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Steeds meer Vlamingen
doen aan sport

Vrouwen in actie

Vijftien jaar geleden zei een op de drie

wandelen (30 %). Lopen (14 %), fitness

Vlamingen meerdere keren per maand

(10 %) en zwemmen (10 %) maken de top

te sporten. Vijf jaar geleden was dat al de

vijf compleet. Voetbal scoort met 4 %

helft. Nu sporten twee op de drie Vla-

opvallend laag. Nog een paar vaststellin-

mingen regelmatig. Vooral senioren doen

gen: mannen sporten nog altijd meer dan

hun best. Sporten die je alleen kan doen,

vrouwen. Jongeren bewegen vaker dan

zijn het populairst. Fietsen scoort met

ouderen. Hoogopgeleiden doen meer aan

32 % het hoogst, op de voet gevolgd door

sport dan laagopgeleiden.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Over de hele wereld wordt aandacht
gevraagd voor vrouwen en meisjes. In veel landen wordt actiegevoerd voor meer
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want dat is niet overal in de wereld het geval.
Dat de Internationale Vrouwendag plaats-

Vrouwen zijn belangrijk!

vindt op 8 maart, is niet toevallig. Op die dag

Dit jaar zal in België voor het eerst een

vond in 1908 in New York (Verenigde Sta-

nationale vrouwenstaking gehouden worden.

ten) de eerste staking door vrouwen plaats.

De organistoren hopen dat heel wat vrouwen

Ze staakten voor een achturige werkdag, voor

hieraan deelnemen. Op 8 maart zullen zij

betere werkomstandigheden en kiesrecht. Nu

niet werken, geen huishouden doen, niet

voeren mensen wereldwijd actie op die dag.

studeren en geen zorg verlenen. Ze doen

De eisen raken uiteenlopende thema’s aan:

dat onder het motto: ‘Als de vrouwen stop-

van werkomstandigheden tot onderwijs. De

pen, stopt de wereld met draaien’. Zo tonen

vrouwen vragen ook emotionele steun en

ze dat hun plaats in de maatschappij heel

bescherming tegen mishandeling.

belangrijk is.

Trumpkapsel?
Eind februari ontmoeten de Amerikaanse president Donald Trump en
de Noord-Koreaanse dictator Kim
Jong-un elkaar voor de tweede keer.
Daarover kon je lezen in de KITS van
14 februari 2019.

Doe mee
met de poll op:
www.kits.be

Foto pxhere

Halfmaandelijks, behalve maandelijks in december, april en juni, en niet in juli en augustus | Afgiftekantoor: St Niklaas | Afzender: De Eenhoorn, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke | Erkenningsnummer: P3A9142
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Sporten is belangrijk. En de Vlaming doet het meer dan ooit. Volgens een rondvraag van de KULeuven zeggen twee op de drie Vlamingen dat ze meermaals
per maand sporten.

Hitlerpensioen
De Tweede Wereldoorlog is bijna 75 jaar voorbij. Toch krijgen 18 Belgen nog
steeds een Duits pensioen wegens trouw en gehoorzaamheid. Dit pensioen krijgen ze tot het einde van hun leven, heeft Hitler destijds beslist.

Ditmaal vindt de top plaats in Hanoi, de
hoofdstad van Vietnam. Dat inspireerde

Tijdens WO II kozen duizenden Belgen de

lend pensioen ontvangen. Dit kan oplopen

een Vietnamese kapper. Hij geeft men-

kant van Nazi-Duitsland. Een aantal sloot

tot 1 275 euro per maand. Veel andere

sen hetzelfde kapsel als Donald Trump

zich aan bij het Duitse leger en beging oor-

Belgen werden tijdens de oorlog verplicht

of Kim Jong-un. Met zijn actie wil de

logsmisdaden. Zij steunden een misdadig

om te gaan werken in Duitsland. Zij kre-

kapper tonen dat beide leiders erg wel-

regime dat alleen al in Auschwitz 1,1 mil-

gen na de oorlog geen royaal aanvullend

kom zijn. Wil jij ook een oranjeblonde

joen mensen de dood in joeg. Na de oorlog

pensioen. Wel een schadevergoeding van

gloed in je haar? Of hou je meer van een

werden deze collaborateurs veroordeeld.

amper 50 euro per maand. België wil dat

In het concentratiekamp van Auschwitz

coupe-Kim? Dan moet je naar Hanoi. De

Later kwamen de meesten vrij. Onder hen

Duitsland de Hitler-pensioenen niet meer

werden 1,1 miljoen mensen gedood.

