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WAAROM MAKEN WĲ DEZE KRANT?

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Wĳ begrĳpen heel goed dat deze tĳden lastig kunnen zĳn.
Daarom hebben wĳ gedacht om wekelĳks een krantje uit te
brengen met berichten, verhalen en grapjes uit de wĳk. We
hopen zo dat de bewoners uit onze wĳk iets gemakkelĳker
deze bewogen tĳd door komen. Wekelĳks gaan Nicole, Iris,
Demi en Elisa aan de slag om het belangrĳkste nieuws en de
leukste verhalen voor jullie te verzamelen. We hopen dat jullie
het leuk vinden!
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WĲ STAAN PARAAT! 

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Team Staalmanplein staat paraat! 
Het vele binnen zitten kan natuurlĳk erg saai zĳn. Wil je
gewoon even een praatje maken? Dat kan. Hieronder staan
onze nummers, schroom vooral niet om te bellen als u iets
nodig hebt:
Iris: 06-39721376
Demi: 06-11814366
Nicole: 06-33026131
Elisa: 06-37223370



10 WEETJES OVER DE ZON
 

Zonder de zon is er geen leven mogelĳk
op Aarde. Hĳ is warm, geeft licht en
vormt het centrum van ons zonnestelsel.
Tot zover niets nieuws, maar wat weet je
eigenlĳk verder nog van de zon?
Waarschĳnlĳk niet zo veel. Hoog tĳd om
daar verandering in te brengen. Met een
overzicht van tien interessante feiten
over de zon.
 
1. We houden de zon nauwlettend in de
gatenHet is voor ons natuurlĳk belangrĳk
om onze levensbron nauwlettend te
volgen. Er draaien inmiddels diverse
ruimtevaartuigen in een hele grote cirkel
om de zon. Zo is de `Heliospheric
Observatory`, die in 1995 is gelanceerd.
Deze heeft al talloze foto`s van de zon
teruggestuurd. In 2006 werd STEREO
gelanceerd. Dit project van de NASA is in
staat om 3D modellen van de zon te
maken, waardoor we haar nu steeds iets
beter leren kennen.
 
2. De atmosfeer van de zon is warmer dan
het oppervlakte.Zoals eerder genoemd is
de oppervlakte van de zon ongeveer 6000
graden. Je verwachten dat hoe verder je
van de zon komt, des te koeler het wordt.
Dit is totaal niet het geval. Ook rondom
de zon heb je namelĳk bepaalde
gebieden. Direct om de zon heb je de
chromosfeer. Daar is het ongeveer
100.000 graden. Dat lĳkt heel veel, maar
is slechts een schĳntje in verhouding met
de corona. Die heeft een bereik dat nog
groter is dan de zon zelf en waarin de
temperatuur makkelĳk oploopt tot een
miljoen graden.
 
3. De zon draait rond in meerdere
snelheden.Op Aarde is het makkelĳk. Die
draait rond in één dag (bĳna dan). En ja,
dat gaat net zo snel in Rio de Janeiro als
op de Noordpool. Verrassend genoeg
werkt dit bĳ de zon anders.
Wetenschappers kunnen de draaitĳd
meten door bepaalde uiterlĳkheden van
de zon in de gaten te houden. Zo kwamen
ze er achter dat het gebied rond de
evenaar van de zon in ongeveer 25 graden
ronddraait, terwĳl de polen dat in 36
dagen doen. Het onderliggende gebied
van de zon maakt in ongeveer 27 dagen
een cirkel.
 
 
 
 

7. De zon is een `kleintje`Om alles nog
wat meer in perspectief te zetten: de zon
vormt dus 99,8 procent van ons
zonnestelsel, maar afgezet tegenover de
meeste andere sterren is hĳ niet zo groot.
Als je de grootste ster zou pakken die we
kennen en de zon daarmee zou
verwisselen, zou je een ster hebben die
zo groot is dat hĳ bĳna tot aan Saturnus
komt. De Aarde bevindt zich dan ergens
halverwege in de zon. Niet echt een fĳne
plaats om te verblĳven.
 
