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Heeft iedereen in 2050
nog genoeg te eten?

Wat gebeurt er als
iedereen vegetariër
wordt?

ZUINIG

Zo bespaa
r je zelf
meer wate
r in huis.

PROEFJES
Drie spannende
experimenten met Boy.

WATERWONEN
Als het water blijft
stijgen, gaan we
misschien wel met
zijn allen in drijvende
huizen wonen. Er zijn
nu al koeien die dat
doen. Ze dobberen
in hun stallen rond.
Loeispannend!

PITTIGE
PUZZELS
Zoek de verschillen
en los de rebus op.
Puzzel je slim!

Alles delen op
social media, is
dat slim?
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DRINKWATER MAKEN

Zon + water =
meer water
Huh? Water maken? Zeker. Schenk
maar eens koude limonade in een glas.
De buitenkant van het glas wordt dan
ook nat. Dan maak je water.
Hoe kan dat dan? In lucht zit verdampt water. Als dat tegen een koud
glas komt, koelt dat water af en komt het als druppels op het glas. Een
nieuw apparaat, de SunGlacier, gaat dat in het groot doen. Eerst wordt
met zonnecellen stroom gemaakt die een soort koelkast laat werken.
Daar maken ze water koud mee. Daarna zuigen ze warme buitenlucht
naar binnen die ze met dat koude water afkoelen. Zo haal je het water
dat in de lucht zit eruit. Dus: zon + water = meer water. Proost!

t
oet di en
M
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Mau vind zeep et
i
k
nou? Ir helemaal n
wate leuk.

STAP 1

Schil de
aardappel

STAP 2

Maak van de
schil een za
k

In hete land
veel zon enewn is vaak
lucht, maar arme
nie
drinkwatert veel
ielen, dan
Zet je huisje op wl m
akkelijk
is verhuizen hee

ALLES GEBRUIKEN

Patat in een
aardappelzak

ANDERS WONEN

Klein maar fijn

Leuk: kamperen! In
de zomervakantie wo
nen mensen voor
hun plezier een paar
weken in een tent op
de camping. Of
ze huren een caravan
of een vakantiehuis
je. Maar er zijn
ook mensen die het
hele jaar in kleine hu
ize
n wonen. Niet
omdat ze geen groo
t huis kunnen betalen
, maar omdat
kleine woningen be
ter zijn voor het klima
at en het
milieu. Zo is er mind
er hout en ander
bouwmateriaal nodig
en je hoeft
niet veel ruimte te ve
rwarmen. Er zijn al
huisjes van 6,5 bij
2,5 bij 4 meter. En
een gezin met twee
of drie kinderen
past in een huis zo
groot als een bus. Zo
u
jij daarin willen wone
n?
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VOEG WATER TOE

Vraag: wat zit er in een fles shampoo?
Zeep, natuurlijk. Maar dat is maar een
klein beetje. Zo’n tachtig procent van
de inhoud van de fles is… water! Als je
dus een fles shampoo koopt en er je
haar mee wast, breng je vooral water
naar de douche. Dat is raar, want waar
heeft een douche geen gebrek aan?
Juist: water. Zou het dan niet slimmer
zijn om het water uit de shampoo te
halen? Dan kan de shampoofles
kleiner worden en dat scheelt veel

plastic. Ook hoef je al het water
dat nu in een fles shampoo zit, niet
meer van de fabriek naar de winkels
te brengen. Dat scheelt veel benzine,
zodat je minder van het broeikasgas
kooldioxide in de lucht brengt. Een
prachtidee, toch? Het Nederlandse
zeepmerk Twenty is nu bezig om dat
voor elkaar te krijgen. De zeep moet
een droog poeder worden dat je met
het water van de douche mengt.
Dat schuimt vast ook goed!

kun je natuurlijk
Een aardappelschil
je kunt hem
weggooien. Maar
ook recyclen. In
Amerika zijn er
frietzakjes van
gedroogde
aardappelschillen. Van
de aardappel
zelf is patat
gemaakt.
Ideaal, want
na gebruik als
frietzak kun je
de schillen als
biologisch afval
gebruiken.
Bijvoorbeeld
als mest voor…
weer nieuwe
aardappels!
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D U U R Z A AM

Koop een sc
hi m

Printen met afval
Wil jij met je klas wat doen
tegen het vele afvalplastic?
Vraag of de mensen van het
Nederlandse bedrijf Better
Future Factory een keer op
school komen. Zij laten zien
hoe je van oud plastic nieuw
plastic kunt maken.
7 Eerst was je het oude
plastic. En je kleurt het in de

kleur die je nieuwe plastic
moet krijgen.
7 Dan maak je het plastic
helemaal kapot, in zo klein
mogelijke stukjes.
7 Die stukjes gaan nu in
een soort oventje, waar ze
aan elkaar smelten. Trek er
dan een enkele draad van.
7 Van die draad kun je met

een 3D-printer alles maken.
Bijvoorbeeld een ring met
een hartje dat je overal kunt
stempelen. Succes!

Woont hier miss
ch
die vandaag jariiegn iemand
is?

Een paddenstoel is een
schimmel die
zich aan het
voortplanten is

SCHIMMELE

N

melbeer

Een mooi woo
rd, duurzaam
. Maar wat be
Heel simpel:
tekent dat nu
duurzame sp
eigenlijk?
ullen zijn gem
milieu en de
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an
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wat water en
lekker op da
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n een lamp of
je dus afval w
tafel of beer,
eg en krijg je
dan werk
een hartstikke
duurzame sc
lamp, schimm
himmeleltafel of schi
mmelteddyb
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LEKKER WARM

Ook s
torren, mpinnen,
pissebeideren en
de
gebruike
n de brung
gen

Koffie twee
keer branden
Koffie maak je van koffiebonen. Die moet
je branden voordat je er koffie van kunt
zetten. Daarna gooi je de koffiedrab weg.
Tenzij je er blokken van perst, zoals het
bedrijf Bio-bean. Hun blokken van drap
branden prima in houtkachels. Zo spaar
je hout en houd je minder koffieafval over.

