. Er bestaan ook functionele verven als magneetverf en de
ermee combineerbare bordverf.
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Soorten

Verf door de jaren heen

Verf is verkrijgbaar in vele kwaliteiten, kleuren en soorten. Tegenwoordig is

De oudste schilderingen zijn tijdens de prehistorie gemaakt in grotten.
Ze zijn meer dan 15.000 jaar oud. Je vindt ze bijvoorbeeld in de grotten
van Lascaux in Frankrijk. Op de wanden van de grotten zijn allerlei dieren
geschilderd. Er zijn bizons, stieren, zwijnen, paarden en herten afgebeeld.
De verf maakten de mensen toen van gekleurde aardpigmenten uit de buurt,
zoals rode en bruine aarde. Om witte verf te maken, maalden ze gevonden
krijt of dierenbotten fijn tot pigmentpoeder. Voor zwarte verf gebruikten ze
verkoold hout. Door de pigmenten te mengen met water, speeksel of het vet
van dieren maakten ze smeerbare verf. Die streken ze met hun vingers op
de wand. Verder gebruikten ze soms een holle buis om gekleurd poeder op
de wand te blazen.

naast de traditionele verf op basis van lijnolie of alkydhars ook oplosmiddelarme
verf, high solid-verf (verf met een hoog vastestofgehalte) en verf te koop op
waterbasis, zoals acrylverf en latexverf. Het gebruik van deze verfsoorten is
veel minder schadelijk, omdat een oplosmiddel als terpentijn of terpentine
ontbreekt. Als weekmaker wordt bij alkydhars meestal terpentine gebruikt.

De moderne kunststoflakken zijn meestal op waterbasis. Er zijn ook lakken die
als basis natuurlijke grondstoffen hebben. Het gebruik van deze verfsoorten
is veel minder schadelijk, omdat ook hier een oplosmiddel als terpentine
ontbreekt.
Bijzondere verfsoorten zijn tempera, op basis van eigeel, en aquarel, op
basis van lijmwater en pigment.
Een relatief milieuvriendelijke verf is poedercoating, ook poederverf of
poederlak genaamd. De duurzame eigenschappen en vele mogelijkheden
hebben toepassing van poederlak in de utiliteits- en woningbouw en in de
industrie populair gemaakt..

Ook in de piramides uit het Oude Egypte zijn schilderingen gevonden. De
Egyptenaren ontdekten verschillende nieuwe pigmenten. Hierdoor konden
ze uit meer kleuren kiezen dan daarvoor. Ze gebruikten voor het eerst
blauwe en groene verf gemaakt van pigment uit gesteentes. Van gedroogde
schildluizen en de wortels van de meekrapplant maakten ze rode verf. Voordat
de Egyptenaren een muurschildering maakten, bestreken ze de muur met
kalk. Daarna verfden ze de schildering op de natte kalk. Hierdoor bleef de
verf aan de kalk plakken. Een muurschildering die op deze manier gemaakt
wordt, heet een fresco.
De Grieken en de Romeinen leerden een heleboel van de Eyptenaren. Ook
gebruikten ze veel dezelfde pigmenten. Zelf ontdekten ze dat je donkerbruine
verf kon maken van het inkt van inktvissen. Deze verf kreeg de naam sepia.
Ook gebruikten ze kleine zeeslakjes om paarse verf van te maken met de
naam purper. Net als de Egyptenaren versierden de Grieken en de Romeinen
hun muren met fresco’s.

