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Voorjaarskampen

Misschien geniet je nog na van je fantastische zomer,
maar wij hebben niet stil gezeten en zijn druk in de weer
geweest om voor 2017 een divers aanbod aan kampen
uit te werken voor het voorjaar.
Informatie

Annulatievoorwaarden

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

Heb je interesse in één of
meerdere kampen, en heb je de
toestemming van je ouders,
dan kan je je inschrijven via
ons secretariaat.

Daarnaast kan je ook bij elke
kampverantwoordelijke terecht
voor specifieke vragen betreffende een kamp.
En natuurlijk kan je ook contact opnemen met ons secretariaat met al je vragen

Lees alvorens je in te schrijven
ook nog even onze annuleringsvoorwaarden, die kan je ook
vinden op onze website.
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LANAKEN

27 feb - 3 maart

275 euro

*

Ben jij 11, 12 of 13 jaar en heb je altijd al meer
willen weten over robots en hun technologie? Wil
je zelf leren programmeren of een robot bouwen?
Dan ben jij de ROBOKOP die we zoeken!
Wie weet win jij wel onze Challenge ...
Schrijf je snel in, want met 24 plaatsen
zit ons team zo vol.

40 euro

INSCHRIJVEN
016/53.73.75

Ben jij 9 of 10 jaar en wil je zelf een robot leren
maken? Dan kan je je inschrijven voor een van onze
workshops “Bouw je eigen robot“. Je nieuwe robot
mag natuurlijk mee naar huis.
Kom jij mee creëren en programmeren?
Schrijf je snel in, want ook hier zijn maar
24 plaatsen beschikbaar per workshop**.

* Ledenprijs. Niet-leden betalen 8 euro lidgeld extra en zijn meteen lid tot 31/12/2017.
** De workshops zijn op dinsdag, woensdag en donderdag telkens van 9u30 tot 12u en
van 13u30 tot 16u in de residentie Kinderboerderij Lanaken.
Meer info vind je op onze website www.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, …
Kortom, het wordt een onvergetelijke week met leeftijdgenoten!

Wanneer?
Prijs? 		
Wie? 		
Verblijf?
		
Vervoer?
Info?		
		

van 3 tot 7 april 2017
390 euro
vanaf 13 jaar
max. 46 deelnemer
in gastgezinnen 	
in groepjes van 2 of 4
autobus
Jos Vandermeulen
011/43 13 54

Wanneer?
Prijs?
Wie?		
Verblijf?
Vervoer?
Info:		
		

van 10 tot 14 april 2017
375 euro (all-in)
vanaf 14 jaar
max. 16 deelnemers

hostel centrum Boedapest
vliegtuig en openbaar vervoer

BOEDAPEST

Zwerf met ons mee door de mooiste hoofdstad van
Europa, op zoek naar de overblijfselen van haar communistisch verleden. We ontdekken in de kleine straten
de lokale cultuur en varen mee op de Donau, het kloppend hart van de stad. Het wordt gegarandeerd een
week om nooit meer te vergeten!

John Bekker
+36 30 929 15 09

Natuur!lijk
tijdschrift-oktober-2016.indd 5

5

26-9-2016 15:03:13

‘t Stad
en

Ben jij 11 of 12 jaar en ben je benieuwd of er in de stad
wetenschap te vinden is? Schrijf je dan in voor dit nieuwe
toffe kamp.
We gaan op diverse plaatsen op zoek naar leuke weetjes en
boeiende wetenschap. Voor de curieuze neuzen een kamp
om van te snoepen.
Kom jij met ons mee wetenschap ontdekken?

de parking

Wanneer?
4 april tot 8 april 2017
wordt later bekend gemaakt
Prijs? 		
Wie? 		
11 en 12 jaar
		max.12 deelnemers
Verblijf?
PIVA/ Schippersschool
Vervoer?
Zelf te regelen
Info?		
Sus Dams
		
014/21 55 65
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De otter
Ze zien er schattig uit toch? Maar vergis je niet, het
zijn toch echte roofdieren. Sinds 2012 leven deze speelse
waterratten gelukkig ook weer in ons land.
Kenmerken
Een volwassen otter is 80 tot 140 cm
lang, inclusief de staart van 30 tot 50
cm lengte. Het gewicht varieert tussen
de 5 en 12 kilo en de schouderhoogte
is gemiddeld 30 cm. Vrouwtjes zijn
meestal kleiner dan mannetjes.
Mannetjes hebben een kop-romplengte van 60 tot 90 cm, een
staartlengte van 36 tot 47 cm en een
lichaamsgewicht van 6 tot 17 kilogram.