8. De zon is behoorlĳk lichtDit lĳkt het
understatement van de eeuw. Natuurlĳk
is de zon licht en als je dat niet gelooft,
moet je er voor de lol eens een paar
seconde naar kĳken. Liever niet veel
langer, anders loop je het risico dat je de
rest van je leven überhaupt niets meer
ziet. Maar wat als je de zon nu eens afzet
tegenover de 50 dichtstbĳzĳnde andere
sterren. Zelfs dan scoort de zon met een
4e plaats zeer behoorlĳk als het gaat om
lichtsterkte.
 
9. De zon bestaat vooral uit waterstof en
heliumAls je de zon op zou delen in
elementen, dan bestaat hĳ voor 74
procent uit waterstof en voor 24 procent
uit helium. De slimme rekenaar zal nu
merken dat er dan nog twee procent
mist. Die bestaan uit alle andere
elementen die wĳ hier op Aarde ook
kennen. Zoals bĳvoorbeeld ĳzer,
zuurstof, nikkel en nog veel meer. Om
het weer even door te trekken naar het
hele zonnestelsel, kun je dus concluderen
dat die vooral uit waterstof bestaat.
 
10. De zon is het zonnestelselDe zon en
het zonnestelsel zĳn twee verschillende
dingen, toch? Je hebt de zon en daarnaast
een rĳ planeten en in min of meerdere
afstand ervan. Onze Aarde is er daar één
van. Maar wat als je nu eens puur zou
kĳken naar de massa van dit alles. Dan
kom je tot de verbazingwekkende
conclusie dat van alle massa in het
zonnestelsel maar liefst 99,8 procent
bestaat uit zon. En die overige 0,2
procent komt dan vooral op het conto
van Jupiter. Statistisch gezien bestaan wĳ
hier op Aarde zowat niet eens.
 
 

4. De zon heeft lagen.Net zoals de Aarde
bestaat ook de zon uit lagen. De buitenste
daarvan is het zichtbare oppervlakte van
de zon en wordt ook wel de fotosfeer
genoemd. Deze is `slechts` een goede
5700 graden warm. Nauwelĳks genoeg
voor een serieuze barbecue. Wat dat
betreft is de volgende al een stuk beter.
De zogenaamde convectiezone begint op
ongeveer 70 procent van de doorsnee van
de zon. Daaronder zit de `stralingszone`.
Het is hier zo heet dat de warmte alleen
via straling verspreid kan worden. In het
centrum is het pas echt warm. Hier loopt
de temperatuur op tot maar liefst 16
miljoen graden Celsius. Een goede
schatting natuurlĳk, want niemand kan
ooit dichtbĳ genoeg komen om het te
meten.
 
5. De zon heeft last van een
`broeikaseffect`Doordat wĳ massaal CO2
de lucht in stoken, wordt de Aarde steeds
iets warmer. Blĳkbaar werkt dat
aanstekelĳk want ook de zon doet vrolĳk
mee. Zĳ het in een iets langzamer tempo,
gelukkig maar. Volgens modellen wordt
de zon iedere miljard jaar ongeveer tien
procent warmer. Je zou zeggen dat wĳ dit
nauwelĳks merken, maar niets is minder
waar. De tien procent van de komende
miljard jaar is genoeg om al het leven op
Aarde uit te roeien. Al het water zal
verdampen en op wat hardnekkige
microben na blĳft er niets in leven. Het
einde van de Aarde zal de mensheid dus
bĳ langen aan niet halen.
 
6. De zon is van middelbare leeftĳdAls de
zon een mens zou zĳn, dan heeft hĳ nu
niet zĳn midlife crisis achter de rug en
zit hĳ op het hoogtepunt van carrière. De
zon heeft echter wel een iets langere
levensspan dan wĳ. Volgens
wetenschappers bestaat de zon al zo`n
4,59 miljard jaar en heeft hĳ ongeveer nog
net zo lang te gaan. De zon verbruikt
namelĳk langzaam maar zeker al het
waterstof op als de brandstof voor haar
licht. Na vĳf miljard jaar is die voorraad
zo goed als op en verandert de zon in een
zogenaamde Rode reus. Hĳ zet dan
enorm uit en zal dan ook de Aarde
verzwelgen. Geen prettig vooruitzicht.
Gelukkig maken wĳ dat niet meer mee.
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RECEPT VAN DE WEEK
K W A R K T A A R T  M E T  M A N D A R I J N

 
Ingrediënten:
- 125 gram suiker
- 7 blaadjes gelatine
- 2 zakjes vanillesuiker
- 0,25 liter slagroom
- 1 blikje (klein) hele mandarĳnpartjes
- 500 gram kwark
- 1 pak lange vingers
 
Materialen: 
- Springvorm doorsnede 24 cm
 

 Bereiding
Mandarĳntjes uit laten lekken, sap
bewaren.Gelatine in koud water
weken.Slagroom stĳf kloppen, daarbĳ de
kwark, vanillesuiker en suiker doen.
 