poedercoating
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In de middeleeuwen en nog lang daarna maakten de schilders hun eigen
pigmenten en verf. Hiervoor moesten de pigmenten fijngemalen worden. De
knechten van de schilder wreven de pigmenten tussen twee stenen heen
weer tot het poeder werd. Vooral het felgekleurde blauwe pigment ultramarijn
was erg populair. De schilders uit de middeleeuwen hielden namelijk van felle
kleuren. Ultramarijn werd gemaakt van het kostbare gesteente lapis lazuli.
Omdat ultramarijn heel erg duur was, gebruikten schilders het alleen voor
belangrijke onderdelen. Ze schilderden bijvoorbeeld de kleding van Maria
met blauwe verf.
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Kan het mij ook overkomen?
“Dat zou mij nooit overkomen”, denk je misschien. Maar het ontmaskeren
van een catfish is minder makkelijk dan je denkt. De ‘professionele’ catfish
weet namelijk precies wat hij doet, en hoe hij het moet spelen om het
slachtoffer direct te laten geloven dat hij of zij daadwerkelijk met deze
persoon van doen heeft. Apps als Tinder, maar ook social media kanalen
als Twitter en Facebook worden dan ook actief gebruikt om mensen op te
lichten. De catfish weet op gevoelens in te spelen, een vertrouwensband
aan te gaan, een menigte op te jutten of zelfs liefdesgevoelens te creëren
om het slachtoffer (of meerdere slachtoffers) op deze manier tot dingen aan
te zetten waar hij of zij anders misschien wel twee keer over na zou hebben
gedacht.

CATFISHING

Ruim 83 miljoen
Facebook profielen
nep zijn.

Slechts 22 procent
van de slachtoffers
aangifte doet.

Maar een kleine
7 procent belandt
effectief voor de
rechtbank

Wat is een catfish?
Afgezien van het feit dat een katvis (catfish in het Engels) een soort riviervis
is, ook wel bekend als de meerval, beschrijft de term catfish ook een
bedrieglijke situatie. Het is jargon voor iemand die een ander verleidt met
een valse online identiteit. Terwijl je denkt dat je weet hoe deze persoon eruit
ziet, word je in val gelokt met foto’s die van iemand anders zijn. Met andere
woorden: de catfish creëert een of meerdere valse online identiteiten om
andere mensen in de val te lokken en te misleiden.
De catfish gebruikt de kracht van technologie om de ware identiteit te
verbergen en gaat met de valse identiteit relaties aan met anderen. Uiteraard
kan dit niet goed gaan, met een teleurstellend einde voor beiden. Het gedrag
laat zien dat online chatten niet alleen rozengeur en maneschijn is.
Als je niet oplet raak je verstrikt in een web van misleiding. En als je niet
voorzichtig bent, dan kan dit tot heel wat ernstige gevolgen leiden. Zo kun
je als slachtoffer verliefd worden op iemand die niet bestaat, of die er in het
echt heel anders uitziet en continu tegen je heeft gelogen.
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Informaticabedrog:
een toestel manipuleren
om zichzelf of iemand
anders onrechtmatig te
verrijken. Bijvoorbeeld
een gestolen bankkaart
gebruiken om geld op
te nemen.

internetfraude:
de online variant van
klassieke oplichting.
Bijvoorbeeld het sturen
van een email waar
de ontvanger een prijs
beloofd wordt als hij
of zij bankgegevens
achterlaat.

Sabotage:
vandalisme in een
informaticaomgeving.
Bijvoorbeeld een
computervirus
verspreiden

Valsheid in informatica:
het wijzigen of wissen
van gegevens in een
informaticasysteem.
Bijvoorbeeld het vervalsen
van kredietkaarten
of elektronische
handtekeningen.

Hacking:
het ongeoorloofd
binnendringen in
computersystemen.
Bijvoorbeeld het inbreken
in een webcam van een
laptop om de eigenaar te
bespieden.