MAAK PLAATS

MOOIE STROOM

Versier je huis!
Hebben jouw ouders, of iemand bij jullie in de straat,
zonnepanelen op het dak? Dat is heel goed. Maar ook
heel saai. Alleen maar die donkerblauwe platen... Dat kan
vrolijker! Op de panelen van Solar Visuals kun je in veel
kleuren van alles ‘tekenen’: van bakstenen tot bloemen tot
sterren. Zulke zonnepanelen zijn te mooi voor alleen op
het dak. Hang ze ook aan de gevels. Dan versieren ze
het hele huis en je wekt lekker extra veel stroom op!
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Rijd jij wel eens onder een brug
voor dieren? Die is er omdat de
natuur in Nederland versnipperd
is. Een bos hier, een wei daar,
waar vaak allerlei wegen tussen
lopen. Dan kunnen dieren niet
van het ene naar het andere
gebied lopen. Met zo’n brug
lukt dat wel. Er zijn er nu zo’n
vijftig, maar er komen er nog
meer. Dan krijgt de Nederlandse natuur de ruimte
die hij nodig heeft.
GENERATION DISCOVER 7
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PLASTIC RECYCLEN

Wil je sc
moet jij hone lucht? D
met vie eens ophoud an
ze wind
jes lateen
n!
Schonere energie, minder bomen kappen: zo helpen
we de planeet een handje. Maar wat kun jij zelf doen?
Aan deze tips heb je vast nog niet gedacht!

Ruil je hond in

Laat je ouders zweten

Nou ja, inruilen is best zielig voor Bello.
School, sportclub, vrienden... dikke
En de dierenasiels zitten al veel te vol
kans dat jij daarvoor telkens op de fiets
met honden en katten die een baasje
stapt. Dat zouden je ouders ook eens
zoeken. Maar als je van plan bent om
wat vaker moeten doen, vind je niet?
een nieuw huisdier te nemen, denk
Dat is nog gezond voor ze ook. Dus:
dan eens aan een kleiner dier. Een
zie jij je ouders in de auto stappen om
goudvis bijvoorbeeld. Want het kost
naar de winkel te gaan? Of naar een
heel veel voedsel om alle honden en
andere plek die helemaal niet ver weg
katten in ons land te voeren. En om dat
is? Vraag dan: ‘Waarom ga je eigenlijk
eten te produceren, is onder meer veel
niet met de fiets?’
vlees en landbouwgrond nodig.
Een goudvis eet veel minder dan
een Duitse herder. Daarom
is een vis als huisdier beter
voor het milieu dan een
n
ve als je er ee
Duitse herder.
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Met de auto op vakantie gaan is
schoner dan vliegen. Maar weet je
wat nog schoner is? Níet op reis gaan.
Overtuig je ouders om gewoon eens
lekker thuis te blijven. Dat kan best
gezellig zijn: kun je lekker met je
vriendjes spelen tijdens de
vakantie. Wil je per se
kamperen? Zet je tent
op in de tuin!

Doe je be
st

Je bes
td
je oud oen op sch
ool? D
ers ee
at
n
geld t
e kun plezier te d doe je niet
nen v
o
alleen
en. Of
doet,
erdie
om
kun je
o
later m nen. Als je m later vee
En ee
l
goed
n uitv
isschie
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inding
n wel
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t
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gaan
n help
s
w
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Of we e we lekker een elektris e de planee
et jij n
schoo
t
ch vlie
og iet
gtuig
s bete n op vakan
tie kun ,
rs?
nen.

Liever krekel dan koe
Vegetarisch eten is beter voor het
milieu dan vlees eten. Dat komt onder
meer doordat boerderijdieren veel
eten, en dat eten moet eerst ergens
gemaakt worden (en naar de boerderij
worden gebracht). Zo komt bij het
produceren van een biefstuk meer
broeikasgas vrij dan bij het maken
van plantaardig voedsel. En o ja:
in koeienscheten zit veel methaan.
Dat is ook een broeikasgas, dat zorgt
voor opwarming van de aarde. Vind
je vlees té lekker om te laten staan?
Dan kun je voor kippenvlees kiezen
in plaats van rundvlees: dat is minder
vervuilend. Of, nog beter:
krekels. Ook een hapje?

BEELD: GETTY

s
Houd opruimbattle

Ga niet weg
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op het water
Lekker vissen vanuit de badkamer, of eendjes
voeren uit het keukenraam. Misschien wonen
we in 2050 wel op het water. Zou jij dat willen?
NAT PAK

ons te beschermen,
duinen hadden om
Als we geen dijken en
s veranderen.
in een grote waterpla
zou half Nederland
t heel klein. Maar
dat dat echt gebeur
Gelukkig is de kans
heel langzaam,
ssen. Het water stijgt
we moeten wel oppa
oor dat onze
erv
je
warmt. Hoe zorg
doordat de aarde op
men? Nog
tro
ers
ov
t
rre toekomst nie
ve
de
in
k
oo
n
ize
hu
ar je kunt ook
en, bijvoorbeeld. Ma
hogere dijken bouw
lekker mee.
nen. Dan dobber je
op het water gaan wo

Steeds drukker

Bij het water wonen
is fijn. In
de zomer kun je er zw
emmen,
varen of duiken. In de
winter kun
je schaatsen. En de
zon zien
ondergaan in het wa
ter is
natuurlijk superroma
ntisch. Maar
zou je ook óp het wa
ter willen
wonen? Sommige me
nsen denken
dat dit een goed ide
e is. Bijvoorbeeld omdat in veel
landen steeds
meer mensen wone
n, en het op
land dus steeds druk
ker wordt.
Op het water is nog
plek genoeg...

zijn
In Nederland0.000
ongeveer 1 .
woonboten

Waterkoeien
In Amsterdam is al een woonwijk
die helemaal op het water drijft,
op Steigereiland. De huizen liggen
vast aan, rara… steigers. Daardoor
drijven ze niet weg en kun je
makkelijk tussen de huizen door
lopen. In Rotterdam maken ze het
nog bonter. Daar wonen koeien op
het water! Aan de Merwehaven ligt
een drijvende stal met tientallen
koeien. Via een brug kunnen
ze naar het vasteland, waar
ze gras kunnen grazen.

WOONBOTE
N

Sommige men
sen wonen al
op het water. In
bijvoorbeeld.
woonboten,
De meeste lig
ge
n in een rivier
Meestal lijken
of gracht.
ze niet op een
boot, maar zijn
hoekig. Ook lig
ze rechtgen ze altijd op
dezelfde plaats
dus meer drijv
. Het zijn
ende stacarav
ans dan boten.
wel lekker mak
Verhuizen is
kelijk. Trossen
los en gaan! Je
niet zomaar ov
mag alleen
eral gaan won
en. Dan kan er
boot meer lang
straks geen
s.
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ZWEMSCHOOL

Een huis op het water, oké
. Maar zou
je ook naar de bioscoop
op het water
willen? De supermarkt?
En je school?
Sommige mensen denke
n hier heel
serieus over na. Door gro
te drijvende
platformen te bouwen,
kun je met
honderden mensen bij
elkaar wonen.
Leg zulke platformen na
ast elkaar,
bruggetje ertussen, en
je hebt een
stad. Onder de drijvend
e platformen
kun je bijvoorbeeld zee
wier laten
groeien, om op te eten.
En als je naar
het vasteland wil, pak je
de watertaxi.
Zulke plannen zijn er al,
het is alleen
nog even wachten op iem
and die zo’n
drijvende stad ook ech
t gaat bouwen.