Mandarĳnensap warm maken en
geweekte gelatine erdoor doen. Daarna
het slagroom/kwark/suikermengsel erbĳ
doen.12 partjes mandarĳn apart leggen,
de rest door het mengsel mixen.Bodem
van de springvorm bedekken met
bakpapier, zĳkanten invetten.
 
Lange vingers op de bodem leggen,
hierop het mengsel
storten.Mandarĳnpartjes erover verdelen
en taart 3 uur in de koelkast zetten.

KORT VERHAAL VAN DE WEEK
D E  M O O I S T E  R O O S  V A N  D E  W E R E L D

Er was eens een machtige koningin die in
haar tuin de mooiste bloemen van alle
jaargetĳden en van alle landen van de
wereld had, maar ze hield het meest van
de rozen en daarom had ze daar de meest
verschillende soorten van, van de wilde
klimrozen met groene blaadjes die naar
appeltjes roken tot de mooiste rozen uit
de Provence, en die groeiden tegen de
muren van het kasteel op, slingerden zich
rond de pilaren en langs de
vensterbanken, door de gangen langs de
plafonds in de zalen; en de rozen waren
verschillend van geur, vorm en kleur.
Maar binnen heerste verdriet en
droefheid.
 
De koningin lag op haar ziekbed en de
artsen zeiden dat ze moest sterven. "Maar
er is een oplossing voor haar!" zei de
wĳste onder hen. "Breng haar de mooiste
roos van de wereld, de roos die de
uitdrukking van de hoogste en zuiverste
liefde is; als ze die onder ogen krĳgt,
voordat ze breken, dan sterft ze niet."
Jong en oud kwamen overal vandaan
rozen brengen, de mooiste die er in
tuinen bloeiden, maar die rozen waren
het niet; uit de tuin van de liefde moest
de bloem komen. Maar welke roos was nu
de uitdrukking van de hoogste, de
zuiverste liefde? De dichters zongen over
de mooiste roos van de wereld, ieder had
het over een andere.
De boodschap ging door het hele land,;
boodschappen gingen naar mensen van
alle standen en alle leeftĳden. "Niemand
heeft het nog over de bloem gehad," zei
het lied.
 

""Heilig en wonderbaarlĳk in haar macht
is de witte roos van het verdriet, maar
ook die is het niet! Nee, de mooiste roos
heb ik voor Gods altaar gezien," zei de
vrome, oude bisschop. "Ik zag haar
stralen als het gezicht van een engel. De
jonge meisjes gingen naar het
Avondmaal, vernieuwden het verbond
van hun doop en er bloeiden rozen. Een
jong meisje stond er. Ze keek met de volle
zuiverheid en liefde van een ziel op naar
haar God. Dat was de uitdrukking van de
zuiverste en hoogste liefde!"
 
"Gezegend is die liefde," zei het lied,
"maar niemand van jullie heeft de
mooiste roos van de wereld nog
genoemd." Toen kwam er een kind het
vertrek binnen, het zoontje van de
koningin. Hĳ had tranen in zĳn ogen en
op zĳn wangen. Hĳ droeg een groot
opengeslagen boek, ingebonden in
fluweel en met grote zilveren sloten.
"Moeder!" zei het kleintje. "Moet je horen
wat ik heb gelezen!" Het kind ging bĳ het
bed zitten en las voor uit het boek over
degene die zichzelf aan de dood op het
kruis overleverde om de mensen, ook de
ongeboren geslachten, te verlossen.
"Grotere liefde bestaat er niet!" En er ging
een gloed van rozen over de wangen van
de koningin, haar ogen werden heel groot
en helder, want ze zag uit de bladzĳden
van het boek de mooiste roos van de
wereld opstĳgen, het beeld van die roos
die ontsprong aan het bloed van Christus
aan het kruishout. "Ik zie haar!" zei ze.
"Nooit zal hĳ sterven die die roos heeft
gezien, de mooiste van de wereld."