Catfishing bij kinderen: pas op voor vreemden
Hoewel de meeste catfish zich richten op de leeftijdsgroep van 40 tot 65
jaar, richten zich ook steeds meer catfish zich op een nog kwetsbaardere
doelgroep: kinderen. Vooral tieners worden steeds vaker slachtoffer van
een catfish.
Een volwassen man die zich bijvoorbeeld voordoet als een 15-jarige tiener,
en op deze manier een vertrouwensrelatie met het slachtoffer aangaat.  
Dit wordt ook grooming genoemd. Meer dan eens worden jonge kinderen
en tieners slachtoffers van deze oplichting, en in sommige gevallen zelfs
slachtoffer van bijvoorbeeld een ‘loverboy’.
Grooming is het proces waarbij een volwassene een kind/jongere benadert
en manipuleert met het oog op seksueel contact. Groomers gaan hierbij
doorgaans zeer manipulatief te werk en nemen zorgvuldig de tijd om het
vertrouwen te winnen en een band op te bouwen. Geleidelijk aan wordt er
zo aangezet tot seksuele handelingen. Grooming kan zowel tot online (vb.
via webcam, chatberichten, mail) als offline (via een fysieke ontmoeting)
seksueel misbruik misbruik leiden. Ook kan de groomer beeldmateriaal
aanmaken of verspreiden, waardoor het kind opnieuw slachtoffer wordt.
Groomers winnen het vertrouwen door de begrijpende vriend te spelen en
complimentjes te geven. Zo proberen ze slachtoffers uit de kleren te praten.
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slechte bedoelingen?
Iemand die jullie chatvriendschap geheim wil houden: “Vertel niemand over
mij. Dit is ons geheimpje.”
Iemand die probeert om je naam, adres en telefoonnummer te achterhalen:
“Ik stuur je een leuke verrassing als je mij je adres geeft.”
Iemand die je probeert te overhalen of blijft aandringen: “Waarom mag ik je
wachtwoord niet weten? Vertrouw je me niet?”
Iemand die je probeert te dwingen tot bepaalde dingen: “Ik heb je IP-adres,
dus ik weet je wonen.” Weet dat een IP-adres (het kenteken van je pc) niet
zomaar te herleiden is tot een persoon of adres. Alleen de politie kan dat.
Grooming: Groomers zijn onbekende verleiders waar je al lange tijd mee
chat en die aanvoelen wanneer je je onzeker voelt en steun nodig hebt.
Ze winnen je vertrouwen door de begrijpende vriend te spelen en je
complimentjes te geven. Zo proberen ze je uit de kleren te praten.
Nep modellenscouts: mensen die zogezegd op zoek zijn naar nieuwe
fotomodellen. Ze vragen je om je voor de webcam (deels) uit te kleden, om
alvast te kunnen zien of je geschikt bent voor het modellenwerk. Maar een
echt modellenbureau zal nooit op die manier rekruteren via internet!
bron: childfocus.be
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De kandidaten
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Doel
Een geschreven wetenschappelijk werk maken over een onderwerp naar keuze. Dit
werk dient eenvoudig te zijn en begrijpelijk voor jongeren van de eerste graad van
het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie, fysica, technologie, geologie, archeologie, … kunnen aan bod komen. De voorkeur wordt
gegeven aan opzoekingswerk. Het gebruik van ICT wordt aangemoedigd maar het
werk mag geen kopie zijn van internetsites (persoonlijk werk is belangrijk!). Het werk
moet aangevuld worden met een gedetailleerde bibliografie (=bronvermelding: boeken,
tijdschriften, volledige internetadressen, …).
Uit de ingezonden werken kiest eenzelfde jury vijf finalisten die op de finale, tijdens
een levendige uiteenzetting van minimum 10 en maximum 15 minuten, het behandelde
onderwerp bespreken. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van allerhande hulpmiddelen (dia’s, foto’s, video, film, …). Dit materiaal dient opgesteld te worden voor het
begin van de uiteenzetting.
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Zijn jongeren uit alle studieniveaus die
overeenkomen met de eerste graad
secundair onderwijs (leeftijdscategorie:
12-13 jarigen), dus ook STEM-richtingen.
Zij werken alleen of vormen een
onderzoeksgroep van 2 tot maximum
5 personen. De deelnemer kiest een
raadgever die hen begeleidt. Het
inschrijvingsformulier, met daarop alle
gegevens, aangevuld met alle namen
en adressen van alle deelnemers, dient
voor 1 maart 2021 toe te komen op
onderstaand adres.

