VRIENDELIJKE
GROENTEN VAN CESAR

30

STAP 1
-1Nieuw

Cesar
verrijkt zijn menu met 2 nieuwe variëteiten.
Het meest verfijnde vlees serveren we nu ook
met groenten.
Omdat niets goed genoeg is voor wie u graag ziet,
heeft Cesar twee nieuwe variëteiten gemaakt:
rundvlees met groenten en gevogelte met groenten.

-2-

Het Bokrijkabonnement, interessant voor iedere bezoeker
Dat Bokrijk heel wat te bieden heeft, merk je wanneer je deze krant doorneemt. Te veel om in
één dag te beleven. Om volop te kunnen genieten van het uitgebreide programma stellen wij
het Bokrijkabonnement voor. Met deze kaart kan je het hele seizoen terecht in het openluchtmuseum, zelfs tijdens de talrijke evenementen. De ‘Bokrijker’, ja zo noemen wij de regelmatige bezoeker, heeft de keuze uit een familie-, een individueel of een kinderabonnement. Wat
je ook kiest, je hebt er alle voordeel bij. En om de pret compleet te maken, kan je met dit
abonnement GRATIS naar Hengelhoef en De Valkenier. Van een verrassing gesproken! Meer
informatie over het Bokrijkabonnement vind je op de laatste pagina.

-3-

De Provincieraad
De Provincieraad is voor iedere provincie wat het Vlaamse Parlement voor Vlaanderen en de
Gemeenteraad voor een stad of gemeente is. De Provincieraad is het belangrijkste bestuursorgaan. De Raad wordt samengesteld op basis van rechtstreekse verkiezingen. Die vallen altijd samen met de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. Dat gebeurde voor het eerst bij
de verkiezingen van oktober 1994. Een goede zaak, want het gemeentelijk en provinciaal niveau moeten optimaal op elkaar inspelen.
Het aantal provincieraadsleden hangt af van het aantal inwoners van de provincie. Na de ver-
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kiezingen komt het er op aan net als in de gemeenteraad een meerderheid te vormen. Bij de
installatie van de nieuwe Provincieraad duiden de leden een voorzitter aan. De vergaderingen
zijn voor iedereen toegankelijk. Ze worden bijgewoond door de goeverneur, die echter geen
stemrecht heeft.

-4-

Geef ons uw mening of suggesties!
Wij zijn benieuwd naar wat u van ons tijdschrift verwacht. Welke onderwerpen ontbreken
volgens u en welke wilt u er vooral niet in?
Schrijf, fax of bel uw suggesties door naar Provincie Limburg, Dienst Informatie en Onthaal,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, (011)23 80 35, fax (011)23 75 10.

-5-

Gallo - Romeins Museum in Tongeren is schat rijker
Overdracht bronsdepot Heppeneert
Eind oktober 1990 troffen landbouwers uit Maaseik-Heppeneert tussen de geoogste aardappelen tot hun opperste verbazing een bronzen bijl aan. Later ontdekten ze nog 47 exemplaren
en een lanspunt. Het ging duidelijk om een bronsdepot uit de late Bronstijd, rond 800 voor
Christus. wellicht werden de zogenaamde kokerbijlen destijds in Picardië (Noord-Frankrijk)
geproduceerd en belandden ze, via de Schelde- en Maasvallei, uiteindelijk in onze contreien.
We weten niet zeker waarom onze verre voorouders bronzen voorwerpen aan de bodem toevertrouwden, maar vermoedelijk ging het om een symbolische of rituele daad. Hoe dan ook,
de eerlijke vinders brachten een officiële instantie op de hoogte en de Koning Boudewijnstichting besloot de waardevolle vondst in zijn geheel te verwerven en door archeologen te laten onderzoeken. Ondertussen is het onderzoek afgerond en kan de schat van Heppeneert eindelijk aan het grote publiek worden voorgesteld.
Iedere zondag, om 14.30 uur biedt het Gallo-Romeins Museum een rondleiding aan voor volwassenen en een speelse rondleiding voor kinderen. De bezoeker betaalt gewoon de toegangsprijs, het Gallo-Romeins Museum zorgt voor de gids.
Voor meer informatie Gallo-Romeins Museum, (012) 23 39 14

-6De tussenklank -s
Hoofdregel
Schrijf een s waar je ze hoort in een samenstelling.
meisje+naam = meisjesnaam
station+plein = stationsplein
Tweede regel
Als het tweede deel van de samenstelling met een s-klank begint, schrijf je toch een
tussen-s erbij, als je die ook hoort in andere samenstellingen met het eerste deel.
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• Omdat je meisjesnaam met tussen-s schrijft, schrijf je ook meisjesstem met een tussen-s.
• Omdat je stationsplein met een tussen-s schrijft, schrijf je ook stationschef met een
tussen-s.
• Omdat je handbal zonder tussen-s schrijft, schrijf je ook handschrift zonder tussen-s.
• Omdat je loopjongen zonder tussen-s schrijft, schrijf je ook loopschoen zonder tussen-s.

