
Zomervakantie Nederland

Hollandse lekkernijen Quiz
Een lekker patatje met mayonaise of een koekje
bij de thee. Je staat er helemaal niet bij stil dat
sommige dingen die je eet typisch Nederlands
zijn. We gaan vandaag onze kennis testen met
een snelle quiz!

Ouderwetse kijkdoos maken
Maak een mooie kijkdoos en breng verhalen tot
leven. Dit is het type knutselwerk wat echt
iedereen wel eens gedaan heeft in zijn leven.
Maar het blijft zo verrassend! Gebruik je eigen
fantasie! Knip plak en kleur.

Boter, kaas en eieren renspel
Een heel bekend Hollands spelletje waarbij je dit
keer niet pen en papier gebruikt maar je benen!
Rennen maar! Wie is het snelste?

Oranje cupcake
Cupcakes...wie lust ze niet? En dan nog met een
extra oranje smaakje en een oranje topping.
Lekker! 

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

Pannenkoeken bakken
De Nederlandse pannenkoek wordt vrij dik
gebakken, in de andere landen doen ze dat weer
anders! Het is zeker weten altijd weer smullen!

Gezonde Slush Puppies
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is
echt supersimpel en veel gezonder dan de
variant van de ijssalon of kermis. Maak de
drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een
super vrolijk en lekker drankje.

Levend sjoelen
Lekker gaan over de sjoelbaan! Maar dan niet
met simpelen sjoelstenen dit keer. Nee, je gaat
zelf als een malle over die baan. Benieuwd hoe
dat gaat? Doe mee!

Dakpannen versieren
Opeens was het in Nederland een rage, vanaf
1999 doken ze overal op: versierde dakpannen.
Ineens werd het in Nederland mogelijk om
servetten per stuk te kopen. Een dakpan wordt
versierd met de mooiste afbeeldingen van
servetten en gebruikt als decoratie bij de
voordeur. Leuk om te maken voor jezelf of om
weg te geven. Kost wel even wat tijd, want we
moeten ze goed laten drogen.