BOEL OP STELTEN

Paalw
komen noogningen
overal ter steeds
voor. Voorwereld
natte gebieal in
zijn ze pop den
ulair.

t ook een
niet per se te drijven. Je kun
Een huis op het water hoeft
de Alpen zijn
In
g.
lan
l
hee
doen mensen al
huis op palen bouwen. Dat
jaren geleden
den
zen
dui
al
die
gevonden
prehistorische paalwoningen
er. Dat
nden aan de rand van het wat
zijn gebouwd. Die huisjes sto
er wilde
wat
je niet zo ver te lopen als je
was handig, want dan hoefde
toen
d
ton
sen. Water uit de kraan bes
drinken, of je kleren wilde was
droog
er
lekk
s
hui
r hard regende, bleef je
nog niet. En als het een kee
den
lan
e
mig
Ook nu wonen in som
als het op hoge palen stond.
en het water.
bov
gen
mensen op paalwonin

Stad op touw
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BEELD: FRANCOIS VERAART

Je wilt niet dat je huis wegdrijft. Dan moet je elke dag opnieuw bedenken hoe
je op school komt. Daarom liggen huizen op het water meestal vast aan
de kant. Maar je kunt ook huizen vastmaken aan de bodem. Met een heel
lang touw bijvoorbeeld. Of met stevige palen. Dan moet de bodem niet
heel ver weg zijn. Midden in de oceaan bouwen is daarom niet zo handig.
Daar is de bodem vaak kilometers ver weg vanaf het wateroppervlak. En
het is ook zo ver roeien als je eens een keertje ergens anders heen wilt...
GENERATION DISCOVER 13

Mag je zomaar
ie ts delen over
een ander?

Alleen de goede
kant en?

Zijn er dingen die je nooit op
Instagram of Snapchat zou zetten?
En wat dan? De meeste mensen
laten alleen de leukste kant van
:
zichzelf zien op sociale media. Dus
knap
a
extr
ze
rop
waa
’s
foto
n
allee
lijken. Of alleen de tofste plekken
die ze hebben bezocht. Doe jij dat
ook? Stel nu dat iedereen continu
gênante foto’s zou delen. Zou het
dan nog steeds zo erg zijn om dat
te doen? En als iedereen dat zou
doen, zou de wereld er dan leuker
op worden of juist minder leuk?

Voor altijd?

Misschien vind je
het op dít
moment geen pr
obleem om
bepaalde dingen
met iedereen te
delen. Maar vind
je dat over tien
jaar nog steeds? Al
s je iets op
internet zet wat pu
bliek is, dan
blijft dat voor altijd
bewaard. Een
video die je op Yo
uTube zet, een
foto op Instagram
: het blijft altijd
terug te vinden. He
b jij weleens
iets geplaatst waar
je over tien jaar
misschien niet m
eer zo blij mee
bent? Zou je daar
rekening mee
moeten houden als
je wat uploadt?
Of zou je als je je
daar druk over
gaat maken helem
aal niks meer
durven te posten?

Stel, iemand vraagt
om een foto
van hem of haar níe
t te plaatsen.
Doe je dat dan toch
, of niet? Ja?
Denk hier eens aan:
je moeder zet
een superstomme
foto van jou op
haar Instagram. Zij
vindt hem juist
erg cute en zegt da
t je je aanstelt.
Mag ze helemaal ze
lf weten welke
foto’s zij op haar eig
en Instagram
zet? Of zou ze jou
om toestemming
moeten vragen? En
hoe zit het met
mensen die werkeli
jk nooit vinden
dat ze leuk op een
foto staan?
Moeten die zich ge
woon niet zo
aanstellen, of moe
t je altijd rekening
houden met wat iem
and zelf wil?

Weetje! Ben jij lekker uitgerust als je

’s morgens je bed uit moet? Veel kinderen
(en volwassenen!) kijken in de avond nog op
hun smartphone of tablet. Uit onderzoek is
gebleken dat ze vaak te lang doorgaan en
daardoor 40 minuten later gaan slapen.
Gevolg: heel veel gapen de volgende dag.

Weetje! Als je boos of verdrietig bent over iets

dat je op sociale media ziet, wat moet je dan doen?
Het is makkelijk om een onaardige of brutale reactie
te posten, maar wat gebeurt er dan? Bij zulke posts
kun je jezelf de vraag stellen: zou ik dit ook zo zeggen
als deze persoon voor mijn neus staat?
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dan
kenne
daarvoor
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Weetje!

Snapchat is in 2011
bedacht door twee
Amerikaanse studenten
en heette toen nog
Picaboo. Als die naam
was gebleven had een
berichtje nu misschien
wel een ‘picaatje’
geheten.

Moet je

BEELD: LARIE COOK

ALLES
DELEN?

Delen wat je meemaakt is leuk, maar moet je álles
over jezelf delen op Instagram, Snapchat, en andere
sociale media? Mag iedereen alles zien en lezen?
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Hoe kleiner het voertuig, hoe
minder energie je nodig hebt.
Even de batterij opladen
(met groene energie
natuurlijk), en scheuren
met die drone!

Nee hoor, dat hoeft helemaal
Raceauto’s stoten veel viezigheid uit, toch?
maar zijn ook superschoon.
niet. Deze racevoertuigen gaan heel hard,

Er zijn niet alleen
races voor zonneauto’s, maar ook
voor zonneboten.
Die scheuren
superstil over
het water.

Elk jaar doen zonneauto’s in Australië
mee met de World Solar
Challenge. Nederlandse
teams hebben al heel
vaak gewonnen!

Wil je racen op twee wielen, en gaat
een ‘gewone’ fiets je niet snel genoeg?
Houd dan eens een wedstrijdje op een
elektrische mountainbike.

Missc
gewonehaien hebben
toekomsuto’s in de
zonnecel t ook wel
len op he
t dak

.