Vrouwtjes hebben een kop-romplengte van 60 tot 70 cm, een staartlengte
van 35 tot 42 cm en een gewicht van
6 tot 12 kilogram.
De vacht, die aan de buikzijde veelal
lichter van kleur is, bestaat uit een
waterdichte buitenste laag van dekharen en een luchthoudende binnenste
laag van dicht opeengeplante donsharen, die onder water droog blijft.
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Zwemmer
Met zijn gestroomlijnde lichaam is de otter goed aangepast aan het leven in het
water. De ogen en de kleine afsluitbare oren en neusgaten liggen op één lijn boven
op de platte kop, waardoor ze boven water blijven als het dier aan het wateroppervlak zwemt. De otter heeft zwemvliezen tussen de tenen van alle vier de
korte krachtige poten. De lange, ovaalronde staart doet dienst als stabilisator en
roer tijdens het zwemmen. De snuit is breed. De botten vertonen osteosclerose,
wat ballast produceert om te helpen bij het duiken.
Voor de otter, die nauwelijks over onderhuids vetweefsel beschikt, is deze waterdichtheid van groot belang om in het water op temperatuur te blijven. Een optimale
conditie van de vacht voorkomt voortijdige onderkoeling tijdens het jagen onder
water.
Otters kunnen zeven tot acht uur achter elkaar zwemmen, met een gemiddelde
snelheid van 1,5 tot 2 kilometer per uur. Ze duiken gemiddeld tien tot veertig
seconden onder water.

Voedsel
De otter eet voornamelijk vis, zoals paling, baars, snoek, karper en zalm. Hij
heeft een voorkeur voor vissen die kleiner zijn dan 25 cm. Hij eet ook amfibieën,
watervogels, woelratten, ratten, rivierkreeften, krabben, wormen en insecten: in
feite alles wat hij in het water aantreft.
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Leefgebied Europese otter

afdruk Europese otter

Nachtraven
Otters zijn vooral ‘s nachts actief en leven voornamelijk solitair. Tijdens het
foerageren kunnen ze 3 tot 10 kilometer afleggen. Overdag gebruiken ze beschutte
plaatsen als rietbedden, ondergrondse holten en holle bomen als rustplaats. Soms
is de ingang van een hol onder water gelegen, het slaapgedeelte is dan voorzien
van een luchtgat. De bodem van het slaaphol is bedekt met droog plantaardig
nestmateriaal. Een dier gebruikt vaak meerdere vaste rustplaatsen en holen binnen zijn woongebied. Het territorium loopt langs oevers..

Voortplanting
De voortplanting is afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel. Dieren van
hetzelfde geslacht leven in gescheiden leefgebieden, waarbij het territorium van
één man dat van een aantal vrouwtjes overlapt. Hoe groot het leefgebied van een
individu is hangt onder meer af van de hoeveelheid beschikbaar voedsel en de
hoeveelheid aan otters.
Otters op het Europese continent krijgen meestal jongen in de lente en zomer,
maar in principe kunnen ze het hele jaar door jongen krijgen. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwtjes voor het eerst jongen krijgen is 2 jaar. Na een draagtijd van
61 tot 63 dagen worden de jongen geboren. De grootte van de worp ligt meestal
op 2 à 3 jongen, met een maximum van 5 per worp.
Alleen de moeder zorgt voor de jongen. De jongen worden blind geboren en zijn
15 cm lang. Als ze 35 dagen oud zijn, openen ze hun ogen. Als ze drie maanden
oud zijn, nemen ze hun eerste duik. De zoogtijd duurt gemiddeld 16 weken. Na tien
tot twaalf maanden zijn ze onafhankelijk. De dieren zijn gemiddeld na anderhalf tot
twee jaar geslachtsrijp. Otters kunnen in gevangenschap 11 tot 15 jaar oud worden. In het wild worden ze zelden zo oud, gemiddeld slechts 3 tot 4 jaar.