Natuur en Wetenschap vzw
Baalsebaan 287
3128 Baal (Tremelo)
T 016 53 73 75
secretariaat@natuurenwetenschap.be

De wedstrijd

wordt in twee fasen georganiseerd:
1. I n d i e n e n

van de tekst

Het schriftelijk werk moet ingediend worden
voor 15 maart 2021. Dit werk wordt op
A4-formaat en in vijfvoud (1 origineel en 4
kopies) ingediend en omvat minimum 5 en
maximum 25 bladzijden. Op het titelblad
komt onder de titel het onderwerp en de
na(a)m(en) van de deelnemer(s) en
de coach. In bijlage ook alle namen en
adressen van alle groepsleden.Deze
teksten worden door een vakkundige jury
beoordeeld. De 5 best gerangschikten
worden uitgenodigd voor een mondelinge
uiteenzetting tijdens de finale op woensdag
26 mei 2021.
2. M o n d e l i n g e

Inschri
jven
voor

15 maa

rt 2021

De prijzen
1. S c h i f t i n g e n

Alle deelnemers krijgen, ongeacht hun
rangschikking, een mooi prijsboek.
2. N a t i o n a l e

finale

De jury verdeelt een bedrag van
500 euro volgens de waarde van de
wetenschappelijke uiteenzettingen. De
5 laureaten (individueel of de groep)
ontvangen een minimum bedrag van
50 euro.
Bovendien ontvangen alle finalisten
een prachtig boekenpakket en een
jaar gratis lidmaatschap van Natuur en
Wetenschap.

Voor meer informatie kan je terecht op
www.natuurenwetenschap.be
of volg ons op facebook via
facebook.com/NatuurenWetenschap

uiteenzetting

Na de mondelinge uiteenzetting (minimum
10 en maximum 15 minuten) van het
onderwerp worden de kandidaten door de
jury ondervraagd in verband met hun kennis
van het onderwerp, de geraadpleegde
bronnen en het onderzoekswerk dat zij
verricht hebben.
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De jury
1. P r o v i n c i a l e

60ste WEDSTRIJD VOOR
WETENSCHAPPELIJKE
UITEENZETTINGEN
2e en 3e GRAAD . 2021
ANTWERPEN NV
et
In samenwerking m
Vlaamse GeMinisterie van de
VeLeWe • VOB en
meenschap

Ga jij de uitdaging aan?!

schiftingsproeven

Een jury, steeds samengesteld uit dezelfde leden, zal bij
elke schiftingsproef de kandidaten beoordelen. De 5 best
gerangschikten gaan naar de nationale finale.
2. N a t i o n a l e

finale

De jury bestaat uit universiteitsprofessoren, pedagogisch
adviseurs en vakspecialisten.

De voorkeur wordt gegeven aan research- en praktisch werk.Tijdens de uiteenzetting,
van minimum 12 tot maximum 15 minuten per kandida(a)t(en), mag gebruik gemaakt
worden van allerhande didactische en visuele hulpmiddelen. Dit materiaal van de
kandidaat dient op punt gesteld voor het begin van de eerste uiteenzetting.

De kandidaten

Zijn jongeren uit alle studieniveaus van de
vier laatste jaren van het secundair onderwijs
(leeftijdscategorie: 14-18 jarigen) of overeenkomstig, dus ook STEM-richtingen
Zij dienen het ingevulde inschrijvingsformulier, met de namen en adressen van alle deelnemers, ten laatste op 25 januari 2021 toe
te zenden aan:

Ook groepen van maximaal 5 personen kunnen tot de
schriftelijke wedstrijd worden toegelaten. De voordracht en de ondervraging gebeurt door maximum 3
kandidaten.

25 ja

nuar

De wedstrijd

i 202

1

wordt in twee fasen georganiseerd:
1. P r o v i n c i a l e

schiftingsproeven

Telkens op een woensdagnamiddag in een gemeente van uw provincie.
De provinciale schiftingen gebeuren in de maanden maart, april en mei 2021.
2. N a t i o n a l e

finale

De vijf best gerangschikte kandidaten van de provinciale schiftingen worden uitgenodigd op
de finale die zal plaatsvinden op woensdag 26 mei 2021. Zowel tijdens de schiftingen als
tijdens de finale zullen de kandidaten door de jury ondervraagd worden in verband met hun
kennis van het onderwerp en geraadpleegde bronnen. Hiertoe dient de kandidaat een tekst
en een gedetailleerde bibliografie ter beschikking te stellen van de juryleden.