De Formule E is het elektrische neefje van de
Formule 1. Deze elektrische racemonsters
halen snelheden van bijna 300 kilometer per uur!
GENERATION DISCOVER 17

Als je zonne-energie kunt gebruiken om te racen,
kun je natuurlijk ook windenergie gebruiken om te
racen. Bij Racing Aeolus scheuren windkarren zo
hard mogelijk tegen de wind in.

Dat oudere mensen heus wel kunnen racen,
zie je op het Nederlands Kampioenschap
scootmobiel! Scootmobielen zijn elektrisch
en gaan normaal gesproken minder dan
20 kilometer per uur.

Wat denk jij: racen coureurs in
de toekomst niet over de weg of
op het water, maar door de lucht?

BEELD: ALAMY, ANP, BSR, GETTY, HH, WIJBRAND MEDENDORP

Deze r
plaats oace vindt
bij Den H p een dijk
staat lek elder. Daar
ker veel w
ind!

Elk jaar wordt op
het Britse eiland
Man geracet op
elektrische motoren.
Die halen soms wel
280 kilometer per uur!

In de Shell Ecomarathon, een
van de grootste
studentenraces ter wereld,
moet je zo ver
mogelijk komen
op een héél klein
beetje energie.
Dit jaar werd een
Nederlands team
wereldkampioen:
het Green Team
Twente.
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Zo doe je mee

Wil je me
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Hoe zorgen we dat het in 2050
goed gaat met de wereld? En dat
iedereen genoeg eten, water en
energie heeft? Doe mee met de
bright ideas challenge, en bedenk
een top-idee voor het leven in 2050!

Gezocht:
briljante ideeën

Winnen!

Zonneflex
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Heb jij een te gek
idee? Dat kán dus
niet. Want bij deze
wedstrijd is geen
enkel idee te gek:
alles kan en mag!

Wie zitten er
in de jury?

e scholen die
De ideeën van all
beoordeeld
meedoen, worden
dige jury. Zij
door een deskun
rs aan. Wie
wijzen de winnaa
jury zitten?
er in dit jaar in de
bekend
20
20
Dat zal begin
: brightop
kt
aa
worden gem
discover.nl
ideas.generation

Er zal niet één,
winnaar zijn e
maar drie! In eélk
categorie é n.
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BEELD: SHUTTERSTOCK

De bright ideas challenge is
speciaal bedoeld voor leerlingen
uit groep 7 en groep 8. Bij
deze wedstrijd bedenk je
een oplossing voor een
grote uitdaging voor het
leven in 2050. Dat doe je
niet alleen, je bedenkt
Een van de win
naars
die oplossing samen
van vorig jaar
w
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met je klas. Wat de
bassischool D
e
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ilgengrote uitdagingen zijn?
burg uit Zwolle
m
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hun
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slimmer leven. Hoe
Veel mensen
he
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uis
kunnen we bijvoorluxaflex voor
de ramen om
beeld zo slim mogezonlicht buite
n te houden.
lijk met de ruimte
Wat als de luxa
flex de
omgaan? Steden
zonnestralen
nu eens
kunnen niet altijd
opvangt in plaa
ts van
maar blijven groeien.
weerkaatst, da
ch
ten de
We kunnen daken,
leerlingen van
D
e
Wilgenmuren en ramen
burg. Hun Zonn
ef
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x doet dat:
gaan gebruiken voor
het slaat de en
ergie van het
bijvoorbeeld meer
zonlicht op in
een accu. Die
kan
groen. Een ding is
vervangen wor
den als de accu
zeker: hier hebben
vol
is. Superslim!
we creatieve, originele uitvindingen
voor nodig.

Meedoen aan de bright ide
as
challenge is natuurlijk hartsti
kke
tof. Maar je doet niet alleen
mee
voor de lol. Je kunt er ook nog
iets mee winnen. Met jullie ide
e
gaat jouw klas de strijd aan
met
een heleboel andere klassen
in Nederland. Een heuse jury
bepaalt welke vijftien ideeën
het
állerbest zijn. Dit zijn de fina
listen.
Alle finalisten worden uitgeno
digd
voor een tech-bootcamp. Daa
r
gaan zij samen met experts
een
prototype van hun uitvinding
maken. Uiteindelijk zullen er
drie winnaars overblijven.

TI P

1

SPOEL
KORT DOOR

TI
P

Heb je geplast? Als je gewoon
doortrekt, kost dat zes liter water.
Best veel voor één plasje. De meeste
wc’s hebben daar een kleine knop voor.
Die verbruikt minder. Of je moet de
doortrekknop heel
kort indrukken. Dan
komt er minder
spoelwater
uit.

3

DOUCHE
KORTER

eg.
ater is er geno
W
.
n
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f
Zeeën, mere
r uit je kraan o
te
a
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Toch? Nou
manieren om
ijf
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tb
s
o
k
douche is
ren.
druppels te spa

TI P

2

TI P

GEBRUIK
HETZELFDE GLAS

P

Stel, je hebt een glas water op. En
nu wil je een colaatje. Dat
kan best in hetzelfde glas.
Een vaatwasmachine
verbruikt zo’n tien liter
water per keer. Als je
niet zoveel vies maakt,
hoeft hij minder
vaak aan.

DOE DE
KRAAN DICHT

SPAAR
WATER VOOR
JE PLANTEN

Ga je je tandenpoetsen? Laat de
kraan dan niet open staan. Als hij wel
twee minuten lang open staat (want jij
poetst braaf twee minuten, toch?),
verspil je heel wat liters water.

BEELD: SHUTTERSTOCK

Planten in huis geven we vaak water
uit de kraan. Maar die planten lusten
best regenwater. Zet daarom een
emmer buiten in je tuin of op het
balkon. Als het regent, komt daar
vanzelf water in. Dat kun je dan
aan je plantjes geven.
Slim toch?
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5

TI

4

Tijdens tien minuten douchen
gebruik je meer dan 70 liter water.
Met een minuutje korter spaar je al
ongeveer zeven liter uit. En nee, dit
is geen excuus om niet meer te
douchen! Dat is misschien
goed voor het milieu, maar
je gaat er wel van
stinken.

zoveel wa
verbruike ter
gemidde n we
ld per da
g.