Natuur!lijk
tijdschrift-oktober-2016.indd 9

9

26-9-2016 15:03:19

Otters in ons land
Tot voor kort werd gedacht dat de otter in Vlaanderen en bij uitbreiding in geheel
België uitgestorven was. Niets blijkt echter minder waar. Met de opeenvolgende
vondst van een otter in Willebroek, in Bocholt en in Ranst is de kans groot dat ook
elders nog, of liever weer, otters aanwezig zijn. Met deze wetenschap voor ogen, is
het nuttig om uit te kijken naar sporen die de aanwezigheid van een otter verraden.
Daarvoor heeft Natuurpunt een publicatie opgediept, die een overzicht geeft van
alle mogelijke ottersporen. Deze brochure leert je ook hoe je het best tewerk gaat
en hoe je sporen moet interpreteren.

Wil je zelf naar otters speuren?
Uitwerpselen

De otter bakent een territorium af. Daarvoor deponeert hij kleine vormloze hoopjes uitwerpselen op
meerdere opvallende en ietwat verhoogde plaatsen langsheen een plas of waterloop. Hierin zijn vaak
graten, schubben en botjes van vissen, kikkers en andere waterdieren terug te vinden. Daardoor
hebben ze een opvallende geur.

Prenten

Wanneer ze langs de oever lopen, laten otters vaak voetsporen na. Deze prenten zijn gemakkelijk te
herkennen aan de vijf tenen met daartussen zwemvliezen.

Wissels

De otter bezit enkele vaste plaatsen waar hij uit het water stapt. Deze geraken naderhand platgelopen en zijn dan duidelijk zichtbaar op de oever.

Neem hoe dan ook altijd een foto van het gevonden spoor en leg daarbij een voorwerp - bij voorkeur een euro-muntstuk - waaruit de afmetingen kunnen worden
afgeleid.
Uitwerpselen kan je best meenemen en bewaren in een goed afsluitbaar potje dat
je vervolgens invriest. Noteer steeds de exacte vindplaats en -datum en geef je
waarneming in op http://waarnemingen.be.
bron: natuurpunt.be
http://www.zoogdierenwerkgroep.be/ottercampagne/
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De otter
Zwemkampioen
De otters vormen een onderfamilie van in het water levende roofdieren uit de familie der marterachtigen. Er zijn 13 soorten gekend,
verdeeld over zes geslachten.
Otters zijn langgerekte, slanke
dieren met korte poten en tussen
hun tenen zitten zwemvliezen.

Otters kunnen tot acht uur lang
zwemmen, met een gemiddelde
snelheid van 1,5 tot 2 kilometer per
uur. Ze duiken gemiddeld tien tot
veertig seconden onder water.

etende otter

Lutra lutra
IDENTITEITS-

De staart is behaard en lang. Ook
heeft hij zeer gevoelige tastharen
rond de snuit en op de ellebogen.
De meeste soorten hebben klauwen aan hun poten. Ze hebben in
hun vacht een dichte onderlaag van
zachte haren en een bovenlaag,
begroeid met lange dekharen. De
luchtbellen die hierin blijven steken
vormen een isolerende laag, die de
dieren warm houden in het water.

kaar t
Rijk: dieren
Stam: chordadieren
Klasse: zoogdieren
Orde: roofdieren
Familie: marterachtigen
Geslacht: lutra
Menu: alles wat hij in het
water aantreft
Levensduur: 3 - 4 jaar

Leefgebied: in Europa, in
Azië en in Noordwest-Afrika.
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20 jaar VIB, dat moet gevierd worden.

En daarom een 5-maandenlange biotechTOUR
in plaats van 1 biotechDAG.
In elke stad waar VIB actief is meren we aan met een tentoonstelling en
een niet te missen avondactiviteit. Kom dus naar Brussel, Antwerpen,
Hasselt, Gent en Leuven om te ontdekken wat VIB-onderzoekers drijft, hoe
hun onderzoeksresultaten kunnen leiden tot nieuwe geneesmiddelen en
een duurzamere landbouw, hoeveel jobs er in die 20 jaar gecreëerd zijn
in de VIB-start-ups of hoe de Vlaamse biotech wereldwijd mee aan de top
staat.
We zullen het een beetje hebben over DNA en eiwitten, maar veel meer
over hersen- en kankeronderzoek, chocolade en bier, darmflora, de zoektocht naar oplossingen voor astma en auto-immuunziekten, duurzame landbouw en voedselzekerheid, biobrandstoffen,....

