
Welk dier gaat ervandoor met de titel Kidsweek Dier van het Jaar 2021? Wordt het de avontuurlijke ara Charlie, speurhonden Bruce en Boris, de stelende kat Lotje of zwemmende koe Leonarda 12? En wie wint voor het eerst de Huisdier van het Jaar-verkiezing? Er kan weer gestemd worden! Blader snel door naar pagina 16. Daar stellen we de genomineerde dieren aan je voor.  
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Alle stemmen verzáááámelen!Welk dier gaat ervandoor met de titel Dier van het Jaar 2021? Wordt het de avontuurlijke ara Charlie, speurhonden Bruce en Boris, de stelende kat Lotje of zwemmende koe Leonarda 12? En wie wint voor het eerst de Huisdier van het Jaar-verkiezing? Er kan weer 

Jaar-verkiezing? Er kan weer gestemd worden! Blader snel door naar pagina 16. 
genomineerde dieren 

Jaar-verkiezing? Er kan weer gestemd worden! Blader snel door naar pagina 16. 
Leonarda 12

Snuf, snuf!

Ik ga nooit meer zwemmen!

En wij dan?

Zoek, zoek! 
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Wat zal ik vandaag eens stelen?
aan je voor.  

stelen?

Straf voor selfieTijdens de WK-kwali� catiewedstrijd van het 
Nederlands elftal tegen Montenegro rende 
Amin (13) het veld op. Hij maakte snel een sel� e 
met speler Memphis Depay. Dat is verboden, dus 
de KNVB was er niet blij mee. Amin mag daarom 
vijftien maanden lang niet in een voetbalstadion 
komen. Ook moet hij een boete betalen. Normaal 
is die 450 euro, maar vanwege zijn leeftijd is de 
boete voor Amin honderd euro.  

Twee apen 
zitten in de 
dierentuin. 
Zegt de een 
tegen de ander: 
‘Zielig hè, al die 
mensen achter 
de tralies!’Fo
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Zo vrij als een... ara!

ROALD DAHL-DAG
ROALD DAHL-DAG13 september is Roald Dahl-dag. Er is dan extra aandacht voor zijn boeken als De GVR, Sjakie en de chocoladefabriek en Mathilda.

WEETJE

‘Prinsjesdag bestaat sinds 1814’, 

zegt Van Baalen. ‘Normaal is het 

heel vrolijk. Mensen uit het hele 

land komen uitgedost naar Den 

Haag om een glimp op te vangen 

van de koets met de koning en 

koningin. Door corona was ook 

vorig jaar al het feestelijke eraf. 

Geen rijtoer, geen koets, geen 

balkonscène.’   

90.000
 

Zoveel stuks afval zijn er in 

Nederland opgeruimd tijdens 

World Cleanup Day. Dat is veel 

minder dan vorig jaar.  

Bijzondere toerist

Op een zandplaat vlakbij Schiermonnikoog 

is maandag een walrus gespot. Normaal 

gesproken leven deze joekels rond de 

Noordpool. Waarom dit vrouwtje besloot 

helemaal naar Nederland te zwemmen, is 

niet duidelijk. Misschien was ze op zoek 

naar eten of raakte ze in de war door het 

lawaai van schepen. Hopelijk zwemt ze 

straks zelf weer terug.

Koning Willem-

Alexander: ‘O
ber, een 

uur geleden bestelde ik 

schildpaddensoep en die 

heb ik nog steeds niet 

gekregen!’ Ober: ‘Ach, 

hoogheid, u weet toch hoe 

traag die beestjes zijn!’ 

Prinsjesdag in een zeldzaam jasje
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Geen grote beslissingen 

‘Nu wordt de troonrede ook nog eens 

uitgesproken onder een kabinet dat 

ontslag heeft genomen’, zegt de 

professor, die al tientallen troonredes 

heeft bestudeerd. Omdat het kabinet 

‘demissionair’ is, mag het geen grote 

beslissingen nemen. ‘Maar er zijn een 

paar onderwerpen die niet kunnen 

wachten. Zo wordt er extra geld 

uitgetrokken voor het klimaat en de 

bestrijding van criminaliteit. Daar moet 

de Tweede Kamer wel mee instemmen, 

anders komt er niets van terecht.’   

Ingewikkeld 

En dan is er óók nog het vormen van 

een nieuw kabinet dat maar niet wil 

lukken. Komt dat nog goed? ‘Normaal 

zeg ik altijd ja. Het is vaker ingewikkeld 

geweest en er is altijd iets op gevonden. 