Doel

Een wetenschappelijke uiteenzetting houden over een onderwerp naar keuze. De
uiteenzetting dient levendig en gevulgariseerd te zijn en begrijpelijk voor een jongere
van het secundair onderwijs. Zowel onderwerpen uit de biologie, ecologie, chemie,
fysica, geologie, technologie, archeologie, … kunnen aan bod komen.

Insc
hrij
voor ven

Beoordeling

De prijzen
1. P r o v i n c i a l e

schiftingen

Elke deelnemer ontvangt een wetenschappelijk werk ongeacht zijn/haar
rangschikking. De best gerangschikte
kandidaat (of groep) uit het derde jaar
en de best gerangschikte kandidaat
(of groep) uit het vierde jaar secundair
onderwijs, die niet aan de finale deelnemen, ontvangen bovendien een
bedrag van elk € 130.
2. N a t i o n a l e

finale

De jury verdeelt een bedrag van € 1500
volgens de waarde van de wetenschappelijke uiteenzettingen. De 5 laureaten
(individueel of de groep) ontvangen
een minimum bedrag van 150 euro.
Bovendien wordt aan alle finalisten een
prachtig boekenpakket toegekend.

Om de kandidaten te rangschikken beschikt
de jury over 100 punten als volgt verdeeld:
• 10 punten voor profilering
(taal, presentatie, houding, …)
• 20 punten voor didactische waarde/
helderheid/los van de tekst/duur van de
uiteenzetting (min. 12’ – max 15’)            
• 25 punten voor de wetenschappelijke
waarde van de uiteenzetting en het
onderwerp, proef-ondervindelijk werk
• 25 punten voor kennis van het
onderwerp
• 20 punten voor resultaten van persoonlijk
werk, lay-out en inhoud werk, toepassing
van informatica en bibliografie
Voor meer informatie kan je terecht op
www.natuurenwetenschap.be
of volg ons op facebook via
facebook.com/NatuurenWetenschap

Natuur en wetenschap vzw
Baalsebaan 287 te 3128 Baal (Tremelo)
T 016 53 73 75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
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Doodskist geeft nieuw leven
Het onderwerp de dood, is al lang geen taboe meer en steeds
meer praten mensen over hoe ze hun begrafenis geregeld willen
hebben, welke muziek er gespeeld gaat worden en wat er op
tafel mag komen. En of je begraven of gecremeerd wilt worden.
Maar wist je dat je nu voor een ‘levende doodskist’ kan kiezen en
je zo na je dood leven aan de natuur geeft?
Groene begrafenissen worden steeds populairder. Mensen willen
duurzamer leven maar ook na hun dood goed voor de aarde zorgen.
Het lichaam van een mens bevat veel giftige stoffen zoals olie, metalen
en microplastics die slecht zijn voor het milieu.
Hoe zorg je ervoor dat die de natuur niet vervuilen? Gebruik schimmels,
de schoonmakers van de aarde, bedachten de studenten van Loop,
een start-up van de TU delft. Zij ontwierpen een doodskist gemaakt
van mycelium, de ‘Living Cocoon’ geheten. Onlangs is de eerste
overledene erin begraven.

