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BLABLABLA
STAP 1
Het is maandagmorgen. Willem, die de lay-out van een jongerentijdschrift verzorgt, heeft
een zwaar weekend achter de rug. Hij weet niet meer welke titel boven welk tekstje hoort
en helder denken lukt hem niet zo best. Help jij hem even uit de knoei?
1.

D

e metro in ons eigen Brussel is een van de veiligste ter wereld. Dat
heeft te maken met de aanwezigheid van een groep rijkswachters
in de ondergrondse. Sinds de oprichting van deze metrobrigade
(eind 1993) is het aantal misdrijven aanzienlijk gedaald. Metroreizigers
moeten wel nog opletten voor vingervlugge dieven, tenminste als ze hun
portefeuille graag bij zich willen houden. Maar met wat aandacht kunnen
ze in Brussel rustig ondergronds reizen.
2.

V

rede op aarde aan alle mensen van goede
wil. Dat is de kerstboodschap. Maar op vele
plaatsen van deze wereld blijft ze een
vrome wens. Ook in het Midden-Oosten.
Palestijnen en Israëli’s blijven wel met elkaar
praten, maar ze twijfelen aan elkaars goede wil
en goede bedoelingen. De Israëli’s zijn geschokt
door een reeks bloedige aanslagen van
Palestijnse tegenstanders van de vrede. Ze
vinden dat de Palestijnse leider Yasser Arafat te
weinig doet voor hun veiligheid. Arafat meent
dat ze dat zeggen om hun beloften niet te
moeten
nakomen.
En
de
Israëlische
nederzettingen in de Palestijnse gebieden
breiden nog steeds uit.
3.

E

ven een familie voorstellen! Mama An en papa Dirk gaan iedere dag uit werken. Ze
hebben een zoon Kevin en een dochter Stefanie. Ze wonen in een kleine gemeente
buiten de stad, hebben een eigen huis en een hond. In juli trekken ze richting
Frankrijk of Spaanse costa. Kevin en zijn zus kijken tenminste twee uur per dag tv. Klopt
dit beeld niet helemaal met je eigen familie? Dat is dan vreemd, want volgens studies en
statistieken ziet het gemiddelde Belgische gezin er zo uit.
4.

I

n Kenya hebben ze een tand gevonden, een stuk
kaakbeen en een scheenbeen. De vondst is zowat 4
miljoen jaar oud. Archeologen zeggen dat ze van
een wezen zijn dat ergens ‘tussen een aap en een
mens’ thuishoort. De kaakbeenderen lijken erg op die
van een aap, maar het wezen moet rechtop gelopen
hebben, op z’n twee voeten. Ze hebben hem een
naam gegeven: de Australopithecus anamensis. Zulke
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vondsten zijn heel belangrijk om te achterhalen wie
onze verste voorouders zijn. En daar komen de
geleerden stukje bij beetje achter.
5.

H

oeveel mensen wonen nu in ons land?
We zullen nog wat geduld moeten
oefenen voor we het getal kennen. Op het
Nationaal Instituut voor de Statistiek. moesten
ze nog 2 van de 17 miljoen formulieren
verwerken. En ze zijn ermee gestopt. Ze
hebben een nijpend tekort aan werkkrachten.
Door besparingsmaatregelen moesten een
aantal tijdelijke werknemers ophouden met
werken.