Maar nu wordt er zes maanden na de 

verkiezingen nog steeds niet gepraat 

over hóe ze kunnen samenwerken, 

maar alleen over met wíe ze willen 

samenwerken. Hoe gaat het dan 

lukken? Bijzonder is wel, dat er voor 

het eerst een vrouw een hoofdrol 

speelt in de formatie. Dat is lang een 

mannending geweest.’ 
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Zoveel stuks afval zijn er in 

Nederland opgeruimd tijdens 

World Cleanup Day. Dat is veel 

minder dan vorig jaar.  
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Zoveel stuks afval zijn er in 

Nederland opgeruimd tijdens 
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Dinsdag was het Prinsjesdag. 

Dan spreekt de koning de 

troonrede uit. Daarin staan de 

regeringsplannen voor volgend 

jaar. Maar dit jaar was alles 

anders dan normaal. ‘Écht anders’, 

zegt professor Carla van Baalen. 

Door Charlotte Goldhoorn



GRAMMY 
AWARDS

Beyoncé won 
zondag haar 
28ste Grammy: 
een record! 
Haar dochter 
Blue Ivy (9) won 
haar eerste.

Koe op avontuurEen Utrechtse koe is maandag-nacht op pad gegaan. Ze ontsnapte uit haar stal en wandelde door de straten van de stad. De politie zette een straat af en probeerde het dier te vangen, maar dat lukte niet. Een dierenarts kwam langs en wist de koe met een lasso te pakken te krijgen. Daarna is ze met een politiewagen naar haar stal gebracht. Daar moest ze even bijkomen van haar avontuur.

Premier Rutte: ‘Heb je gemerkt hoe mijn stem gisteren de zaal vulde.’ Sigrid Kaag: ‘Ja, er gingen zelfs mensen weg om ruimte vrij te maken!’

Koe op avontuur

KORT

Nederland heeft gekozen, maar wat als kinderen het voor het zeggen hadden? Dan zou de Partij voor de Dieren misschien wel regeren. Dat blijkt uit de resultaten van de Kieswijzer voor Kinderen, die zo'n 250.000 keer is ingevuld. 
Door Janine de Wit

eens met stellingen die gaan over bescherming van het milieu. Als ze een jaar of elf zijn, vinden ze niet langer dat we minder vlees moeten eten. Ze zeggen ook vaker dat er meer wegen moeten worden gebouwd en dat Schiphol mag groeien.’ Jongens kijken dus vooral naar wat goed is voor de economie van Nederland. 

Partij voor de Dieren De standpunten die jullie belangrijk vinden, sluiten het best aan bij partijen die 
opkomen 
voor 
het 
klimaat. 
Zoals 
GroenLinks 

en de Partij voor de Dieren (PvdD). PvdD-lijsttrekker Esther Ouwehand is daar blij mee. ‘Onze partij knokt het hardst voor dieren, natuur en milieu. Ik hoop dat veel ouders naar hun kinderen hebben geluisterd.’ 
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Pagina 11Pagina 11
Zeldzaam Zeldzaam 
girafje geborengirafje geboren

Kinderen kiezen: 
Kinderen kiezen: groen en gelijkgroen en gelijk

Weet je al wat 
je stemt?

Ja, deze 
wordt het

LEES VERDER OP PAGINA 6

Jongens
38%
Meisjes
51%Er moet 

minder 
 vlees gegeten 
worden in  
Nederland

‘Nog nooit hebben we zo uitgebreid in de hoofden van kinderen kunnen kijken om te zien hoe jullie over politiek denken’, zegt politicoloog André Krouwel. Hij heeft de uitkomsten van de Kieswijzer onderzocht. ‘Jullie hebben een duidelijke mening over wat er in de wereld moet gebeuren. En zijn erg bezig met het milieu en ongelijkheid.’ 

Jongens/meisjesKrouwel keek ook naar het verschil in mening tussen meisjes en jongens en daarbij viel hem iets op. ‘Kinderen denken op jonge leeftijd al groen en bij meisjes blijft dat zo. Zij gaan zelfs steeds groener denken. Jongens zijn het als ze ouder worden steeds minder 

Meisjes
32%

Kinderen mogen 
geld verdienen met 
social media zoals 
TikTok of YouTube

Jongens
44%
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De Kinderboekenweek begon nogal 

verrassend voor de kinderen van de 

Radboudschool. Na een vossenjacht, 

waarin ze van Superjuffi  e, Juf 

Braaksel en allerlei andere boek-

personages een letter hadden 

gekregen, puzzelden ze een 

woord: leeskilometer. Terug op 

het schoolplein werd de betekenis 

daarvan bekendgemaakt. Binnen een 

week moeten alle leerlingen samen 

minstens vijftigduizend bladzijden 

gelezen hebben. Eitje toch?