Vietnamese kapper doet het gratis!

deze 18 Belgen die nu een Duits aanvul-

uitbetaalt.

(Foto Wikimedia Commons)
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‘Zonder vriendschap ben je niks …’

KORT

Van 1 tot 31 maart 2019 loopt de Jeugdboekenmaand. Wij gingen op bezoek bij
auteur Maartje van der Laak die net een nieuw boek uitbrengt.

Namen voor
welpjes

Wie is Maartje van der Laak?

Meesters kan dat op een speciale manier, via

Ik ben geboren in Nederland maar woon al

schilderijen van de Vlaamse Meesters. Dat is

bijna mijn hele leven in België. Ik woon hier

natuurlijk een goed bewaard geheim, maar

met mijn man en drie kinderen. Ik vertel

de hoofdpersonages Arthur en Emma vinden

graag verhalen, meestal over geschiedenis

een dagboek van hun opa. Dat is de start van

of kunst. Dat is mijn passie. Ik heb daar ook

een beklemmend avontuur! En die drol, tja,

mijn beroep van gemaakt: ik ben museum-

die is misschien niet zo vies als jij denkt …

© Ann De Bode
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gids en leraar in de opleiding van nieuwe
tentoonstellingen en audiogidsen. Zo berei-

Waarom ben je zo geïnteresseerd in alles
wat met geschiedenis te maken heeft?

ken mijn verhalen veel mensen, jong en oud.

Ik snap niet hoe je niet geboeid kan zijn door

Hebben jouw boeken een link met het
thema van de Jeugdboekenmaand,
‘Vriendschap’?

Sommige verhalen zijn als boek uitgebracht.

het verleden! Kastelen met ridders en prinses-

Heel zeker! Zonder vriendschap ben je niks.

sen of kunstwerken met geheime boodschap-

Arthur en Emma uit Het Geheim van de

pen, hoe kan je dat níét leuk vinden? Het

Vlaamse Meesters zijn neef en nicht. En zoals

verleden leert ons veel over het nu. Want het

dat wel vaker gaat, ergeren ze zich wel eens

verleden, het heden en de toekomst zijn met

aan elkaar. Maar tijdens het avontuur worden

elkaar verweven. Dat vind ik heel interessant.

ze beste vrienden. Ze vullen elkaar aan en

Foto Pairi Daiza

gidsen. Daarnaast schrijf ik ook teksten voor

Het dierenpark Pairi Daiza heeft

jaar in het nieuwe parkgebied The

Begin maart verschijnt van jou een spannend boek over geheimen in schilderijen,
kunst en … een drol! Dat vraagt om wat
uitleg!

Last Frontier wonen. Hoe de welpen

Ik zou eigenlijk wel willen tijdreizen. In mijn

heten, is nog niet bekend. Wie wou,

nieuwe boek Het Geheim van de Vlaamse

voor het eerst een wolvenroedel.
Die bestaat uit Nita, Nanouk en
hun vier welpjes. De familie gaat dit

delen alles, zelfs het grootste geheim uit de
kunstgeschiedenis!

kon online mee helpen kiezen uit

Zou je liever in een andere tijd geleefd
hebben?

een selectie van tien namen. Binnen-

Hmm … moeilijke vraag. Ik zou heel graag

kort worden de winnende namen

500 jaar geleden geleefd hebben. Dan zou ik

Ben je tijdens de Jeugdboekenmaand in
scholen en bibs te horen en te zien?

meegedeeld.

kunnen zien hoe de Vlaamse Meesters hun

Ja hoor! Neem maar eens een kijkje op

prachtige kunstwerken maakten. En welke

www.maartjevanderlaak.be

kleurstoffen ze daarvoor gebruikten, want dat

Kunst op school

weten we nog niet helemaal zeker. Maar ik

De Vlaamse overheid geeft geregeld

zou wel graag kunnen terugkeren naar deze

subsidies voor het bouwen van

tijd. Anders zou ik mijn dagelijkse portie

bruggen, sporthallen of scholen.

chocolade te hard missen. Eigenlijk zou ik

Bedraagt die subsidie minstens

dus willen tijdreizen. Om te zien hoe het er

30 procent van het totaalbedrag?

vroeger echt aan toeging. Een beetje zoals in

Dan moet voortaan een deel van

Het Geheim van de Vlaamse Meesters …

het budget besteed worden aan een

Wat vind je zo fijn aan schrijven?

kunst de plaats die ze verdient’, zegt

Vooral dat je helemaal de baas bent! Je kan je

minister Sven Gatz (Open Vld). ‘We
hopen dat er meer moderne kunst-

© De Eenhoorn

kunstopdracht. ‘Hiermee geven we

fantasie de vrije loop laten en zelf bedenken

Surf naar www.eenhoorn.be en lees een

wat er allemaal gebeurt.

fragment.

vormen aan bod komen. Denk maar
aan graffiti of digitale kunst.’