"Niemand heeft nog de plaats
aangewezen waar die bloem in al haar
heerlĳkheid is ontsprongen. Het zĳn niet
de rozen op de kist van Romeo en Julia of
van het graf van Valborg, hoewel die
rozen altĳd in sagen en verhalen hun
geur zullen verspreiden. Het zĳn ook niet
de rozen uit de bloedige lansen van
Winkelried, uit het bloed dat stroomt uit
de gewĳde borst van de held die stierf
voor zĳn vaderland, hoewel geen dood
mooier kan zĳn, geen roos roder dan het
bloed dat daar vloeide. Het is ook niet de
wonderbaarlĳke bloem die een man ertoe
brengt om maanden- en jarenlang, in
lange, slapeloze nachten, in zĳn eenzame
kamer zĳn jonge leven op te geven, de
magische roos van de wetenschap!"
 
"Ik weet wel waar ze bloeit," zei een
gelukkige moeder, die met haar zuigeling
aan het ziekbed van de koningin kwam.
"Ik weet waar de mooiste roos te vinden
is. Die bloeit op de blozende wangen van
mĳn lieve kind, als het, gesterkt door de
slaap, zĳn oogjes opent en mĳ met zĳn
hele liefde toelacht!" Mooi is die roos,
maar er is er één die nog mooier is!" zei
het lied. "Veel mooier!" zei één van de
vrouwen. "Ik heb haar gezien, er bestaat
geen verhevener, gewĳder roos, maar ze
was bleek, als de bladeren van de
theeroos. Op de wangen van de koningin
heb ik die gezien. Ze had haar
koningskroon afgezet en ze liep zelf die
lange, droevige nacht met haar zieke kind
rond, huilde erom, kuste het en bad tot
God voor haar kind, zoals een moeder in
het uur van angst bidt."



 

Normaal gesproken zien wĳ vele van jullie tĳdens de gezellig pubquiz op woensdag avond. Helaas kan
deze pubquiz momenteel niet doorgaan maar wĳ missen het ontzettend! Daarom hebben wĳ in deze

editie van de Vooruit krant een kleine pubquiz voorbereid. De antwoorden kunt u vinden op de volgende
pagina!

 
Ronde 1 - Algemeen

Hoe heet iemand die zonder toestemming van de eigenaar in een leegstaand huis gaat wonen?
Wat is een docent?

Welke rode halve tekening staat in het symbool van de islamitische afdeling van het rode kruis?
Wat is de zoon van jouw tante van jou?

 
Ronde 2 - Natuur

Waarvan is de duif het symbool?
Welk organisatie die bedreigde diersoorten helpt heeft een panda als logo?

Juist of Fout een spin is een insect.
Van welke vogel gebruikte men de veren om mee te schrĳven?

 
Ronde 3 - Sport

Is kogelstoten een atletieksport?
Hoeveel spelers staan er in totaal op een basketbalveld?

Hoe wordt de Belgische nationale voetbalploeg genoemd?
In welk land werd in 1998 het wereldkampioen schap voetbal georganiseerd?

 
Ronde 4 - Film & TV

Geef een andere naam voor cowboyfilm.
Van wie van Kevin Costner de bodyguard in de gelĳknamige film?

Wie had de belangrĳkste rol in de films Sister act I en II?
Wat is het beroep van Popeye?

 
Ronde 5 - Wetenschap

Welke maand heeft bĳ ons de langste dagen?
Welke uitvinding van Anthony van Leeuwenhoek wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt?

Wie was Isaac Newton?
Welke Duitse natuurkundige won in 1918 de Nobelprĳs voor natuurkunde?

DE ONLINE PUBQUIZ
A N T W O O R D E N  S T A A N  O P  D E  V O L G E N D E  P A G I N A !



De antwoorden van de pubquiz:
 

Ronde 1
Kraker, Leraar, Maan, Neef

 
Ronde 2

Vrede, World Wildlife Fund, Fout, Gans
 

Ronde 3
Ja, Tien, De rode duivels, Frankrĳk

 
Ronde 4

Western, Whitney Houston, Whoopi
Goldberg, Zeeman

 
Ronde 5

Juni, Microscoop, Engels wiskundige,
Max Planck