Aanmoediging

Als je het uitrekent is het zeker te 

doen. Er zijn 342 kinderen op school, 

dus dan moet iedereen elke dag 

ongeveer vijftien bladzijden lezen. 

Amy (9) en Elin (8) vinden het een 

leuk idee. ‘We hebben allemaal 

een meetlint gekregen. Voor elke 

bladzijde die we lezen, kleuren we 

een centimeter in.’ Maud (9): ‘We 

kunnen ’s ochtends en ’s middags 

in de klas lezen en ’s avonds mag 

je thuis verder gaan.’ De kinderen 

worden elke dag door middel van een 

fi lmpje van een kinderboekenschrijver 

aangemoedigd. Sanne Rooseboom, 

Manon Sikkel, Jacques Vriens en 

Jozua Douglas waren al te zien in de 

klas. Andy Griffi  ths gaf zelfs speciaal 

vanuit Australië een tip. ‘Lees gewoon 

de De Waanzinnige boomhut-

serie. Daarmee heb je in een klap 

vierduizend pagina’s te pakken!’ 

Selvan (9) doet zijn best: ‘Ik ben nu 

al een paar dagen bezig in de 104 

verdiepingen. Dat boek komt wel uit!’

Braaksel en allerlei andere boek-

personages een letter hadden 

gekregen, puzzelden ze een 

woord: leeskilometer. Terug op 

week moeten alle leerlingen samen 

minstens vijftigduizend bladzijden 

gelezen hebben. Eitje toch?

Aanmoediging

Als je het uitrekent is het zeker te 

doen. Er zijn 342 kinderen op school, 

Amy (9) en Elin (8) vinden het een 

leuk idee. ‘We hebben allemaal 

een meetlint gekregen. Voor elke 

bladzijde die we lezen, kleuren we 

een centimeter in.’ Maud (9): ‘We 

kunnen ’s ochtends en ’s middags 

in de klas lezen en ’s avonds mag 

je thuis verder gaan.’ De kinderen 

worden elke dag door middel van een 

WEEK 41

Verlost 
Twee jaar lang liep een hert in de Verenigde Staten 

met een autoband om zijn nek. Nu is hij eindelijk 

van die zestien kilo zware last verlost! Het lukte 

natuurbeheerders om het dier te verdoven en te 

vangen. Eerst probeerden ze de autoband door te 

snijden, maar dat lukte niet. Dus moest-ie over 

de kop van het dier worden getrokken. Daardoor 

moest het hert wel afscheid nemen van zijn gewei. 

Gelukkig groeit dat straks gewoon weer aan!

Finn: ‘Ik ben mijn 

hond kwijt.’ Leonie: 

‘O, help! Ga je een 

advertentie in de 

krant zetten?’ Finn: 

‘Dat heeft toch geen 

nut? Mijn hond kan 

niet lezen!’
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mensenmensen

Challenge: 50.000 bladzijden lezen  

Op www.kidsweek.nl/

leeschallenge lees je 

vrijdag hoeveel bladzijden er in 

totaal gelezen zijn.

Finn: ‘Ik ben mijn 

hond kwijt.’ Leonie: 

‘O, help! Ga je een 

advertentie in de 

krant zetten?’ Finn: 

‘Dat heeft toch geen 

nut? Mijn hond kan 
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Bron: Xxx

vrijdag hoeveel bladzijden er in 

totaal gelezen zijn.

Zoveel kilo weegt de 

zwaarste pompoen van 

Europa. Een record! De 

gigant is gekweekt in Italië. 

1217,5
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Challenge: 50.000 bladzijden lezen  

Het is deze week opvallend stil in 

de Radboudschool in Heiloo. De 

hele school doet mee aan een 

‘leeschallenge’. Aan het einde van de 

Kinderboekenweek moeten er minstens 

vijftigduizend bladzijden zijn gelezen 

Tekst en foto’s Annemarie Terhell
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KEN JE DAT, EEN ‘OORWURM’ IN JE HOOFD? DIT IS HET EN ZO KOM JE ER VANAF!Je kent het vast wel; je hebt een liedje geluisterd en dat gaat maar niet uit je 

hoofd. Dit kan een liedje zijn dat je leuk vindt, maar het kan ook een melodie 

zijn die je irritant vindt. Bijvoorbeeld een deuntje van een Eftelingattractie, 

het refrein van Frozen of dat ene liedje van het Songfestival. We noemen dit 

een oorwurm. Fleur Bouwer is onderzoeker aan de Universiteit van 

Amsterdam. We vroegen haar hoe dat nou werkt, zo’n oorwurm.