Tour door Vlaanderen.
Op 5 oktober 2016 vierden we de 20ste verjaardag
van VIB in BOZAR (Brussel). Dat was meteen ook
het startschot van de biotechtour. Op 10 oktober
meerde de biotechnologe met de VIB-tentoonstelling
aan in Antwerpen. Na een verblijf van 4 weken zet ze
koers naar Hasselt waar de tentoonstelling vanaf
4 november te bezoeken is. Vanaf 5 december staat
de tentoonstelling in Gent en vanaf 14 januari doet ze
Leuven aan om te eindigen in Brussel.
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Pro f . W . T
ÌÌEen glad
de p
ostkaart
ÌÌEen glas
ÌÌWater
ÌÌEnkele m
unten

Dit waterproefje lijkt
wel een goocheltruck, maar
toch is het pure wetenschap!
Aan de slag!
Vul een glas tot aan de rand met water. Leg er een postkaart
op. Opgelet: de postkaart moet de rand van het glas volledig
bedekken, maar laat de rand wel flink oversteken.
Neem het glas op en keer het met een soepele beweging
ondersteboven, terwijl je met je andere hand de kaart goed
op haar plaats houdt. Laat de kaart nu los.
Draai het glas weer om, zet het neer en stapel enkele
muntstukken op de rand van de kaart.
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Wat gebeurt er?
Wanneer je het glas omdraait, blijft
de kaart hangen (tenzij
er lucht tussen kaart en glas naar
binnen lekt). Door de
adhesiekrachten kleven kaart en wa
ter aan elkaar. De druk
van de lucht op de buitenkant van
de kaart is bovendien
hoger dan de druk van de kolom wa
ter in het glas. De lucht
drukt de kaart op haar plaats.
Wanneer je munten stapelt op de ran
d van de kaart, zorgen
de adhesiekrachten er ook voor da
t de kaart blijft liggen.
Pas wanneer de zwaartekracht op de
munten groter is dan
de adhesiekrachten tussen water
en kaart, laat de kaart
los.
Met dank aan:
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Er was een ...

Z w e d e n S u r v iv a l
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Wetenschappers

hebben
het
wrak
van de HMS Terror
teruggevonden,
een
van de twee Britse
schepen die vergaan
zijn tijdens een poolexpeditie in 1848.

Poolschip na 168 jaar teruggevonden!
Het lot van de schepen was een van de grootste mysteries uit de
Canadese geschiedenis tot een team het wrak van de Erebus in
september 2014 vond. Dat was het vlaggenschip van Sir John
Franklin.
Nu is ook het tweede schip, de HMS Terror, in een baai teruggevonden, zo meldt de Arctic Research Foundation. Het wrak zou
in goede staat zijn.
Sir John Franklin en zijn bemanning van 128 man kwamen
allemaal om nadat hun schepen waren vastgelopen in het ijs
tijdens hun zoektocht naar een noordwestelijke doorvaart van de
Atlantische naar de Grote Oceaan. Tot elf jaar na de verdwijning
werden tevergeefs zoekacties opgezet.
De rampzalige expeditie is een deel van de Canadese folklore
geworden. Onder meer dankzij verhalen van de Inuit die van
kannibalisme tussen de zeelui spreken.
De Arctic Research Foundation heeft met een kleine robot het
gevonden wrak verkend. Verschillende elementen wijzen erop dat
het om de HMS Terror gaat. Alleen ligt het wrak 96 kilometer van
de plaats waar experts dachten dat het schip was vastgelopen.
bron: standaard.be
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Neanderthalers die bij de Belgische grotten van Goyet
leefden, waren kannibalen. Verschillende botten vertonen
snijsporen. Het is het eerste bewijs van kannibalisme bij
neanderthalers in het noorden van Europa.
Kannibalisme
Wetenschappers, waaronder twee
onderzoekers van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, hebben sporen
van kannibalisme gevonden op
neanderthalerbeenderen uit de
grotten van Goyet, bij Namen. Op
hogeresolutiebeelden is te zien dat
de botten stevig bewerkt zijn: ze
vertonen snijsporen, inkepingen
en ronde inslagen, wat erop wijst
dat de menselijke resten gevild en
gefileerd zijn en de botten gekraakt
werden om er het beenmerg uit te
zuigen.