Carnaval van Binche
Binche is een stad in de provincie Henegouwen. Hij is vooral bekend om zijn
eeuwenoude carnaval. Het Carnaval van Binche duurt drie dagen: vette zondag, vette maandag en vette dinsdag.

Het Delwaidedok is een dok in het
noorden van de Antwerpse haven.
In een dok worden schepen geladen en gelost, of gerepareerd.

Van het Carnaval van Binche zijn vooral

geesten te verjagen. Ze worden begeleid

de Gilles wereldbekend. In de carnavals-

door trommelaars en andere muzikan-

Het Delwaidedok is genoemd naar

stoet dragen ze een traditioneel pak met

ten. Tijdens de optocht gooien de Gilles

kleurrijke leeuwen en kronen. Het pak

sinaasappels naar de toeschouwers.

In het station van Schaarbeek kan je

wordt opgevuld met stro, zodat vooraan

op 2-3 en 9-10 maart een bijzondere

en op de rug een bult ontstaat. Een Gille

goederentrein bewonderen. Noah’s

draagt een gordel, met kleine koperen

Train zag het licht op de klimaatcon-

belletjes. Hij draagt ook een witte muts.

ferentie in Katowice. Vanuit Polen

Op vette dinsdag komt er een hoge hoed

reisde hij via Wenen, Berlijn en Parijs

met struisvogelpluimen bovenop. Een

naar Brussel. In elke stad werden er

masker zorgt ervoor dat de Gille ano-

twee beschilderde containers toege-

niem blijft.

voegd. De initiatiefnemers willen het
spoorvervoer promoten. Dat stoot

Lente

tot negen keer minder CO2 uit dan

De Gilles kondigen de lente aan. Ze

het goederentransport via de weg.

stampen met hun klompen om de boze

Leo Delwaide. Die was tijdens de
Tweede Wereldoorlog de burgemeester van Antwerpen. De naamgeving
van de Antwerpse dokken gebeurt
door het Havenbedrijf. Dat is eigendom van de stad. Het is een grote eer
als de stad een havendok naar iemand
vernoemt. Maar recent onderzoek
wijst uit dat Leo Delwaide actief
betrokken was bij de Jodenvervolging
Foto Wikimedia Commons

Foto Els Herten

Klimaattrein

Nieuwe naam

tijdens de oorlog. Daarom vinden veel
mensen dat het dok een andere naam
moet krijgen. Het Antwerpse stadsbestuur besliste recent dat er een nieuwe
naam komt: het Bevrijdingsdok.
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Noodtoestand voor een muur

KORT

De Amerikaanse president Donald Trump wil aan de grens met Mexico een muur
bouwen. Daarvoor heeft hij een gigantische som geld nodig. In het KITSnummer
van 17 januari kon je lezen dat de Democraten weigerden om dit bedrag goed te
keuren.
crisis. Het gebeurde nooit eerder dat een

Republikeinen tot een akkoord. Hierin is 1,2

president de noodtoestand afkondigt om

miljard euro gereserveerd voor de beveiliging

zonder toestemming van het Congres geld

van de grens met hekken. Maar Trump wil

uit te geven.

veel meer … En om dat te bereiken, riep hij

Mexico. Hij beweert dat die bestormd

Naar de rechter

wordt door enorme aantallen migranten. De

stand mag een president beslissingen nemen

Trump botst echter op verzet, zowel van

cijfers spreken de president echter tegen. De

zonder de goedkeuring van het Congres.

het Congres als van de gouverneurs van

laatste decennia zijn er net minder mensen

zestien staten. Die stapten samen naar de

opgepakt die de grens illegaal willen over-

rechtbank. Ze vragen om de noodtoestand

steken. Bovendien erkende de president in

Dat een president de noodtoestand uit-

ongedaan te maken. En om te voorkomen

een toespraak dat de nood voor een muur

roept, is niet uitzonderlijk. Voorgangers van

dat de Amerikaanse president geld gebruikt

niet zo hoog is. ‘Ik hoéfde dit niet te doen’,

Trump deden dat bij terreuraanslagen, oor-

zonder toestemming … Maar Trump vindt

zei hij. ‘Ik zou de muur kunnen bouwen

logen of natuurrampen … Toen heerste in

de noodtoestand gerechtvaardigd. Volgens

over een langere periode. Maar ik zou het

het land, of bepaalde delen van het land, een

hem heerst er een crisis aan de grens met

liever wat sneller doen.’