“Het is best wel lastig om onderzoek te doen naar 
oorwurmen. Je kunt namelijk moeilijk iemand in een 

scanner leggen en wachten tot diegene een oorwurm 
krijgt. Dat komt omdat oorwurmen juist op willekeurige momenten komen, net als je het niet 

verwacht. Een vragenlijst levert ook lang niet altijd de 
antwoorden op die we zoeken. Je rapporteert een 
oorwurm namelijk waarschijnlijk vooral als je die 

vervelend vond. Een leuke oorwurm ben je misschien 
wel sneller weer vergeten. Op dit moment worden ook 
wel eens meldingen via de smartphone gebruikt door 

wetenschappers. Die vragen dan of iemand op dat 
moment last heeft van een oorwurm. Zo krijgen ze een goed beeld van hoe vaak dit voorkomt.” 

Hoe meet je of 
iemand een 

oorwurm heeft?

“Er zijn twee dingen die je kunt proberen om van een oorwurm af 
te komen. De eerste optie is de ene oorwurm te vervangen 
door een andere. Luister vaak naar een ander liedje dat je 
leuker vindt. Een andere optie is om je diep te concentreren 

op een taak. Bijvoorbeeld puzzelen, een sudoku of een 
rekensom maken. Je focust je dan zo diep op iets anders, 

dat die vervelende oorwurm best eens weg kan gaan. Een ander trucje is kauwgom kauwen. Dat heeft ook te maken met de beweging die je kaken dan maken. Daarmee verstoor je de motorische verbeelding die je hebt van het liedje in je hoofd.”

Hoe kom je 
ervan af?Heeft de ene persoon er vaker last van dan de andere? 

“Ja! Dit verschilt per persoon. Het hangt van verschillende dingen af hoe vaak een 

oorwurm bij jou in je hoofd terechtkomt. Als je bepaalde liedjes recent hebt geluisterd 

of vaak hebt geluisterd, hebben die een grotere kans om een oorwurm te worden dan 

liedjes die je niet vaak hoort. En als je op muziekles zit, is de kans dat je wel eens last 

hebt van een oorwurm ook groot. Meestal luister en repeteer je een bepaald nummer 
dan vaak achter elkaar.”

Wat is een 
oorwurm 
precies?

“In de wetenschap wordt een oorwurm beschreven als: onwillekeurig voorstellen van muziek. Je hebt een bepaald stukje muziek in je hoofd en dat kan zich ook blijven herhalen. Terwijl je dat zelf misschien helemaal niet wil. Als je een oorwurm hebt, gebeurt dat bijvoorbeeld vaak als je aan het dagdromen bent.” 

5

Waar moet een liedje aan voldoen om een oorwurm te worden?3
“Er zijn geen regels waardoor liedjes wel of geen oorwurm kunnen worden. Wel zijn het vaak liedjes die je makkelijk kunt onthouden en een pakkende melodie hebben. We noemen dat catchy liedjes. Ook helpt het als het een voorspelbaar nummer is. Stel je voor: de muziek stopt halverwege, maar je kunt zelf ongeveer bedenken hoe het liedje verder gaat. Dat zou wel eens een goede oorwurm kunnen zijn! Het hoeft niet per se een 

liedje met tekst te zijn, maar het lijkt erop dat dit meestal wel zo is.”

1
“Er zijn twee dingen die je kunt probte komen. De eerste optie is de edoor een andere. Luister vaak nleuker vindt. Een andere optie i

leuker vindt Een andere optie iop een taak. Bijvoorbeeld puzzerekensom maken. Je focust dat die vervelende oorwuEen ander trucj
heeft ook te

je kaken d
je de mot
hebt va

Hoe kom je
ervan af?
Hoe k j

?Niet alleen in Nederland hebben we last van oorwurmen. Ze komen waarschijnlijk overal voor. In Frankrijk, Duitsland, Finland, Amerika en India wordt daarom ook onderzoek gedaan naar oorwurmen.  
Scan de code met je 
telefoon om een video te bekijken over oorwurmen!

Wist je dat?

3, 4 & 5 september 2021

Interview met de 
‘baas van de
Ro� erdamse haven’ 
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