Op
vier
neanderthalervindplaatsen in Frankrijk en Spanje
waren al duidelijke sporen van
kanniba-lisme gevonden, de Goyetfossielen zijn het eerste bewijs in het
noorden van Europa. Of de neanderthalers in Goyet de resten van
soortgenoten ‘ontvleesden’ tijdens
een ritueel, of het als voedselbron
zagen, daar hebben de onderzoekers het raden naar. De botten kregen nog een tweede leven, zo blijkt.
Vier ervan werden gebruikt om stenen werktuigen mee aan te scherpen. Zulke snijsporen zijn vaak te
zien op dierlijke botten, maar zelden
op neanderthalerbeenderen.

22 Natuur!lijk
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Neanderthalersite
Het onderzoeksteam herbekeek
duizenden dierlijke en menselijke beenderen die de Belgische
geoloog Edouard Dupont in 1868
in Goyet had opgegraven. Liefst
99 beenderen bleken van neanderthalers (van minstens vijf individuen). Daarmee wordt Goyet in één
klap de grootste collectie neanderthalers van Noord-Europa.
De neanderthalers van Goyet
leefden tussen 40.500 en 45.500
jaar geleden, wijst de koolstof14-datering uit. Dat is net voor de
komst van de moderne mens naar
Europa en kort voor het uitsterven
van Homo neanderthalensis.
Het valt de onderzoekers op dat
de groepen ‘late’ neanderthalers in
Noord-Europa hun doden op verschillende manieren behandelden:

in de grotten van Spy werden ze
begraven, in die van Goyet dus
waarschijnlijk opgegeten.
Ook de stenen werktuigen van
de verschillende ‘late’ neanderthalerpopulaties in onze streken
waren anders. Maar uit genetische
analyses blijken de groepen toch
sterk op elkaar te gelijken.
Verschillend gedrag maar genetisch
erg verwant: dat wijst erop dat de
groepjes neanderthalers rond die
tijd weinig contact met elkaar hadden en ze dus geen cultuur meer
uitwisselden kort voor hun uitsterving. De studie staat in het vaktijdschrift Scientific Reports.
De menselijke resten uit de grotten van Goyet die voor deze studie
werden gebruikt, worden bewaard
in het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen en in
de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, beide in Brussel.
Diezelfde Goyet-collectie bevat ook
resten van moderne mensen. Dat
leverde onlangs nieuwe inzichten
op over de vroegste voorouders
van de huidige Europese bevolking.
met dank aan:

De verschillende soorten slagersporen op twee
neanderthalerdijbenen. Op het dijbeen links:
ronde inslagen (wellicht om het bot te breken
en het merg uit te zuigen). Op het dijbeen rechts
snijsporen en sporen van het aanscherpen van
stenen werktuigen.

www.natuurwetenschappen.be
Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
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Chipstest
Artuur
Reluurs

e n o d ig:
Wa t h e b j

h ip s
s tu k je s c

• 6 g ewo nse ove n c h ip s
• 6 stuk je
• wate r la ze n
• 2 th e e g p e ls
• 2 th e e leke r
• wate rko

STAP 1

Vul de waterkoker
met water en zet
hem aan.

STAP 2

Breek 6 gewone
chips in kleine
stukjes en doe ze in
het rechter theeglas.

STAP 3

Breek 6 ovenchips
in kleine stukjes en
doe ze in het linker
theeglas.
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STAP 4

Laat een volwassene
beide glazen met
chips volgieten met
heet water uit de
waterkoker

STAP 5

Roer voorzichtig met
de theelepels in de
theeglazen.

STAP 6

Laat de chippap
afkoelen.
Welke verschillen zie
je allemaal?