Niet uitzonderlijk

Foto Darelle

de noodtoestand uit. Tijdens een noodtoe-

Iedereen
gebarentaal
Foto Belga

Uiteindelijk kwamen de Democraten en

uiten
land

VERENIGDE STATEN | De bewo-

Hulpgoederen
mogen land niet in

ners van een straat in Newton leren

VENEZUELA | Er zijn momenteel
twee presidenten in Venezuela.
Nicolas Maduro werd (oneerlijk)
verkozen. Juan Guaidó riep zichzelf uit tot interim-president (zie
KITS van 31 januari). In het land
heerst een humanitaire crisis.

een tweejarig meisje uit hun straat.

allemaal gebarentaal. Niet omdat
ze zelf doof zijn. Wel omdat ze willen communiceren met Samantha,
Samantha is doof. Ze wordt erg ver-

De Verenigde Staten willen via de

Hond wacht op
knuffelbeer

drietig wanneer mensen haar niet

Habs de hond heeft een knuffel. Dat
is een grote teddybeer. Natuurlijk
wordt zo’n knuffel na verloop van tijd

meisje tegen de buren zei, was: ‘Dag

begrijpen. Haar buurt wil tonen dat
ze erbij hoort. Het eerste wat het
vrienden.’

erg vuil. Daarom moet hij af en toe
de wasmachine in. Habs vindt dat

grenzen met Brazilië en Columbia
hulpgoederen leveren. Volgens Guaidó

Nephanger

niet fijn. De hond lijkt het zaakje niet
te vertrouwen. ‘Ik was in de slaapka-

is die humanitaire hulp broodnodig.
In Venezuela heerst een tekort aan

mer toen ik Habs hoorde in de waskamer’, vertelt zijn baasje. ‘Toen ik de

voedsel en medicijnen. Maduro ontkent dat er een humanitaire ramp is
in zijn land. Hij ziet de hulpleveringen
vanuit het buitenland als een voor-

Cartoon Aimée de Jongh

wendsel om hem zijn macht te ontne-

waskamer binnenkwam, zag ik hem
zitten. Habs bleef geïnteresseerd staren naar zijn knuffelbeer die gewassen werd in de wasmachine.’

men. Hij wil alleen hulp aanvaarden
van zijn bondgenoot Rusland. Daarhulpgoederen mogen het land niet in.

Hevige rellen
Aan de grensblokkades zijn hevige

Foto Archeocare

om liet hij de grenzen sluiten. De

Dodelijke brand

NEDERLAND | In het Streekmu-

BANGLADESH | Dhaka is een

seum van Tiel hangt sinds 2014 een

regeringstroepen houden de hulpkon-

van de meest dichtbevolkte ste-

duur voorwerp. De waarde van het

vooien tegen met tanks en traangas.

den ter wereld. Het is de hoofd-

stuk werd geraamd op 10 000 euro.

Er vielen al doden en gewonden.

stad van Bangladesh. Er wonen

Het is een gouden hanger. Althans,

Guaidó roept de militairen op om

18 miljoen mensen. Wel 3,5

dat dacht men tot nu toe. Maar de

de vrachtwagens met noodhulp toch

miljoen inwoners leven in slop-

‘gouden hanger’ blijkt niet oud én

door te laten. De Verenigde Sta-

penwijken. Bij een brand in de

niet van goud te zijn. Hij is gemaakt

ten willen helpen om de situatie in

stad vielen tientallen doden en

van koper en zink. Later werd er een

Venezuela te veranderen. Zij steunen

gewonden. Het vuur brak uit in

interim-president

een woongebouw. Op de bene-

Guaidó, net als

denverdieping daarvan waren chemische

matig dodelijke branden voor. Er is maar

dacht. In werkelijkheid is het een

meer dan vijftig

producten opgeslagen. Dat is bij wet

weinig aandacht voor de brandveiligheid

toneelattribuut uit de jaren 50. De

andere landen.

verboden. In Bangladesh komen regel-

van gebouwen.

museumdirecteur vertrouwde de

Foto Belga

rellen uitgebroken. Venezolaanse

laagje goudverf over gespoten. Hij
stamt ook niet uit 1559, zoals men

zaak niet toen zij aanslag ontdekte
op het voorwerp. Dat kan helemaal
De landen die in rood staan, vind je aangeduid op de wereldkaart op www.kits.be.
De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.