Waarom zo zuinig?
Waarom moet je zuinig zijn met water?
Voordat je water kunt drinken, moet
het worden schoongemaakt. ‘Zuiveren’
heet dat. Waterbedrijven halen ons
drinkwater uit de grond. Of bijvoorbeeld uit een kanaal. Daarna wordt

het gezuiverd in speciale vijvers.
Machines filteren de rommel eruit.
Bacteriën eten er viezigheid uit. En
ook worden ziekmakers gedood. Dat
kost allemaal veel energie en geld. Als
je drinkwater verspilt, is dat dus zonde.
GENERATION DISCOVER 23

Smelt je
smartphone

kjes goud terughalen
Hoe kun je al die stu
t
n computer? Als je he
uit een telefoon of ee
s
rbranden alle stukje
heel heet maakt, ve
jg
niet, dat smelt. Zo kri
ud
plastic. Maar het go
er
n:
ee
All
t goud erin.
je een soort soep me
soep. Koper bijvoordie
in
er
zit nog veel me
en nikkel. Onhandig,
beeld. En zilver, lood
aar zit, is het lastig te
want als alles bij elk
kun je die metalen uit
hergebruiken. Hoe
elkaar halen?

Oude, kapotte mobieltjes zijn niet
nutteloos. Want er zitten nog allerlei
waardevolle spullen in. Zelfs goud!

1

Gouden telefoon

Doet je mobieltje het niet meer?
Dan is hij vast niks meer waard,
toch? Echt wel, er zit goud in! Dat zie
je niet, want het zit goed verstopt aan
de binnenkant. Het zit er niet in omdat
het mooi is, maar omdat goud een fijn
metaal is. Het roest niet en je kunt er
heel precieze verbindingen mee
maken. Behalve in telefoons, zit het
bijvoorbeeld ook in je spelcomputer
en in laptops. Als je een telefoon of
laptop zomaar weggooit, belandt het
goud ook op de stortplaats. Zonde!
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3

Scheiden maar

Haal het terug

Maar hoe krijg
maar hergebruiken.
ud
go
t
da
we
en
nd
Ko
kleine beetjes,
efoon? Het zijn maar
je het uit een oude tel
er allemaal uit
ar net kunt zien. Het
die je met je ogen ma
op een andere
el werk. Het moet er
priegelen is veel te ve
zelf (jammer!).
rden. Dat kun je niet
manier uitgehaald wo
erd zijn. Zij doen
daarin gespecialise
Er zijn bedrijven die
jnbouw, maar
ban mining. Dat is mi
aan (in het Engels) ur
.
en
ull
maar in oude sp
dan niet in de grond

4

Goud, zilver
en koper zitt
en dus allem
het verhitten
aal door elka
. En die metal
ar na
en moeten no
Dat is knap in
g los van elka
gewikkeld. D
ar.
ingen bij elka
eenmaal mak
ar gooien is nu
kelijker dan ze
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worden allerl
kaar halen. D
ei slimme truc
aarom
jes gebruikt.
caliën en elek
Met chemitriciteit scheid
en machines
van elkaar. Zo
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komen er wee
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uit tevoorschi
tjes goud
jn. En koper en
zilver.

,5 miljard
1
l
e
w
r
e
n
e
d
r
Elk jaar wo ltjes verkocht
mobie
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Recycle1
A
B
C

Hoeveel kost een kilo goud?
Ongeveer € 40.000
Ongeveer € 2000
Ongeveer € 100

2
A
B
C

Wanneer kan goud nog
meer van pas komen?

3
A
B
C

Wat gebeurt er met de accu
van een oude telefoon?

Als er een stuk van je kies af is
Om je band mee te plakken
Om spiegelglas te maken

5

Opnieuw beginnen

Joehoe, een goudstaaf! Zomaar
uit jouw oude telefoon. Of nou
ja, een heel klein staafje dan. In elke
telefoon zit maar een veertigste gram
goud (dus één gram, gedeeld door
veertig). Je hebt 40.000 telefoons
nodig voor een kilo goud. Bedrijven
die goud winnen, verzamelen daarom
héél veel elektronica. Wat ze kunnen
maken met dat goud? Een mooie ring
bijvoorbeeld. Maar het wordt ook
gebruikt in nieuwe mobieltjes.

Die kun je het beste verbranden
Die moet ook gerecycled worden
Daar kun je niks meer mee

Breng het weg

6

ltje
het goud in je mobie
n
Natuurlijk wil je dat
re materialen die eri
de
an
rden. Net als de
htec
ter
k
ple
hergebruikt kan wo
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op de jui
et het apparaat wel
bij
t
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zitten. Maar dan mo
die
oi
? Go
elektronische spullen
komen. Heb je oude
plek. Bij elektronica
ste
jui
de
ar
na
ze
g
en
br
ar
ma
l,
va
het restaf
. Dan wordt er weer
everen bijvoorbeeld
winkels kun je ze inl
ud goed terecht!
akt. En komt het go
nieuw spul van gema

Lekker recy
clen
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BEELD: INGE TRIENEKENS

7

Antwoorden: 1A Echt waar, een kilo goud is meer waard dan een gemiddelde auto. 2A De tandarts kan je een gouden kroon
geven. Dat is een stukje kunstkies. Soms wordt dat gemaakt van goud. Goud is stevig en blijft goed zitten, zonder dat je er last
van hebt. Maar is het wel duur. 3B In accu’s zitten waardevolle stoffen, die ook hergebruikt kunnen worden.
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Hoe werkt dat?
een buis schiet.

BEELD: SHUTTERSTOCK

Rem die
niet te zien is
Stap eens op je fiets en probeer zo hard mogelijk
te fietsen. Op een gegeven moment kun je niet meer
harder. Wat houdt je dan tegen? Het is iets wat je niet
kunt zien, maar het is overal om ons heen. Op de fiets
voel je het om je hoofd suizen. Het is lucht! Je let er niet
op omdat je het zo gewend bent. Maar als je beweegt,
ben je de hele tijd lucht aan het wegduwen. En
dat remt je een beetje af. Dat noem je
luchtweerstand.

Supersnel
karretje

Wat als je al die lucht zou weghalen? Dan kun je
ineens veel sneller bewegen. Slimme uitvinders
hebben daar wat voor bedacht. Ze maken een
grote buis waar ze bijna alle lucht uit pompen. Door
die buis laten ze een karretje rijden. Dat wordt dan
amper nog tegengehouden door lucht. Zo kan
het karretje enorm snel: meer dan duizend
kilometer per uur. Dat is sneller dan een
vliegtuig vliegt. En het rijden kost
veel minder energie. Dit is de
hyperloop.