Wat gebeurt er?
Door heet water over de chips te gieten, vallen de chips
uit elkaar. Het zout en de smaakstoffen lossen op in
het water. Ook het vet komt los van de stukjes chips en
drijft bovenop het water. Dat komt omdat vet en water
niet mengen en een liter vet minder weegt dan een liter
water.
Voor bakken in de oven is minder vet nodig dan voor frituren. De hoeveelheid vet die in het glas met oven chips
op het water drijft is daarom kleiner.
Gewone chips zijn gebakken schijfjes verse aardappel. Oven chips worden gemaakt van aardappelmeel.
Dat mengt met water. Als je heet water op oven chips
schenkt, ontstaat daarom een dikke brei.

Nog meer experimenteren?
•
•

Maakt het merk of de smaak chips nog uit?
Doe deze proef ook eens met light chips. Is er verschil
met oven chips en gewone chips?
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Nieuwe libellensoort bereikt ons
land dankzij klimaatopwarming

Begin juli werd nabij het kasteel Lavaux-Sainte-Anne in Rochefort
(provincie Namen) een Witpuntoeverlibel waargenomen. De
van oorsprong zuidelijke soort werd nooit eerder in ons land
gesignaleerd. De bijzondere waarneming brengt het totaal aantal
libellensoorten in ons land op 72.

Geheel onverwacht komt de waarneming niet: de Witpuntoeverlibel
is haar leefgebied al 20 jaar lang beetje bij beetje naar het
noorden aan het opschuiven. Zo bereikte ze het noorden van
Polen, nl. de kust van de Baltische zee. En ook in West-Duitsland,
aansluitend bij de Benelux, wordt ze steeds noordelijker gezien.
Franse libellenonderzoekers rapporteerden dit jaar bovendien
veel exemplaren in de noordelijke departementen van Frankrijk.
De dichtstbijzijnde bekende populaties bevinden zich zo’n honderd
kilometer ten zuiden van het kasteel Lavaux-Sainte-Anne. Mogelijk
heeft de soort eerst andere gebieden, dichter bij de Belgische
grens, gekoloniseerd.
De Witpuntoeverlibel in Lavaux-Sainte-Anne werd ontdekt door
Alain De Broyer, een onderzoeker van Natagora. Het kostte hem
heel wat uren tijd om het dier voldoende goed te zien, zodat de
subtiele verschillen met de Gewone oeverlibel duidelijk werden.

Deze en andere weetjes
vind je ook op onze website
www.natuurenwetenschap.be
en onze facebookpagina
www.facebook.com /NatuurenWetenschap
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De dagen nadien kwam het ‘libellentoerisme’ op gang en werd de libel
door tientallen libellenliefhebbers bewonderd. Het bleef overigens niet
bij één dier: Marc Anneels kon een exemplaar vastleggen op foto in
Etalle (provincie Luik).
Het is erg waarschijnlijk dat de Witpuntoeverlibel de komende jaren
Zuid-België zal koloniseren en dat ze nadien Vlaanderen zal bereiken.
De zuidelijke soort heeft plaatsen nodig waar het water snel opwarmt
en die zijn in de regio voldoende te vinden.
Het is een soort met een groot verspreidingsgebied, van Zuid- en
Centraal-Europa tot in Japan. Ze is plaatselijk heel talrijk maar
ontbreekt ook in grote delen van dit enorme gebied.
De Witpuntoeverlibel hoort tot de familie van de korenbouten. Ze lijkt
zeer sterk op de Gewone oeverlibel, een soort die zeer talrijk voorkomt
in heel België. Maar aan het subtiele verschil dankt de Witpuntoeverlibel
haar naam: ze is voorzien van witte achterlijfsaanhangselen. De
vrouwtjes hebben ook nog een wit laatste achterlijfsegment en een
mooie, duidelijke tekening op het achterlijf die het dier veel contrastrijker
maakt dan het wijfje van de Gewone oeverlibel.

Tekst & foto:
Alain De Broyer, Natagora
Bron: natuurpunt.be
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Winnaar vorige puzzel:
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Lana Dirkx uit Overpelt

Gefeliciteerd !!!

Los de rebus op!
Weet jij welk gezegde we zoeken?

Je antwoord kan je online insturen. Surf daarom
naar: www.natuurenwetenschap.be/prijsvraag
en vul het formulier in.
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Verschijnt driemaandelijks, behalve in juli en augustus
V.U. Vandermeulen • Baalsebaan 287 • 3128 Baal

Volgende keer ...

Voorstelling
zomerkampen
2016
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Het laatste
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