Groeiende grafkist
De paddenstoelen die we in het bos zien, zijn de vruchten van een
immens schimmelnetwerk dat voor ons onzichtbaar onder de grond
leeft. Dat mycelium, bestaand uit schimmeldraden en wortels van
planten en bomen, ruimt actief dode materialen op. Dat kan ook met
een overleden mens, dachten deze studenten.
Hun grafkist van mycelium wordt niet geproduceerd, maar hij groeit
zelf in zeven dagen in een mal. Daarna wordt hij gedroogd, wat het
groeiproces stopt en de kist stevigheid geeft.
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Hoe werkt het?
Na een begrafenis komt de grafkist in aanraking met grondwater,
waardoor het mycelium weer aan het werk gaat. Het zet de afvalstoffen
van het lichaam om in voedingsstoffen voor de bodem en verbetert
daarmee de bodemkwaliteit. Samen met Naturalis gaat Loop ook
onderzoeken welke invloed deze vorm van teraardebestelling heeft op
de biodiversiteit.
Uitvaarten worden steeds milieuvriendelijker. Bij een normale begrafenis
duurt het namelijk tien jaar of langer voordat een lichaam helemaal is
afgebroken. Een duurzamere manier van lijkbezorging is bijvoorbeeld
humusatie, waarbij een lijk binnen 30 dagen in bodemmeststof verandert.
Dit proces gebeurt alleen in een stalen kist. De levende doodskist
zorgt ervoor dat een lichaam op een natuurlijke manier na drie jaar is
gecomposteerd. En dan is de overledene weer één met de natuur en
een bron voor nieuw leven.
Bronnen: kijkmagazine.nl, Loop of Life
Beeld: Loop of Life

Deze en andere weetjes
vind je ook op onze website
www.i-watchers.be
en onze facebookpagina
www.facebook.com /NatuurenWetenschap
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Zie dit allemaal zitten en heb je zin in
dit avontuur? Schrijf je dan snel in!

van 3 tot 10 april 2021

Ledenprijs:

635

euro

autobus

max. 72 deelnemers
vanaf 12 jaar

Patrick Claes - 0472/96.56.69
kampen@natuurenwetenschap.be

Piandineve 4*hotel volpension

NeW-secretariaat: 016/53.73.75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
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BOEDAPEST

PASSO TONALE

We verblijven een week in de prachtige
regio van Passo del Tonale in Italië. Het
is de ideale plaats om te skiën en te
snowboarden natuurlijk maar ook om
prachtige natuurwandelingen op hoogte te maken. En natuurlijk alleen maar
toffe en gezellige avondactiviteiten.

In de mooiste en leukste hoofdstad
van centraal Europa bezoeken we de
bekende burcht, het Parlement, het
Vissersbastion, de Stefanusbasiliek,
de mooie zoo, het pakkende Terror
haza, maken we een segwaytour,
dompelen we in het Rudasbad en laten
we jullie proeven van de vele heerlijke
Hongaarse gerechten.
Kortom het wordt een week om nooit
te vergeten!

Ledenprijs:

395

euro

van 11 tot 16 april 2021

vliegtuig en openbaar vervoer

max. 16 deelnemers
vanaf 14 jaar

John en Martine Bekker - Vanrusselt
+36-20.356.7276
kampen@natuurenwetenschap.be

Apartement Cool and Cosy
hartje Boedapest

NeW-secretariaat: 016/53.73.75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
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LONDEN

Bezoek aan The Dungeon (lekker
griezelen), de mummies in het
British Museum, de prachtige tuinen
van Kew-gardens, Natural History
Museum, Houses of Parliament,
Big Ben, Trafalgar Square, Buckingham
Palace en de aflossing van de koninklijke wacht, The Tower en Tower bridge,
Piccadilly Circus, Harrods, musical en
nog veel meer toffe activiteiten met
leeftijdsgenoten.

Ledenprijs:

395

euro

van 12 tot 16 april 2021

autobus

max. 46 deelnemers
vanaf 13 jaar

Jos Vandermeulen: 011/43.13.54
kampen@natuurenwetenschap.be

in gastgezinnen
in groepjes van 2 of 3

NeW-secretariaat: 016/53.73.75
secretariaat@natuurenwetenschap.be
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Op zondag 22 november 2020 vindt de jaarlijkse
Dag van de Wetenschap plaats. Om er zeker van
te zijn dat geplande activiteiten kunnen doorgaan
mits de coronamaatregelen, gaat de Dag van de
Wetenschap dit jaar digitaal!
Natuur en Wetenschap biedt die dag twee online
speurspellen aan! Kan jij de verdwenen professor
vinden of het ei van Columbus?
Het ei van

Co Lumbus
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Aan de slag!
Stap 1: Pel de banaan.Pak het mes en
snijd de uiteindes van de banaan. Zorg
dat je alleen het rechte stuk van de
kromme vrucht overhoudt!