-7-

De tiran
De spelers vormen een kring rond hun vriend die in het midden staat. Deze speler is de tiran:
hij mag lachen, maar hij kan iedereen die lacht ter dood veroordelen. Hij stelt zich voor iemand op en tracht met grimassen en lachbuien de hansworst uit te hangen en de speler aan het
lachen te brengen. Als deze laatste zich niet kan beheersen, wordt hij ter dood veroordeeld ...
Wie het best zijn lach kan inhouden, wordt overwinnaar.

-8Johan en Dorien Verschaeve zijn erg blij u de geboorte
te kunnen aankondigen van hun zoontje

Dirk
25 augustus 1997
Meter: Els Verschaeve
Peter: Jan De Moor

Bezoekuren: 14-16 uur

-9MOOIE DAGEN VERDRAGEN GEEN HOOFDPIJN
ASPIRINE-C
Voelt overal met je mee.
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-10Bokkenrijder
In de schaapskooi had ik een vuurtje gemaakt. Met allerlei dingen die ik vond in de tas
van vader had ik een heerlijk maal bereid voor Neel en mezelf.
Nu zaten we bij het vuurtje, gehuld in huiden en dekens. Lekker warm, onze buiken
rondgegeten, voelden we ons veilig.
- Is Mattens een Bokkenrijder? vroeg ik aan Neel.
- Ja.
- Hoe kan je dat zo zeker weten?
- Ik ben er ook één.
Neel zei het kalm, zonder een spoor van opwinding in zijn stem.
- Jij? vroeg ik. Hoe kan jij ...?
- Door mijn moeder. Moeder is ook een Bokkenrijder. Dank zij Mattens.
- Jouw moeder! Maar waarom ...?
(R.H. Schoemans, Bokkenrijders)

1. Wat voor teksten heb je net gelezen?
2. Met welk doel werden ze geschreven? Voor wie?
3. Waaraan zie je dat?
4. Bereikt de schrijver zijn doel?

Samengevat

Oefening
1. Wat is het voornaamste schrijfdoel bij
• een jobadvertentie in de krant,
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• een artikel over suikerziekte in een tijdschrift,

• de handleiding van je videospeler,

• een avonturenverhaal?

2. Welk schrijfdoel zit achter de volgende tekst?
Wie voelde zich nooit als een kleine prins onder een hemel boordevol sterren?
Dankzij VELUX proeft u de smaak weer van verre horizonten, want VELUX kan voor
u een wereld openen. Een kinderkamer inrichten op zolder, een verloren rommelhoek omtoveren tot comfortabele badkamer, bureau, speelkamer of wintertuin ...
het kan allemaal. VELUX biedt een enorme keuze in kwaliteitsvensters, met gewone
of extra sterke isolatie. Ze werden speciaal ontworpen en passen als gegoten in het
dakvlak. Bovendien passen ze bij elke bouwstijl. Ze geven uw leefruimte meer licht,
meer levenslust en een opvallend gevoel van ruimte. En VELUX gaat nog een stap
verder. Want wij leveren u ook een compleet gamma gordijnen en jaloezieën om de
kamer geheel of gedeeltelijk te verduisteren en rolluiken die thermisch en akoestisch perfect isoleren. Vraag onze gratis catalogus en merk hoe VELUX voor u een
nieuwe wereld kan openen.
3. Herschrijf de tekst. Het nieuwe schrijfdoel is informatie geven.
4. Wat heb je veranderd? Heb je zaken weggelaten of eraan toegevoegd?
5. Voer dezelfde opdrachten uit bij de volgende tekst. Het schrijfdoel (vraag 3) wordt
ditmaal plezier verschaffen of aanzetten tot handelen.

Maak plaats
Tot nu toe moesten Engelse scholen elke leerling een minimum hoeveelheid ruimte geven.
Kinderen beneden de negen jaar kregen 2,61 vierkante meter, oudere leerlingen hadden recht
op 4,69 vierkante meter. Dat is nu van de baan. Voortaan mogen de scholen zelf bepalen hoe
ze hun beschikbare ruimte aanwenden. Wel blijven er officiële normen voor de grootte van de
speelplaats. Tegenstanders van de maatregel vrezen dat sommige scholen nu meer leerlingen
in één klas zullen proppen.
(Uit Klasse)
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