
Hip Holland Hip!

Hallo allemaal,

Wij wonen in een heel klein land met heel veel
mensen bij elkaar. Dichtbevolkt heet dat! En we zijn
een heel typisch volk met allemaal eigen gebruiken.
Nu heeft ieder volk dat natuurlijk wel maar weet je
eigenlijk wel dat iets dat voor jou heel gewoon is,
voor mensen uit andere landen heel vreemd is?!
Een patatje mayo bijvoorbeeld! Vraag maar eens
aan een toerist of zij dit ook kennen in hun eigen
land en ze staren je vast verbaasd aan!
Allemaal leuke gekke, hippe, Hollandse weetjes
kom je tegen deze week. We gaan speuren,
sporten, knutselen, quizzen en nog veel meer.

Hip Holland Hip is het thema!

Groetjes,
Het team van de BSO

Zelf bitterballen maken!

Bij echte Hollandse gewoonten hoort
natuurlijk het eten van overheerlijke
bitterballen! Wij zijn benieuwd of we
ze zelf ook zo lekker kunnen maken,
jij ook? 

Ik hou van Holland quiz

Kennis, reactievermogen en
teamoverleg staan bij deze quiz
centraal. Wie weet het meest over
Holland? We testen de kennis over
ons eigen land in deze super
spannende quiz! 

Hollandse Rap

Gers Pardoel, Lange Frans, Ali B;
allemaal heel bekende Nederlandse
rappers. De rap is ontstaan in
Amerika maar in Nederland al jaren
populair. Vandaag maken we onze
eigen rap.

Vuurtoren maken

Schepen weten dat ze bijna aan land
zijn door het licht van de vuurtorens.
Vooral vroeger waren ze erg
belangrijk. Wij gaan onze eigen
vuurtorenknutsel maken die zelfs
licht geeft! Natuurlijk is die wel wat
kleiner dan een echte vuurtoren maar
zeker niet minder mooi!

Pimp je klomp

Als Nederland in het buitenland
ergens om bekend staat dan zijn het
wel klompen, kaas en molens.
Klompen gaan we vandaag van een
andere look voorzien dan je al kent.
We pimpen een houten klomp! 

Nijntje maken

Nijntje is een echt Hollands konijntje,
getekend door Dick Bruna! Wij gaan
niet zomaar een Nijntje maken, maar
een Nijntje in een kommetjesvorm
van klei. Leuk én handig!

Oud Hollandsche Spelen

Koekhappen, spijkerpoepen.. we
gaan het allemaal doen tijdens deze
oude spelen. 

Grachtenpandjes maken

Langs de grachten van Amsterdam
zien we nog heel veel
grachtenpandjes! Dit zijn hoge
huizen uit vroegere tijden. Wij gaan
vandaag deze typisch Hollandse
huizen namaken, het komt er vast
heel mooi uit te zien!



Hip Holland Hip!

Knapzakjes

Heb je thuis nog lapjes stof waar je
niets meer mee doet? Een oud
overhemd mag je ook meenemen.
We gaan knippen en scheuren en
met een stok en een lintje maken wij
er een knapzak van!

Delfts blauwe tegeltjes

Delfts blauwe tegeltjes zijn superleuk
om te maken. Er gebeurt iets
magisch als je monochroom werkt:
elk tegeltje wordt anders en toch
passen ze allemaal bij elkaar. Zelfs
als je niet voor typisch Delfts blauwe
motieven zoals bloemen, vogels,
landschappen met molentjes en
zeegezichten met zeilschepen kiest! 

Tegeltjeswijsheden

De appel valt niet ver van de boom;
als je naast je schoenen loopt, krijg je
vieze sokken en zoals het klokje
thuis tikt, tikt het nergens. Het zijn
allemaal wijsheden die je vaak terug
ziet op de Delftsblauwe tegeltjes. Het
grappige is dat je bij de meeste van
dit soort uitspraken ook voorwerpen
kunt verzinnen. Vandaag spelen we
daarom een spannend zoekspel!
Welk team weet de meeste paren te
maken en wordt tegeltjeskampioen?

Wentelteefjes

Een wentelteefje is een lekker zoet
broodgerecht. In vroeger tijden
gooide je geen voedsel weg, daarom
was het de gewoonte om oud (maar
nog niet beschimmeld) brood weer
eetbaar te maken door middel van dit
recept. Tegenwoordig wordt het niet
vaak meer om deze reden gemaakt,
maar omdat het gewoon superlekker
is!

Patatje Gezond

Mmmmm, super lekker zakje patat!
Of eh....het is net even anders dit
keer. Geen frietjes maar....? Laat je
verrassen.

Boerengolf

In Nederland wordt boerengolf
gespeeld sinds 1999. Het schijnt voor
het eerst opgedoken te zijn in de
Achterhoek. In 2004 werd voor het
eerst een "Open Nederlands
Kampioenschap Boerengolf"
gehouden.Heel wat anders dan
gewoon golfen hoor! Doe je mee?

Levend Boter, kaas en eieren

We gaan boter, kaas en eieren
spelen. In het echt, dus niet even
snel op papier! Dus bepaal je tactiek
en verschuif naar het juiste vakje. 

Stroopwafels bakken

De stroopwafel werd voor het eerst
gemaakt in het begin van de
negentiende eeuw in Gouda. Een
echt Hollands koekje dat inmiddels
ook veel in het buitenland gegeten
wordt. Dat je ze ook eenvoudig zelf
kunt maken wist je misschien niet?

Hollandse plaatjeszoektocht

Een speurtocht waarbij we
bijvoorbeeld tulpen of stroopwafels
verzamelen. Dit klinkt misschien
makkelijk maar het is iets lastiger dan
dat het lijkt. We proberen zoveel
mogelijk goede antwoorden te
verzamelen met ons team!