Vervoer
van de toekomst?
Het snelheidsrecord voor
hyperloop is nu 324 kilom de
per uur. Dat karretje ging eter
door een
testbuis van 1600 meter
e
langer de buis, hoe snelle. Ho
r
de hyperloop kan.
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Wat denk je? Ga je in de toekomst met de
hyperloop op vakantie? Je kunt ermee van
Nederland naar Parijs in een half uur. Nu kost dat
vijf uur in de auto, drie uur in de trein of anderhalf
uur vliegen. Als tussen alle grote steden hyperloop
buizen liggen, hebben we minder vliegtuigen
nodig. Mooi, want die zijn best vervuilend. Maar
onderzoekers moeten eerst nog veel bouwen
en testen. Als hij werkt en veilig is, is de
hyperloop een uitvinding die de
wereld gaat veranderen.
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Wat gebeurt
er als iedereen
vegetariër wordt?
Er hoeven dan natuurlijk veel minder dieren te worden doodgemaakt. Maar er
komt ook heel veel grond vrij. Alle schapen, koeien en geiten samen gebruiken
nu een kwart van al het land op aarde. En al die dieren stoten ook nog eens heel
veel broeikasgassen uit. Zoals methaan, via hun poep en hun winden. Daar hebben
we dan geen last meer van. Bovendien kunnen we op de grond die vrijkomt
misschien wel bomen laten groeien. Dus: hoe lekker worstjes ook zijn, voor
het klimaat zou het goed zijn als iedereen vegetariër wordt.

Waarom staan
in Nederland
toch zo weinig
wolkenkrabbers?

Hoe lang duurt het nog voordat
robots kunnen helpen in huis?
Die robots zijn er al! Als je genoeg
geld hebt, kun je bijvoorbeeld een
automatische stofzuiger kopen,
die je hele huis zuigt terwijl jij op
school bent. Er zijn ook robots die
grasmaaien. Andere robots kunnen
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eindeloos met kinderen spelen of
babysitten. En er zijn zelfs robots
die helpen in verzorgingshuizen
voor oude mensen. Ze kunnen
eten brengen, patiënten optillen
en vloeren dweilen.
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wonen. Zij willen het lief
met een tuintje.

Waarom zit op de
afstandsbediening van
de tv geen uitknopje?
Als je op de rode knop
van de afstandsbediening
drukt, gaat de tv niet echt
uit. Hij gaat op stand-by. Hij
verbruikt dan nog steeds
een klein beetje stroom.
Waarom gaat hij dan niet
helemaal uit? De tv en
de afstandsbediening
‘praten’ met elkaar via
infrarood-stralen. En
dat kan niet als de tv
helemaal uit staat.
Want dan herkent hij
het signaal van de

afstandsbediening niet.
En gaat hij dus ook
niet meer aan als
je op de rode
knop drukt.

GENERATION DISCOVER 31

el
Appjes zijn hne je
klein, die ku wifi
ia
vliegensvlugrvsturen
en 4G ve

orden
nalen. Die w
via radiosig
n
aa
aar
g
M
G
r.
4
te
Wifi en
f compu
je telefoon o
r
l
o
aa
o
n
d
g
t
si
ik
et
ep
opg
ordt h
ld
Onderweg w
l.
ee
aa
rb
o
m
o
le
ijv
al
B
t
.
nie
signalen
e
er
d
an
r
o
o
t het
verstoord d
io. Ook bots
ns en de rad
st
ko
at
D
.
van telefoo
op
voorwerpen
signaal tegen

Betalen we in de
toekomst nog
met munten en
briefjes?
Misschien wel, misschien niet. Mensen betalen steeds minder met
contant geld. Het is gemakkelijker en sneller om met een pasje te
betalen. Ook is het minder eenvoudig om ‘digitaal geld’ te stelen
dan contant geld. Daarom kun je in sommige winkels en cafés nu
al niet meer met munten en briefjes betalen. Betalen kan ook steeds
vaker met een smartphone. Zelfs mensen die aan de deur geld
inzamelen voor het goede doel, hebben vaak een pinautomaat
bij zich. Maar of munten en briefjes ooit helemaal verdwijnen?
En wanneer? Dat is afwachten.
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Kun je bliksem
opvangen en de
energie gebruiken?
Bliksem kun je niet opvangen
in een potje. Je zou misschien
wel de energie kunnen opvangen die bij bliksem vrijkomt. Maar dat is helaas nog
niemand gelukt. Je hebt om

te beginnen een antenne
nodig waar de bliksem in
kan slaan. Dat lukt nog wel.
Maar je hebt ook iets als
een accu nodig om die
energie in op te slaan. Bij

een bliksemflits komt echt
ontzettend veel energie in
een heel korte tijd vrij. En er
bestaat nog geen accu die
zo’n enorme energiestoot
kan opvangen.
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Kunnen we zonlicht
terugkaatsen, zodat
de aarde minder opwarmt?
Als het hier steeds warmer wordt, dan sturen we de warmte toch
terug naar de ruimte? Bijvoorbeeld met witte wegen en daken. Want
wit reflecteert veel zonlicht. Laten we daarom in alle steden de straten
en daken wit verven. Dit bedachten sommige wetenschappers. Dat
zou even goed zijn voor het klimaat als alle auto’s op aarde van de
weg halen. Momenteel testen enkele Amerikaanse steden met witte
straten. Spiegels weerkaatsen trouwens nóg meer licht. Alleen zijn
die wel duurder dan verf. En je kunt ze ook niet op straat leggen.
Daarom zijn die minder handig dan witte verf.

BEELD: LARIE COOK
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door een de lucht?
dan door
gnalen zijn
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BEELD: JAN-WILLEM SPAKMAN
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Experimenteren is
hartstikke leuk. n!
Moet je ook eens doe
Met elektrische
spanning kun je
je telefoon
opladen. Maar
je kunt er ook
to
mee doen. Exp
ffe proefjes
erimenteer-exp
e
rt
Boy ve
je drie spannen
de experimente rklapt
n.

Ballonkracht
WAT HEB JE NODIG?
W Ballon
W Spaarlamp
W Donkere kamer
W Haren op je hoofd

KOM OOK
PROEFJES DOEN!

WAT GA JE DOEN?
Kan een lamp lichtgeven als hij niet
is ingedraaid? Zeker wel! Nou ja,
heel eventjes dan. Blaas de ballon
op en knoop hem dicht. Ga met de
ballon en de lamp naar een donkere
kamer. De wc bijvoorbeeld. Wrijf
eerst flink met de ballon over je
haren. Houd hem dan tegen de
glazen kant van de spaarlamp.
Kijk: de lamp licht kort op. Als je
wilt, kun je het proefje hierna
herhalen met een gloeilamp.
Geeft die ook licht?
HOE WERKT DAT?
Als je met een ballon over je
haren wrijft (of een wollen
trui), springen er negatief
geladen deeltjes over van
de haren naar de ballon. Dit
zijn elektronen. De ballon
krijgt hierdoor een negatieve
elektrische lading. Houd je
de ballon hierna tegen het
glas van de spaarlamp, dan
springen er elektronen van
de ballon naar de lamp. Dit
is een elektrisch stroompje.
Hierdoor kan de lamp héél
even branden.
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Krijg jij geen genoeg van
proefjes? Op het Generation
Discover Festival kun je nog
veel meer experimenteren. Ik
(Boy dus) kom zelf ook naar
Rotterdam om je er de tofste
proefjes te laten zien!

