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Het nijlpaard (Hippopotamus amphibius) is de grootste en
algemeenste soort uit de familie der nijlpaarden
(Hippopotamidae). De andere soort is het dwergnijlpaard
(Hexaprotodon liberiensis). Het is tevens een van de grootste
landzoogdieren. Slechts de olifanten en sommige
neushoornsoorten zijn groter. De wetenschappelijke naam van de
soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus. Het nijlpaard
is de enige recente soort van het geslacht Hippopotamus, dat
onder andere ook enkele uitgestorven soorten uit Madagaskar, en de Pleistocene Europese soort
Hippopotamus antiquus omvat. Ondanks de naam is het dier niet nauw verwant met het paard,
maar eerder met walvissen.
Nijlpaarden leven in en om het water, in rivieren, plassen, meren en moerassen in een groot deel
van Afrika, oorspronkelijk van de Nijldelta tot de Kaap. Ze komen oorspronkelijk in ieder gebied
voor waar voldoende water is om in te baden en gras om van te grazen. In bergen kunnen ze tot
op 2000 meter hoogte worden gevonden.
Nijlpaarden zijn een belangrijk onderdeel van hun ecosysteem. Er zijn meren die zonder
nijlpaarden zo goed als levenloos zouden zijn, bijvoorbeeld doordat ze uit vrijwel steriel bronwater
voortspruiten, maar door de bemesting door dit dier een hele levensgemeenschap ondersteunen.
Het nijlpaard heeft een groot, rond lichaam, korte poten en een grote kop met een brede snuit. De
staart is kort en dik. Ze hebben geen vacht, slechts enkele borstelharen op de staart en het
gezicht. De zachte, glimmende huid is paarsgrijs, bruin en/of blauwig zwart. De onderzijde, oren en
bek zijn meer roze. In de huid zitten klieren die een viskeuze stof afscheiden die aan de
oppervlakte een rode kleur krijgt door polymerisatie. Deze afscheiding dient onder andere als
zonnebrandcrème, ontsmettingsmiddel en parfum. De ogen, oren en neusgaten zijn hoog op de
kop geplaatst, waardoor ze boven water blijven terwijl de rest van het lichaam onder water is. De
snijtanden zijn zeer groot en dienen voornamelijk om te vechten. Bij mannetjes zijn de hoek- en
snijtanden groter dan bij vrouwtjes. De tanden kunnen een lengte krijgen tot 50 cm. De tanden
blijven scherp doordat de tanden van de onderkaak en bovenkaak tegen elkaar aan schuren.
Het nijlpaard heeft een kop-romplengte van 280 tot 350 centimeter en een schouderhoogte van
130 tot 165 centimeter. De staart is 35 tot 50 centimeter lang. Mannetjes zijn groter dan
vrouwtjes. Vrouwtjes wegen over het algemeen 510 tot 2500 kilogram, mannetjes 650 tot 3200
kilogram. De mannetjes blijven veelal hun hele leven groeien.
Nijlpaarden worden in gevangenschap circa 50 jaar oud en in het wild zo'n 40 jaar. De hoogste
geregistreerde leeftijd van een nijlpaard in gevangenschap is 65 jaar.
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1975 Bouw 3 woonblokken van ieder 4 wonigen.

Onevennummers
1

2015 W.A.W.J.M. Camps

3 t/m 7
11 t/m 17
19 t/m 25
21

1996 Jerope Holding B.V belastingadviseur.

Evennummers
2

1980 Kentalis - De Marwindt is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen
met een auditieve en/of communicatieve beperking.
Deze beperking kan ontstaan zijn door slechthorendheid en/of
een ernstig spraak-/taalprobleem. Tevens laat de school
leerlingen met autisme toe indien de gedragscomponent
ondergeschikt is aan de communicatieve component. De school
kent een driejarige brugperiode. De leerlingen die in staat zijn een diploma te behalen
worden na de brugperiode, indien mogelijk, verwezen naar het regulier onderwijs of een
andere vorm van speciaal onderwijs. Het lesaanbod in de bovenbouw is op de praktijk
gericht. De leerlingen worden voorbereid op arbeid. Via de zorginstellingen binnen Kentalis
kan extra hulp aan onze leerlingen worden geboden.
Onze school is gespecialiseerd in onderwijs aan
jongeren (12 tot 20) met communicatieproblemen.
De communicatie staat centraal, maar we besteden
ook veel aandacht aan de zelfredzaamheid,
weerbaarheid, zelfstandigheid en sociale
vaardigheden van onze leerlingen. Een absolute
voorwaarde voor ons onderwijs is een pedagogisch
klimaat waarin de leerling zich veilig voelt.
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