Stap 2: Zet de banaan rechtop op het
bord en  versier ‘m met chocolade.
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Stap 3: Pel de amandel. Snijd de
amandel in een blokje. Het nootje wordt
de wiek van de kaars! Doe de plak
amandel in de kaars.

Wat heb je nodig?

•
•
•
•
•
•

banaan
mes
chocolade
amandel
aansteker
bord

Stap 4 Pak de aansteker en steek de
amandel aan. Blaas de vlam na afloop
van het experiment uit. Smullen maar!

Een woordje uitleg
Opgelet, vraag voor
dit proefje hulp van
een volwassenen voor
het aansteken van je
zelfgemaakte kaars.

Een amandel zit vol energie omdat-ie natuurlijke vetten heeft. Deze
vetten verbranden langzaam en zorgen ervoor dat de vlam energie
krijgt. De banaan is een soort houder voor de amandel. Doordat de
kromme vrucht zo vochtig is, kan het vuur zich niet verder verspreiden.
Meer proefjes ?
Surf naar www.wetenschappeleuk.be
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Sterren en kometen

Onwaarschijnlijk warm
Jupiters vier grootste manen, Io, Europa, Ganymedes en

Callisto, staan regelmatig in het voetlicht. En dat is niet vreemd.
Io bruist van de vulkanische activiteit, en Europa, Ganymedes
Callisto huizen onder hun ijzige oppervlakte zeer waarschijnlijk
oceanen van vloeibaar water.

e n

De ogenschijnlijk onwaarschijnlijke ‘hitte’ op deze manen, verantwoordelijk
voor de vulkanische activiteit op Io en het vloeibare water op het overige
drietal, zo ver van onze zon, is het gevolg van tidal heating: de frictie
die ontstaat door de trekkracht die de satellieten tijdens hun baan
rond Jupiter ondervinden. Die wrijving uit zich als warmte.

Schommel
Hoe werkt het? De onderzoekers vergelijken het onderliggende
proces met het duwen van een schommel. Duw je op het
juiste moment mee met de schommelbeweging, dan wordt
die beweging versterkt. Duw je echter op het verkeerde
moment – bijvoorbeeld tegen de beweging in – dan verliest
de schommel snelheid en hoogte.

Joviaanse manen houden elkaar warm.
De manen van Jupiter, onze grootste buurplaneet, zouden hun warmte
niet zozeer aan de gasreus, maar aan elkaar te danken hebben.
De manen van Jupiter zijn warm. Althans, warmer dan je zou denken
als je kijkt naar hun afstand tot de zon. Volgens astronomen heeft dit te
maken met ‘getijdeverwarming’: een proces waarbij de krachten tussen
de planeet en diens manen, zo aan de manen ‘sjorren’ dat er warmte bij
vrij komt.
Men ging er vanuit dat Jupiter verantwoordelijk was het gros van deze
warmte producerende trekkracht. In een recent onderzoek, gepubliceerd
in vakblad Geophysical Research Letters, stellen astronomen echter dat
meeste warmte te danken is aan de krachten tussen de manen zelf.
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Aan de hand van de modellen concluderen de
onderzoekers dat Jupiter alleen niet die perfect
getimede ‘zet’ kan geven, en dus veel minder dan
men dacht bijdraagt aan die getijdeverwarming.
Dat heeft te maken met het water (lees: de
waterbeweging ofwel het getijde) op de
manen. De gasreus alleen zou geen tij kunnen
maken dat optimaal met de frequentie van de
natuurlijke schommelbeweging van de manen
meedeint. Daar zouden de oceanen op het trio
Galileïschemanen te diep voor zijn.