Wanneer is het festival?
Van woensdag 2 tot en met
zondag 6 oktober 2019.

Waar is het festival?

In Ahoy’ in Rotterdam.

Voor wie is het festival?

Voor iedereen! Als je maar
nieuwsgierig bent naar techniek.

Waar kom ik meer te weten?

Bliksems en ballonnen
WAT HEB JE NODIG?
W Twee ballonnen
W Droog haar (zonder gel)
W Donkere kamer
WAT GA JE DOEN?
Blaas de ballonnen op en
knoop ze dicht. Ga nu naar
een donkere kamer. Houd in
elke hand een ballon en wrijf ze
over je haar. Of over een wollen
sjaal of trui bijvoorbeeld. Houd
de twee ballonnen nu tegen

www.generationdiscover.nl

elkaar. Het knettert
en bliksemt een
beetje.
HOE WERKT DAT?
Ballonnen krijgen een elektrische lading als
je ze over je haren wrijft. Houd je ze
bij elkaar, dan springen geladen
deeltjes over. Dat zorgt ervoor
dat luchtmoleculen tussen
de ballonnen oplichten: dan
zie je een vonkje ontstaan,
of een flitsje.

Minispeedboot
WAT HEB JE NODIG?
W Papier
W Potlood
W Schaar
W Bak of teil met water
W Afwasmiddel
W Pipet of spuitje
WAT GA JE DOEN?
Teken het figuurtje hieronder over,
en knip het uit. Dit wordt straks je
speedboot. Leg je boot op het
water. De achterkant (met het ‘gat’)
moet hierbij tegen de kant van de
bak liggen. Doe een beetje afwasmiddel in je pipet of spuitje. Druppel
voorzichtig een klein
beetje in het oog van
je bootje. Vroar!
Daar gaat je
speedboot.
HOE WERKT DAT?
Bij ‘spanning’ denk je
waarschijnlijk vooral aan elektriciteit. Maar er is ook andere spanning.
Water heeft bijvoorbeeld oppervlaktespanning. Dat komt doordat
watermoleculen elkaar heel stevig
vasthouden. Als je afwasmiddel
laat vallen in het oog, verbreekt
de zeep daar die spanning. De
watermoleculen gaan bewegen
en komen er aan de achterkant van het bootje uit.
Daardoor beweegt je
bootje naar voren!
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Omdat Feyenoord zoveel supporters heeft, wil
zij ook graag iets terugdoen voor hen. Vooral
voor de kinderen. Feyenoord heeft daarom ook
veel leuke projecten waar kinderen, die voornamelijk in Rotterdam-Zuid wonen, aan mee
kunnen doen.
Zo kunnen kinderen die veel van leren houden
of leren juist wat moeilijk vinden, meedoen met
S.V. GIO. Feyenoord organiseert dit project samen met de Giovanni van Bronckhorst
Foundation. In dit onderwijsproject worden
sport en onderwijs met elkaar gecombineerd.
Dat betekent bijvoorbeeld dat je tijdens de
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Feyenoord doet nog veel meer.
Wil je er meer over weten,
kijk dan eens hier op de website:
https://foundation.feyenoord.nl/
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AFTRAP
BAL
COACH
CONDITIE
FLUIT
FLUITSIGNAAL
GELIJKSPEL
GRASMAT
HANDS
KAART
KEEPER
KLASSIEKER
KLEEDKAMER
LIJN
MAASGEBOUW
MIDDENSTIP
NOPPEN
PLOEG
RECHTSBACK

E

VUUR
Hiernaast zie je een
netwerk van touw.
Het touw vat vlam
bij de pijl. Alle
stukken touw
branden even
snel. Bij welk
punt komt
het vuur het
laatst?

ROTTERDAM
SCHEENBESCHERMER
SCHEIDSRECHTER
SCHOEN
SPELERSTUNNEL
SPITS
SPRINTEN
STADIONLAMP
SUPPORTER
TEGENPARTIJ
TENUE
TRAINER
TRAINING
TRIBUNE
UITVAK
VOETBALLER
WEDSTRIJD
WINST

D

C
B

A
HAMSTEREN
BEELD: SHUTTERSTOCK
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Deze twee plaatjes lijken hetzelfde, maar
zijn het niet. Zie jij de 10 verschillen?

Het winnen van de wedstrijden is niet het
belangrijkste. Ook met een sportieve houding
en goed gedrag op en rondom je stadion kun
je punten verdienen voor het ‘Geen Woorden
Maar Daden’ puntensysteem.

Oplossing:
Ga je mee naar het stadion,
naar de ploeg van rood en wit.

L E
W E
E I

ZOEK DE VERSCHILLEN

voetballes leert rekenen. Hoe leuk is dat? En
dat je vervolgens het veld in de Kuip op gaat
meten. Een ander voorbeeld van een project
is de Feyenoord Street League. De Feyenoord
Street League is een spannende straatvoetbalcompetitie voor kinderen uit de bovenbouw van
het basisonderwijs, groep 6, 7 en 8.

Dat Feyenoord een grote voetbalclub is in
Nederland, wist je natuurlijk allang. Wist je ook
dat Feyenoord heel veel supporters heeft? Het
grootste aantal van heel Nederland! Feyenoord
noemt dit haar legioen.

Een hamster loopt door tunnels naar Luilekkerland.
De hamster gaat niet twee keer door dezelfde
tunnel en ook niet twee keer over hetzelfde
kruispunt. Er liggen 16 pinda’s. Wat is het
grootste aantal pinda’s dat de hamster
kan eten?
A 11 B 12 C 13 D 14 E 15

Luilekkerla
nd
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Rijksmuseum Boerhaave is
verkozen tot Europees
Museum van het Jaar!

VERSIERING
Djamila heeft een versiering
gemaakt door één vorm een
aantal keren te gebruiken.
Welke van de volgende vormen
kan ze niet gebruikt hebben
voor haar versiering?