niet op goud.
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Foto Pixabay

Meer lummelen!
Een mens moet af en toe flink lui zijn. Dat

Foto Wikimedia

vindt Maarten Frankenhuis, diergeneeskundige en oud-directeur van Artis. Dat

leeuwen voeren geen flikker uit; die liggen

is de Amsterdamse zoo. Voor de balans

22 van de 24 uur te ronken.’ Leeuwen lum-

tussen inspanning en ontspanning kan

melen er dus maar wat op los. Bij de mens

de mens heel wat leren van de dieren. De

krijgt het lijf meer rust dan het nodig heeft,

leeuw wordt weleens de koning van het

maar het brein wellicht te weinig. Bijna de

dierenrijk genoemd. ‘Maar een leeuw spant

helft van onze vrije tijd gaat op aan media

zich niet harder in dan strikt noodzake-

en internet. Dat werkt te weinig ontspan-

lijk’, zegt Frankenhuis. ‘Vooral mannelijke

nend. We moeten dus meer lummelen.

Elk puntje symboliseert rommel in de ruimte. Meestal gaat het om satellieten die niet meer werken.

Harpoen doorboort space junk
Er zweeft zowat 7 500 ton afval rond in de ruimte. Dat zijn onder andere raketonderdelen, schroeven, verfspatten … Dat afval vormt een risico op botsingen
bij nieuwe ruimtemissies.
Europese wetenschappers ontwikkel-

van de harpoen hielden het voorwerp vast,

den RemoveDEBRIS. Dat is een kleine

waardoor het niet meer kon wegzweven.

satelliet die vorig jaar gelanceerd werd.

De test werd als zeer geslaagd beschouwd.

Met de satelliet testen de wetenschappers

Nog een test

een systeem op basis van een harpoen en

In maart staat een laatste experiment op

een net hopen ze tonnen ruimte-afval te

het programma. Hierbij wordt een soort

kunnen verwijderen. Het systeem is nog

opblaaszeil in de richting van het ruimte-

in de experimentele fase. In september

afval gelanceerd. Het zeil is zo ontworpen

2018 was er onder andere een test met een

dat het gevangen afval tot in de atmosfeer

sleepnet om een stuk puin te vangen. En

kan slepen. Daar verbrandt het afval. Het

enkele weken geleden werd de harpoen

is afwachten of ook dit lukt …

voor het eerst getest. De moedersatelliet
strekte een robotarm uit. Aan het uiteinde
zat een metalen voorwerp. De harpoen
werd afgevuurd en doorboorde het doelwit. Maar nog belangrijker: de weerhaken

Via deze link zie je hoe
de harpoen het metalen
voorwerp spietst.

Een huis in een serre

Lijkt het je absurd om te wonen in huis dat in een serre staat? Toch is het realiteit!
In Rekkem leeft een koppel met vijf kinderen in een houten kaswoning.

https://youtu.be/_uPw9KP4Ii0
Een huis in een serre lijkt vreemd, maar er

toe dat een kaswoning een pak duurder is

zit een logica achter. De kas zorgt voor een

dan een traditioneel huis. Maar de inves-

microklimaat rond het huis. Zelf groenten

tering betaalt zichzelf terug in twintig jaar.

en fruit kweken kan probleemloos. In

Het gebouw is immers een zogenaamde

In de wildernis van Angola ont-

voor- en najaar én in de winter is het steeds

autonome kaswoning. Hun huis heeft geen

dekten onderzoekers een onbe-

lekker warm rond en in de woning. Als het

water- en gasaansluiting. Het regenwater

kende spinnensoort. Het gaat om

’s zomers erg warm is, gaan drie grote schuif-

loopt van het glazen dak via een rietveld

een tarantula met een eigenaardige

ramen en het dak automatisch open. Koude

in een van de drie grote regenwaterputten.

hoorn op zijn rug. Geen enkele

lucht wordt aangevoerd via grote buizen die

Daarna wordt het water gezuiverd zodat het

andere spin ter wereld heeft een

onder de zwemvijver lopen.

drinkbaar is. Vele zonnepanelen op het dak

Nieuwe spinnensoort

Foto Ian Engelbrecht

Foto Kaseco

technieken om space junk te vangen. Met

soortgelijk uitsteeksel. Wat de functie van de hoorn precies is, weten de
onderzoekers nog niet.

zorgen voor elektriciteit. Die wordt opgesla-

Autonoom

gen in batterijen. Het huis is wel aangesloten

Koen Vandewalle, architect van de serrewo-

op het elektriciteitsnet. Maar dat wordt enkel

ning, is ook een van de bewoners. Hij geeft

gebruikt in geval van nood.

© Aimée de Jongh
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