Timing
De manen kunnen dat volgens de onderzoekers wél. Ze mogen dan vele malen kleiner
zijn dan hun planeet, en dus minder trekkracht hebben, de timing van hun ‘zet’ is veel
beter. En die timing is belangrijk: je kan wel heel hard duwen, als je tegen de beweging
in duwt, gaat de schommel niet hoger. Liever duw je zachter, maar als de schommel
op het hoogste punt is – precies op het juiste moment.
Begrijpen hoe de manen van Jupiter – totaal bijna 80 – elkaar beïnvloeden, helpt ons
het hele planeetsysteem beter te begrijpen.
Bronnen: Kijkmagazine.nl
Beeld: NASA.
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Iedereen houdt
van chocolade
maar wat is het verschil
tussen melk, pure
en witte chocolade?
Doe de test

Zelf aan de slag!
Breek van alle chocoladerepen twee stukjes af. Eentje om op te eten
en eentje om in de bekers te verdelen. Zorg dat alle stukjes ongeveer
even groot zijn. In het eerste glas doe je melkchocolade, in het tweede
de pure chocolade en als laatste in het derde glas de witte chocolade.
Vul de glazen met heet water van de kraan. Roer met een lepeltje in elk
glas tot de chocolade volledig opgelost is. Belangrijk: gebruik voor elk
glas een nieuwe lepel.

Opgelet, de papjes uit de proef zijn niet
drinkbaar. Vraag voor dit proefje hulp
van een volwassene.

Wat heb je nodig?
3 (thee)glazen
3 lepels
heet water uit de kraan
melkchocolade
pure chocolade
witte chocolade
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Chocolade is in de hele wereld
geliefd. In België is chocolade
te koop als repen en in plakken,
maar wordt het lekkere goedje
ook verwerkt in producten als
pralines, koekjes en ijsjes.
Chocolade is eveneens een
ingrediënt van veel soorten
snoepgoed. Kortom wie lust er
nu geen chocolade? Maar wist
je ook dat chocolade bomvol
chemie zat? Doe de test maar
en je zal het ontdekken!

Nu even geduld tot alles afgekoeld is en wat zie je dan?

Een woordje uitleg
In alle glazen zijn twee lagen ontstaan. Pure chocolade bestaat
uit cacaopoeder, cacaoboter en suiker. In melkchocolade zit
cacaopoeder, cacaoboter, suiker én melkpoeder. Witte chocolade
wordt gemaakt van cacaoboter, suiker en melkpoeder.
In het hete water smelt de chocolade. Bij het afkoelen ontstaan
er twee lagen: een waterlaag en een vetlaag. De vetlaag drijft
op de waterlaag. In het water is de cacaopoeder, suiker en
melkpoeder opgelost. In de bovenste laag zitten de vetten uit
de cacaoboter en de melk. Hoe dikker de vetlaag, hoe vetter de
chocolade is..
Voor meer toffe wetenschappelijke experimenten, surf je naar
www.wetenschapmoetjedoen.be
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De winnaar van de vorige
prijsvraag: Tjebbe Heyman
Gefeliciteerd met je prijs!
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hebben nog meer leuk nieuws. Voor de
Androidtelefoons was hij al een tijdje beschikbaar, maar er is achter de schermen heel hard
gewerkt om zo snel mogelijk een Appleversie in de appstore te krijgen
en nu is het dus zover!
Download dus snel onze app en blijf via je smartphone op de hoogte
van onze activiteiten, kampen, wetenschappelijke weetjes en nieuws uit
de natuur.

Via onze app kan je ook deelnemen aan onze actie.
Installeer de app, registreer je, los de prijsvraag op
en stuur je antwoord in, wie weet win jij een van onze
leuke prijzen. Veel succes!

Je antwoord kan je online insturen.
Surf daarvoor naar:

www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag

en vul het formulier in.
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www.natuurenwetenschap.be!
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Verschijnt driemaandelijks, behalve in juli en augustus
V.U. Vandermeulen • Baalsebaan 287 • 3128 Baal

Volgende keer ...

Voorstelling
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