STAP 2
1. Om zich wat beter te voelen, neemt Willem twee aspirientjes, maar daar wordt hij
weer zo slaperig van. Daarom heeft hij ook met de volgende teksten zware problemen,
zeker als blijkt dat de titels in twee stukken uit elkaar zijn gevallen. Volg de instructies
van je leerkracht.
Op 20 maart liet iemand gifgas ontsnappen in de metro van Tokio, Japan. Elf
mensen stierven en duizenden raakten gewond. De politie ontdekte een sekte
achter deze aanslag. Ze doorzoeken de eigendommen van de sekte om
voorraden gifgas te ontdekken. Daartoe nemen ze kanaries mee. Die zijn heel
gevoelig voor gifgas en waarschuwen hen.
Vroeger leefden honderden zeehonden voor de kusten van België en
Nederland. Nu zijn ze uiterst zeldzaam. De drie baby’s die de laatste
weken op onze stranden lagen te zonnen, trokken dan ook heel wat
kijklustigen. Eerst dacht men dat de diertjes ziek waren, maar dat is niet
het geval. Ze zwemmen en zonnen nu in het zeehondencentrum van
Pieterburen in Nederland.
De Perzische kat Yoko krijgt van haar baasje geen vleesbrokken meer. Nu moet
zij het stellen met boontjes, erwtjes, asperges, broccoli … groenten dus. Steeds
meer Amerikaanse vegetariërs weigeren ook aan hun huisdieren nog vlees te
geven. Ze zijn ervan overtuigd dat het beter is voor hun gezondheid, hoewel die
dieren van nature vleeseters zijn.
De scheve toren van Pisa werd vijf jaar geleden gesloten voor bezoekers.
Hij helde steeds verder over en men vreesde dat de 54 meter hoge reus
zou instorten. Op verschillende manieren probeerde men de toren rechter
te krijgen, maar zonder succes. Toen zette men de grove middelen in. De
grond onder en rond de toren werd bevroren met vloeibare stikstof. Dat
schouwspel trok honderden nieuwsgierigen aan. Dankzij een betonnen
plaat en speciale kabels helt de toren nu 25 millimeter minder over dan
vroeger. Hij staat er dus weer bij als twintig jaar geleden. Natuurlijk zal de
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scheve toren nooit helemaal recht staan. Rechte torens hebben we
genoeg. Maar als alles goed gaat, kunnen we de toren binnenkort wel
opnieuw bezoeken. Als dat geen duizelingwekkend nieuws is!
Om ‘normaal’ te kunnen leven, moet een dolfijn er met een snelheid van 60 km/uur
vandoor kunnen gaan en tot een diepte van 60 meter kunnen duiken. De
minimumdiepte van een bassin bedraagt volgens de wet 7 meter. In het dolfinarium van
de Zoo van Antwerpen meet het waterbekken maar 3,5 meter. De Zoo mag dus geen
dolfijnen meer herbergen, die uit hun natuurlijke omgeving gehaald werden. Na het
overlijden van de huidige bewoners (4 dolfijnen) sluit het dolfinarium zijn deuren.
BABYZEEHONDJES
DOLFIJNEN
TOREN VAN PISA
KANARIES
HET RECHT
MET WINTERTENEN
IN POLITIEDIENST
BIJ ONS
VAN DE VEGETARISCHE KAT
MET PLAATSGEBREK
2. Je hebt titels bij teksten geplaatst. Wat is er nu zo typisch voor al die titels? Noteer hieronder

enkele kenmerken.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Samengevat

…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Oefening
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1. Bedenk zelf een titel voor de volgende berichtjes.
Deze keer komt het idee niet uit Amerika. In Zuid-Afrika bedacht een
snoepjesfabrikant een nieuwigheid: snoep in de vorm van het hoofd
van bekende politici. O.a. van de president, van de voorzitter van een
politieke partij, van een bisschop enz. Je kunt kiezen: zachtjes laten
smelten of agressief aan stukken bijten … Een snoep-idee dat zeker
naar ons land zal overwaaien!
Het stadje Gland in Zwitserland bezit sinds korte tijd een heus wereldrecord. De inwoners slaagden erin
een worst te maken van maar liefst 3390 meter. Dat is 620 meter meer dan het vorige record. Wel 30
mensen hielpen de worst bereiden. Nadat ze hem trots aan de pers hadden voorgesteld, werd hij in
stukken gesneden en verkocht.
Wie de meeste luiers maakt, moet zich ook de vraag stellen
wat hij met die berg vuile broekjes doet. Proctor & Gamble,
de grootste luierproducent, slaagde erin vuile broekjes van
baby’s tot compost te verwerken. Die compost kan men
gebruiken om voetbalvelden aan te leggen, bermen en
parkjes. De land- en de tuinbouw moeten nog even wachten.
Dat vinden de meeste Belgen. Maar liefst 46,5 % van
de 669 ondervraagde verbruikers houdt zelf kippen of
haalt de eieren rechtstreeks bij de boer. In
Vlaanderen gebeurt dat iets vaker dan in Brussel en
Wallonië. Eieren moeten vers zijn, vinden de meeste
mensen. Steeds meer kiezen ze voor scharreleieren.
De Belg eet gemiddeld 101 eieren per jaar.
1. Beantwoorden de gevonden titels aan de kenmerken die je noteerde?
2. Aan welk soort titel geef je de voorkeur?
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