
Bonjour à toutes et à tous,

Avant tout, j’espère que vous allez tou(te)s bien, vous et vos proches.

La situation actuelle est tout à fait exceptionnelle… Elle n’est sans doute pas
facile  à  vivre  pour  vous  au  quotidien.  Rester  confiné  chez  soi  n’a  rien
d’amusant, mais j’espère que vous avez tous compris qu’il en va de votre bien le
plus précieux, à savoir votre santé. Non seulement votre santé, mais également
celle, peut-être plus fragile, de celles et ceux qui vous entourent et qui vous sont
chers… Alors, par respect et par amour pour eux, respectez bien les consignes…

Malgré cela, la vie continue et je sais que vous êtes nombreux, élèves et parents,
à vous inquiéter pour votre avenir scolaire. Quand les cours vont-ils reprendre ?
Qu’en sera-t-il  de la matière ? Y aura-t-il  des examens ? Autant de questions
auxquelles nul n’a de réponse pour l’instant, ni les profs, ni la direction, ni le
pouvoir organisateur, ni la ministre de l’enseignement…

Dès lors, en attendant que la situation ne s’éclaircisse, voici, pour le néerlandais,
un exercice portant sur le texte « Tatoeages en piercings », que nous avons lu
ensemble, partiellement ou complètement, selon la classe. Vous trouverez donc
ci-dessous une copie du texte (pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore
reçu)  ainsi  qu’un  exercice  sur  ce  texte  (certaines  classes  ont  déjà  reçu  cet
exercice, mais pas toutes) : dans la partie A, il faut traduire 10 phrases extraites
du texte en français  correct,  tout  en respectant  bien sûr  le sens de la phrase
originale. Dans la partie B, vous devez répondre en néerlandais à 8 questions
portant sur le texte. S’il vous plaît, évitez le « copier-coller » du texte. Essayez
de répondre aux questions avec vos propres mots… 

Je vous suggère de faire cet exercice (dans la partie « dossiers » de votre cahier)
pour  vendredi 03 avril au plus tard. Si vous avez une (ou des) question(s) à
poser,  n’hésitez  à  le  faire  via  l’adresse  mail  sergelogist@hotmail.com. Cet
exercice, vous le savez sans doute, ne sera pas « côté ». Faites-le donc par vous-
mêmes, surtout si vous êtes en échec ou sur la « corde raide » en néerlandais.
C’est dans votre intérêt…

Pour la suite, nous verrons l’évolution de la situation, à chaque jour suffit  sa
peine… Consultez régulièrement le site du lycée Émile Max pour voir s’il y a
des nouveautés. En attendant, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.

Bien à vous,

Serge Logist
0477 / 91 42 49
sergelogist@hotmail.com
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Tatoeages en piercings

Wat zijn piercings en tatoeages?
Een  tatoeage  wordt  gemaakt  door  inkt  in  de  huid  te  injecteren.  Je  kunt
afbeeldingen  bijna  overal  op  je  lichaam laten  zetten.  Een  piercing  is  minder
permanent. Je ziet piercings op verschillende delen van het lichaam. Zo kun je je
tepels,  tong,  navel  of  geslachtsdelen laten piercen.  Er wordt  een gaatje in  je
lichaam gemaakt dat je kunt decoreren met een sieraad of ring.

Waarom nemen mensen een tatoeage of piercing?
Tatoeages en piercings zijn vormen van lichaamsversiering. Veel mensen nemen
er een, omdat ze dat gewoon mooi vinden. Je kunt zo jezelf onderscheiden van
anderen en laten zien wie je bent. De beslissing om een tatoeage of piercing te
nemen, neem je zelf. Het kan je een gevoel van controle over je eigen lichaam
geven.  Er  zijn  ook  mensen  die  een  tatoeage  of  piercing  nemen  omdat  ze
belangrijke dingen in hun leven meemaken, bijvoorbeeld het bereiken van een
bepaalde leeftijd, een geboorte of een hevige verliefdheid. Tatoeages kunnen ook
dienen om aan te geven dat je bij een bepaalde groep hoort.

