
Kluskoets
Deze week is hij nog te zien in 

een tentoonstelling op Paleis Het 

Loo. En op 15 september rijdt 

hij nog een laatste rondje voor 

Prinsjesdag. Maar dán verdwijnt 

de Gouden Koets drie tot vier 

jaar uit beeld. De koninklijke 

wagen moet namelijk hoognodig 

worden opgelapt. De stof is vaal, 

de bok is brak en het onderstel 

kan steviger.

‘Kan iemand mij een 

voorbeeld geven van de 

uitdrukking: eerlijkheid 

duurt het langst?’ vraagt de 

meester. ‘Ik!’ roept Vince. ‘Als 

ik bij een toets afkijk, ben ik 

zo klaar. Maar als ik alles zelf 

invul, ben ik urenlang bezig!’

Shoppen tussen het afvalKORT

MOP VAN TIMMY

Door Charlotte Goldhoorn -  
In Amsterdam stond vorige 
week een bijzondere supermarkt. 

De schappen waren netjes 
gevuld, maar van dichtbij leken 

de producten wat verfrommeld. 

Niet zo gek, want ze waren uit 

de rivier gevist. Welkom in de 
Plastic Soupermarket! 

De Plastic Soupermarket ziet 
eruit als alle andere buurtwinkels. 
Strakke schappen met mooie 
kleuren en teksten als ‘New!’ en 
‘Top Deal!’. Maar alle producten zijn 
uit het water geschept en schoon-
gemaakt door vrijwilligers. Daarna 
zijn er etiketten op geplakt door 
twee Britse kunstenaars en zijn 

de producten gesorteerd. ‘Blikjes 
energiedrank, fruitdrankjes in plastic 
fl esjes, schoonmaakproducten, 
wegwerpbekers, plastic zakken. Zo 
krijgen mensen een goed idee wat 
voor spullen er met onze rivieren 
meestromen en in de oceaan 
terechtkomen’, vertelt kunstenaar 
Lou McCurdy. 

In 2013 maakten de twee 
kunstenaars de eerste supermarkt 
van strandafval in Groot-Brittannië. 
Is de troep in Nederland anders? 
McCurdy wijst naar rechts. ‘De 
fi etszadels!’ Haar blik dwaalt 
verder. ‘En ik heb nog nooit zulke 
gigantische zakken chips gezien. 
Het lijkt alsof er kleinere zakjes in 

zitten, maar deze zijn misschien 
voor als je een vreetbui hebt.’
 Volgens McCurdy is overal ter 
wereld plastic. Hoe kunnen we dat 
veranderen? ‘Dit is vooral plastic 
dat één keer gebruikt is. Daar 
zouden we mee kunnen stoppen.’ 
De producten uit de supermarkt 
zijn niet te koop. Wél kun je 
herbruikbare waterfl esjes en 
tandenborstels van bamboe kopen. 
Je krijgt er alleen geen plastic 
tasje bij!  

Vanaf eind september is 
de Plastic Soupermarket 

twee maanden te bezoeken in 
het Bonnefanten Hedge House 
in het Limburgse Wijlre. 
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2> Pauze voor One Direction • 7> Treinhelden in Frankrijk • 9> Pandababy's • 15> Getest: Verzetsmuseum Junior www.kidsweek.nl €2,10

TOPCIJFERS VOOR JONGSTE 
NOBELPRIJSWINNAAR
De Pakistaanse Malala is geslaagd voor 
haar middelbare school met alleen maar 
negens en tienen. Dat twitterde haar 
trotse vader.

WEETJE

Kijk op kidsweek.nl/toplijst

Shoppen tussen het afval
> Treinhelden in Frankrijk • 9> Pandababy's • 15> Getest: Verzetsmuseum Junior
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