En dat is niet voor niks. Het museum is helemaal
vernieuwd en zit nu vol interactieve spellen en
doe-dingen. Het museum gaat over wetenschap
en geneeskunde. Je leert er van alles over
belangrijke uitvindingen.
Saai? Niet in dit museum!
Er is een Anatomisch Theater, je kan je arm laten opereren
in de Gouden Eeuw (als je durft), er is een familiespel waarbij
je samen moet zorgen dat het land niet overstroomt en met
je (groot)ouders kan je Pong spelen: één van de eerste
computerspelletjes.

A

C

EUROPEES

MUSEUM

Het is een museum waar je geweest móet zijn! Kom je
gauw langs? In de schoolvakanties hebben we ook leuke
workshops.

D

JAAR!
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Je begint bij 2 en
volgt de pijlen. Als
je bij 6 gekomen
bent, heb je het getal
2006 gemaakt. Op
hoeveel manieren kun
je 2006 maken?

A 7 B 8 C 9 D 10 E
11

E

REBUS
Vervang de letters op de juiste manier.

Laat iedereen schrikken met een
bloederige nepwond.
Wat heb je nodig?

• Haarwax
• Bloem
• Kerrie, Paprikapoeder,
Nootmuskaat
• Vaseline
• Zwarte eyeliner
• Rode lippenstift
• Nepbloed of ketchup
• Kom
• Lepel
• Nagelschaartje

1. Doe een eetlepel wax en wat flink wat bloem in een kommetje.
Prak dit met een lepel tot het lijkt op een bolletje deeg en het
niet meer plakt. Dit wordt de nephuid.
2. Kleur de nephuid bij met kruiden (of foundation) tot deze je
eigen huidkleur heeft. Goed kneden!
3. Breng de nephuid aan op je huid, bijvoorbeeld op je onderarm.
Doe wat vaseline op je vinger en veeg de nephuid uit.
4. Pak het nagelschaartje. Kijk uit dat je jezelf niet prikt! Prik met
het nagelschaartje in het midden van de nephuid en knip een
rondje. Haal het rondje eruit, zodat er nu een gat in de nephuid
zit. Dat wordt je wond.
5. Druk de randen iets aan. Maak met de eyeliner de binnenste
rand van de wond zwart. En kleur met rode lippenstift de
binnenkant rood.
6. Pak het nepbloed of de ketchup en schenk dit in het gat van de
nepwond, totdat de nepwond een beetje overstroomt. Klaar!

DD = T

B=L
R=N

- KT
- SP
KS = T

BEELD: SHUTTERSTOCK

OM THUIS TE DOEN :)

-R

- DR

S=T

- BE
?

ONTDEK DE WERELD VAN DE WETENSCHAP
www.rijksmuseumboerhaave.nl
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COLOFON
Dit blad is ter gelegenheid van het Generation
Discover Festival 2019 gemaakt in opdracht
van Shell door de redactie van Quest Junior.

Misschien vliegen we in de toekomst
hierin wel sneller dan het geluid, op
de grens van de ruimte en de atmosfeer.

1

Quest Junior is een uitgave van
Hearst Magazines Netherland B.V.
Luc van Os (CEO),
Remy Kluizenaar (uitgever)
Adres: Quest Junior, Moermanskkade 500,
1013 BC Amsterdam
E-mail: redactie@questjunior.nl
Internet: www.questjunior.nl
Hoofdredacteur: Sanne Groot Koerkamp,
Philip Fontani (adj.)
Artdirector: Sven van Pel
Vormgeving: Sandra de Bont
Redactie: Gaby Baas, Frank Beijen, Mariken Boersma,
Emmeke Bos, Evelien van Eck, Anna van der Gaag,
Pepijn van der Gulden, Marc Koenen, Melanie Metz,
Berry Overvelde, Elly Posthumus, Paul Serail, Anne
Vegterlo
Marketing: Kim van der Knaap, Lianne Wijnands
Quest digitaal: Roeliene Bos, Tamara Paulus,
Mark Traa

Deze raket, de Sojoez uit Rusland, wordt
onder meer gebruikt om astronauten naar
het ruimtestation ISS te brengen.

Ook werkten mee: Anouschka Busch, Larie Cook,
Karen Freen, Anniek Keizer, Patrick Oxsener, Rolf
Rosing, Carlijn Simons, Jan-Willem Spakman, Wolter
Top, Inge Trienekens, Francois Veraart, Boy Vissers,
Roel Venderbosch
Sales: Edwin Rijken
Telefoon sales: 06-2705 8798
Productiemanagement: Hans Koedijker,
Dennis Smith
Drukker: QuadGraphics in Wyszkow, Polen

OPLOSSINGEN
PUZZELS
PAGINA 39
Vuur: A
Hamsteren: C. 13

PAGINA 41
Versiering: B
2006: B. 8
Rebus: Leven we
later in steden op
het water?

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op
copyright van foto’s, illustraties en tekst te bereiken.
Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen
maken op deze rechten worden verzocht contact
op te nemen met de uitgever.
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ADVERTENTIE

NEEM EEN JAARABONNEMENT!

5

Het beroemdste
ruimtevaartuig was de
spaceshuttle. Hij vloog in
2011 voor het laatst.
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MET 29
STICKERS
EN EEN
KAARTSPEL
PRIJS € 7,50
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Hoe krijg je een ruimtevaartuig weer
veilig op de grond? Dat oefende
NASA vroeger met deze voertuigjes.
2019 - ADVIES

3

Hoe krijg
je energie hoog
boven de aarde? Met
zonnepanelen!

2018 - ADVIESPRIJ

S € 6,25

Stiekem onze
favoriete
raket: dit
ijsje. Lekker!

Hoe leeft
de koelste
beer ter
wereld?

GAAI
VERSTO SPEELT
PPERTJE
PAGINA 14

PAGINA 52

Zo maak
je de allermafste
kerstboom!

K 2019
R ZOMERBOE
QUEST JUNIO

BEELD: ESA, NASA, SHUTTERSTOCK

PAGINA 64

In de toekomst lopen we misschien wel rond
op de maan of een andere planeet. Rovers als
deze zijn alvast op verkenning uitgestuurd.
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DORST? ZO KOM
JE ERVANAF!

7 dieren met
slimme trucs
tegen de hitte

Los lastige
puzzels
op met
stuntman
Bennie

PAGINA 40

PAGINA 58
PAGINA 14

GA NAAR QUESTJUNIOR.NL/ABONNEREN
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*Actie is geldig t/m 31 oktober 2019. Abonnementen gelden tot wederopzegging en
worden aangegaan voor de genoemde periode.
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BEELD: ROEL VENDERBOSCH
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