Hoe werkt een tatoeëerder of een piercer?
Tatoeages en piercings worden meestal  in speciale winkels aangebracht.  Deze
winkels worden ook wel studio’s of shops genoemd. Elke tatoeëerder of piercer
heeft een vergunning nodig en hij  moet zich houden aan het reglement voor
hygiënisch werken. Het is bijvoorbeeld verboden een tatoeage of piercing aan te
brengen bij kinderen onder de 12 jaar. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar moet er
toestemming van de ouders zijn. De ouders moeten ook aanwezig zijn bij  het
zetten van de tatoeage of piercing. Bij jongeren tussen de 12 tot 16 jaar mag er
geen tatoeage op het hoofd, de hals, de polsen of handen gezet worden. Ook
mag er geen piercing in de geslachtsdelen en bij de meisjes is de tepelpiercing
verboden.
Voordat  een  tatoeage  wordt  gezet,  moet  eerst  je  huid  geschoren  en  goed
schoongemaakt worden. Het zetten van een tatoeage kan 30 minuten tot een
paar uur duren, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het figuur. De pijn
die je voelt, wordt wel beschreven als tintelen of verbranden in de zon. Wanneer
je een piercing laat zetten, wordt de plek waar de piercing komt schoongemaakt.
Veel mensen vinden de gedachte aan pijn erger dan de pijn op zich. De plekken
die het meest pijn doen zijn de tepels en tussen de neusgaten. Het laten zetten
van een piercing duurt ongeveer twee minuten.

Wat zijn de risico’s van piercings en tatoeages?
Bij het zetten van een tatoeage of piercing kunnen er allergieën ontstaan, door
de inkt (bij een tatoeage) of door het materiaal van het sieraad (bij een piercing).
Je kunt bepalen of er in een tatoeagestudio hygiënisch wordt gewerkt:
 Zijn de tatoeëerders of piercers professioneel en hiervoor opgeleid?
 Is  er een aparte werkruimte in de studio? Is  die werkruimte schoon en

goed verlicht?
 Wordt de huid gedesinfecteerd vóór en na elke tatoeage of piercing?
 Trekt de tatoeëerder nieuwe handschoenen aan voor hij begint?
 Gebruikt hij steeds een nieuw scheermesje (tatoeage) of nieuwe naalden

(piercing) voor elke klant?

Hoe kun je piercings of tatoeages weghalen?
Wanneer je spijt of genoeg hebt van een tatoeage en deze wilt laten weghalen,
bestaan  daar  vier  methoden  voor.  Je  kunt  lagen  huid  met  chemicaliën
wegbranden. Je kunt ze ook afschrapen, wegsnijden of met een laserbehandeling
laten weghalen.  De eerste  drie methoden veranderen de huid erg en kunnen
lelijke littekens geven. Een tatoeage laten weghalen met een laserbehandeling is
prijzig  en  duurt  vaak  lang.  Je  krijgt  nooit  garantie  dat  de  tatoeage  helemaal
verdwijnt.



Een piercing kun je gewoon uithalen als je er geen zin meer in hebt. Meestal blijft
het gaatje bestaan.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen
Het  is  verstandig  om  eerst  een  aantal  studio’s  te  bezoeken  voordat  je  een
piercing of tatoeage laat zetten. Doe het niet te impulsief. Bedenk goed dat een
tatoeage in principe blijvend is en dat het verwijderen ervan duur is. Een piercing
is wel minder permanent dan een tatoeage, maar denk er ook goed over na, want
het gaat tenslotte om je eigen lichaam en gezondheid.

Tatoeages en piercings

A. Vertaal in behoorlijk Frans
1. Een tatoeage wordt gemaakt door inkt in de huid te injecteren. 
2. Je kunt zo jezelf onderscheiden van anderen en laten zien wie je bent
3. Tatoeages kunnen ook dienen om aan te geven dat je bij een bepaalde groep hoort.
4. Tatoeages en piercings worden meestal in speciale winkels aangebracht.
5. Voordat  een  tatoeage  wordt  gezet,  moet  eerst  je  huid  geschoren  en  goed

schoongemaakt worden.
6. Het zetten van een tatoeage kan 30 minuten tot een paar uur duren.
7. Veel mensen vinden de gedachte aan pijn erger dan de pijn op zich.
8. Je kunt bepalen of er in een tatoeagestudio hygiënisch wordt gewerkt:
9. Een tatoeage laten weghalen met een laserbehandeling is prijzig en duurt vaak lang.
10.Bedenk goed dat een tatoeage in principe blijvend is en dat het verwijderen ervan duur

is.

B. Antwoord in het Nederlands
1. Op welke manier en in welk lichaamsdeel wordt een piercing meestal gemaakt?
2. Welke levensgebeurtenissen vieren veel mensen (vieren = célébrer) met het laten zetten van een tatoeage?
3. Op welke lichaamsplekken mogen kinderen tussen 12 en 16 geen tatoeage of geen piercing laten zetten?
4. Doet een piercing pijn? Welke lichaamsdelen doen het meest pijn?
5. Waardoor krijg je soms allergieën bij het zetten van een tattoo of een piercing?
6. Waarom willen de mensen soms een tatoeage laten weghalen?
7. Wat zijn de voor- en nadelen van de laserbehandeling bij het weghalen van een tatoeage?
8. Waarom moet je niet te impulsief zijn als je een tatoeage of een piercing laat zetten?
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