
Shoppen 

‘Jack, ga jij nog wat doen vandaag?’ Lizette kijkt hem vragend aan. Jack knikt. ‘Ik ga shoppen.’ 
Zijn buurmeisje trekt haar wenkbrauwen op. ‘Shoppen? Jij? Daar geloof ik niks van.’ 
Jack grinnikt. ‘Wil je mee?’ 
Lizette knikt. Shoppen is haar grootste hobby. 
‘Een half uur later fietsen ze de straat uit. Na een poosje slaat Jack rechtsaf. ‘Hé, je rijdt verkeerd!’ 
roept Lizette. 
Jack schudt zijn hoofd. ‘Ik neem een andere weg.’ Even later stopt hij voor een wit gebouw. 
 ‘Maar… wat…. Ik snap het niet?’ zegt Lizette terwijl ze om zich heen kijkt. ‘Hier zijn helemaal geen 
winkels?’ 
‘Klopt,’ lacht Jack. ‘Maar je kunt hier wel shoppen. Kom maar mee.’ 
Nadat Lizette met zichtbare tegenzin haar fiets op slot heeft gezet, lopen ze naar binnen. Daar komen 
ze in een open ruimte waar een paar kinderen aan werktafels bezig zijn. Aan de muur hangt een 
groot bord: Vandaag in fabschool 4 kids: Muziekinstrumenten. 
‘Jack, wat is dit? We zouden gaan shoppen!’ 
Jack wijst om zich heen. ‘Dit is toch een shop? Een workshop muziekinstrumenten maken. Hier kun je 
superleuk knutselen. Ik weet zeker dat je dit leuk gaat vinden!’ 
Lizette geeft hem een stomp. ‘Flauwerik!’ 
De workshopleider legt kort uit wat de bedoeling is. Hij geeft Jack een klein apparaatje. ‘Dit is een 
Makey Makey. Je kunt hem op de computer aansluiten. En in al deze kleine gaatjes kun je draadjes 
stoppen. Aan het andere eind van die draadjes zitten klemmetjes. Met de Makey Macky kun je de 
gekste muziekinstrument maken.’ 
Hij neemt hen mee langs een paar tafels. 
‘Kijk nou!’ roept Lizette uit. ‘Dat is pas echt maf!’ 
Een jongen heeft een stel bananen naast elkaar gelegd. Steeds als hij een 
banaan aanraakt, klikt er uit de laptop een muzieknootje.  
De workshopleider lacht. ‘Een bananen-piano noemt hij het. Grappig 
hè?’ 
Hij wijst hun een tafel, waarop een laptop staat en een bakje met 
draadjes, papier en potloden. 
‘Wat zullen wij maken?’ vraagt Jack. 
Lizette haalt haar schouders op. ‘Ik ben niet zo technisch.’ 
Een beetje besluiteloos kijken ze elkaar aan. 
De workshopleider pakt een vel papier en een potlood. ‘Een tip: het 
grafiet van een potlood geleidt ook stroom.’ 
Jack kijkt hem even nadenkend aan. Dan knikt hij. ‘Bedankt! Ik snap het.’ 
Hij legt het vel papier voor zich en tekent er een tiental dikke strepen op. Dan pakt hij tien draadjes 
uit de bak en klemt de klemmetjes aan het papier. Hij zorgt ervoor dat het klemmetje steeds goed de 
potloodstreep raakt.  

‘Ik geloof dat ik het ook begint te begrijpen!’ zegt Lizette. Ze pakt 
het potlood en maakt de strepen nog wat zwarter.  
‘Klaar!’ zegt Jack. ‘Jij mag hem eerst proberen, Lizette!’ 
Hij steekt de kabel in de laptop. Lizette drukt met haar wijsvinger 
op een potloodtoets. Gelijk klinkt er een pianotoontje uit de 
laptop. ‘Wat gaaf!’ roept ze uit. Ze probeert nog een paar 
toetsen. En even later klinkt er een vrolijk wijsje. 
‘Dit is toch wel leuk hè?’ zegt Jack. 
Lizette knikt. ‘Bijna net zo leuk als shoppen!’ lacht ze. 
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