
We gaan naar de ruimte!

Dit kan ik al!
Ik kan hoofdletters passend gebruiken.

Deze les gaat over …

Een droomdag

Lees de tekst.

Zo zie je maar …
In het West-Vlaamse dorpje Oostkerke woont Frank De Winne. 
Niet ‘de’ astronaut, maar een 42-jarige ambtenaar. Geregeld 
maken zijn collega’s en vrienden grapjes over zijn naam.
Op een dag kreeg zijn vrouw een geniaal idee. Ze schreef haar 
man in voor het nieuwe televisieprogramma Je droomdag, 
zonder dat hij er iets van wist. 
Een aantal weken later was het zover … Astronaut Frank De 
Winne stond aan de deur van zijn naamgenoot. Onze journalist 
was ter plaatse en schreef een kort verslag voor de regionale 
krant.

Van Kristof Dierickx, onze correspondent
in Oostkerke
Tijdens het weekend van Pinksteren gebeurde er in 
het West-Vlaamse dorpje Oostkerke iets bijzonders. 
Meer bepaald in de Schoolstraat, tegenover de  
Sint-Michielskerk. Daar woont Frank. Dankzij de 
hulp van zijn vrouw Frieda kwam de droom van de 
42-jarige ambtenaar uit: een kennismaking met zijn 
naamgenoot Frank De Winne.
’s Ochtends kwam astronaut Frank De Winne onze 
streekgenoot ophalen voor een rondleiding in een 
simulatieraket. Een helikopter vloog met het duo naar 
Transinne, een dorpje aan de Lesse, gelegen in de 
Belgische provincie Luxemburg. Onze ambtenaar 
richtte een gebedje tot Theobaldus, de patroonheilige 
van de angstgevoelens.

Tijdens de vlucht vertelde onze ruimtevaarder enkele 
leuke anekdotes. 
Wist je dat astronaut De Winne vlot acht talen kan 
spreken? Hij spreekt Nederlands, Frans, Engels, 
Duits, Russisch, Spaans, Arabisch en Chinees.
Tijdens de rondleiding maakte het duo een 
simulatievlucht in de ruimte. Ook werd er ruimtevoeding 
geserveerd.
Na een leerrijke rondleiding bracht de helikopter hen 
terug naar het dorpje aan de Noordzee. Bij zijn landing 
bedankte de West-Vlaming zijn vrouw, de mensen van 
het programma Je droomdag en onze Belgische 
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Aan de slag!

Naamkaartjes

Ontwerp je eigen naamkaartje.
Schrijf hoofdletters waar het moet.

 

 

 

 

 

 
 

Teenletters … euh hoofdletters!

Markeer de woorden waarin een of meer hoofdletters ontbreken.
Schrijf de zin over en noteer hoofdletters waar het moet.

oostkerke is ongetwijfeld een van de mooiste dorpjes van west-vlaanderen.

 

 

het pittoreske dorpje biedt tal van bezienswaardigheden: het kasteel van oostkerke, 
twee windmolens …

 

 

 

naast de damse vaart liggen mooie fietswegen die je niet links mag laten liggen.

 

 

volgens historische bronnen heeft het dorp zijn ontstaan te danken aan de heilige sint-guthago.
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eigen antwoord

Oostkerke is ongetwijfeld een van de mooiste dorpjes van West-Vlaanderen.

Het pittoreske dorpje biedt tal van bezienswaardigheden: het kasteel van Oostkerke,

twee windmolens …

Naast de Damse Vaart liggen mooie fietswegen die je niet links mag laten liggen.

Volgens historische bronnen heeft het dorp zijn ontstaan te danken aan de heilige

Sint-Guthago.



Belgische helden

Zoek informatie op internet over  
de Belgische astronauten.
Vul de teksten aan.

 (vier voornamen) burggraaf Frimout werd geboren in 

 (geboorteplaats), op  (geboortedatum).

Hij was de eerste Belgische ruimtevaarder.

In  (jaartal) werd hij de eerste Belgische astronaut in de ruimte.

Van  (vertrekdatum naar de ruimte) tot  

(terugkeerdatum op aarde) cirkelde Frimout als een van de zeven astronauten met de 

spaceshuttle Atlantis rond de aarde.

Frank burggraaf De Winne,  (geboorteplaats), 

 (geboortedatum), is een Belgische ruimtevaarder.

In  (jaartal) verbleef hij ruim acht dagen aan boord van het internationale 

ruimtestation ISS. Met die ruimtevlucht werd hij de tweede Belgische astronaut.

(  was de eerste).

Hij werd daarna in de adelstand verheven, met de titel burggraaf.

Op 27 mei  (jaartal) werd hij voor een tweede keer de ruimte in gelanceerd, als 

boordingenieur, in gezelschap van de Rus Roman Romanenko en de Canadees Robert Thirsk, voor 

een verblijf van  maanden in het internationale ruimtestation ISS.

Op 1  (maand) 2009 keerde De Winne terug naar de aarde.
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Dirk Dries David Damiaan

Poperinge 21 maart 1941

1992

24 maart 2 april

Gent

25 april 1961

2002

Dirk Frimout

2009

zes

december



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het juiste gebruik van hoofdletters.

Vacature: medewerker Dienst Toerisme (m/v)

De burgemeester vraagt jullie hulp.
Werk samen met een klasgenoot.
Schrijf een informatieve tekst over je gemeente.
Beschrijf de mooiste bezienswaardigheden, streekproducten …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flits!

Luister goed. 
Schrijf de zinnen op.

 

 

 

 

 

 

Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!
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eigen antwoord

Hakendover is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant.

Het is bekend om zijn jaarlijkse paardenprocessie op paasmaandag.

’s Middags trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de

Tiense Berg.


