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Een boek vol met leuke puzzels en  

opdrachten om thuis te doen! 

Veel plezier! 

Editie 2 
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Dit boekje wordt jou aangeboden door de YMCA’s in regio Den Haag en          
Zoetermeer. De YMCA zet zich in voor ontspanning, vermaak en plezier van    
kinderen. Dit kan nu helaas niet op locatie, dus bieden we je graag dit boekje   
aan om thuis mee aan de slag te gaan. 
 
Voor meer informatie kijk op: www.ymcadenhaag.nl  

Hollandse spelletjes 

 

Koekhappen 

 
Benodigdheden: 
 Ontbijtkoek 
 Stevig draad 
 

Uitleg: 

Het spel koekhappen is makkelijk te maken. 

Je hebt alleen ontbijtkoek en een stevige 

draad nodig. Snijd de ontbijtkoek in dunne 

plakken, maar zorg ervoor dat ze niet te dun 

zijn want anders vallen ze bij een keer happen 

al van de draad af. Dan rijg je de plakken aan 

de draad en hang je ze op de juiste hoogte. 

Het koekhappen kan beginnen! Hiervoor is het 

wel belangrijk dat iedereen zijn handen op zijn 

rug houdt. De persoon die als eerste de ont-

bijtkoek van het draadje gegeten heeft, is de 

winnaar. Om het spelletje moeilijker te maken 

kun je er ook voor kiezen om het blind te 

doen. Als blinddoek kan je een theedoek ge-

bruiken.  

 

Spijkerpoepen 
 
Benodigdheden: 
 Spijker 
 Touw 
 Fles(sen) 
 
Uitleg: 
Maak de spijker aan het uiteinde van het touwtje vast en bind vervolgens het touw-
tje om jezelf of een van je tegenstanders. Het is de bedoeling dat het touwtje zo 
vastgemaakt wordt, dat de spijker een klein stukje onder de speler hangt. Nu kan 
het spijkerpoepen beginnen. Het is hierbij de bedoeling dat je het snelste de spijker 
in de fles krijgt. Hierbij mag je natuurlijk niet je handen gebruiken. Je moet gehurkt 
proberen de spijker als eerste in de fles te krijgen. 

 

Blikgooien 
 
Benodigdheden: 
 10 Blikken (of bakjes) 
 3 Ballen 
 
Uitleg: 
Stapel de blikken op elkaar. 
Je mag 3 keer gooien. Wie gooit 
de meeste blikken omver? 
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Ezeltje prik 
 
Benodigdheden: 
 Oude kartonnen doos 
 Teken een ezel op karton 
 Punaise met touwtje 
 Blinddoek 
 
Uitleg: 
Hang de ezel aan de muur. Doe de blinddoek voor. 
Wie prikt de staart van de ezel op de juiste plek? 

 

Boter, kaas & eieren 
 
Benodigdheden: 
 Pen 
 Papier 
 
Uitleg: 
Het spel wordt gespeeld met kruisjes en rondjes. Een van de 
spelers speelt het spel met kruisjes en de andere speler met rondjes. Om de beurt 
teken je een kruisje of een rondje  en moet je ervoor zorgen dat je er drie op een 
rij krijgt. Let goed op wat de tegenstander doet. Je moet er namelijk niet alleen 
voor zorgen dat je zelf drie op een rij krijgt, maar ook dat de tegenstander dit niet 
voor elkaar krijgt. Heeft de tegenstander al twee rondjes of kruisjes op een rij lig-
gen, leg dan snel jouw kruisje of rondje neer om te voorkomen dat de tegenstan-
der wint.  

 

Scorelijst 

Je kunt van deze spelletjes een wedstrijd maken. De winnaar van 

een spel krijgt 5 punten. Degene die 2e is geworden krijgt 3  

punten. De andere spelers krijgen 1 punt. 

Naam Koek- 

happen 

Ezeltje 

prik 

Spijker- 

poepen 

Blik- 

gooien 

Boter 

kaas en 

eieren 
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Kleedjesmarkt 
 

Er is markt! Je hebt €10,00. Wat ga 
jij kopen? Zet er een cirkel omheen. 
De €10,00 moet helemaal op gaan. 

 

Zoek de 6 verschillen 

 

Blik telefoon 
Benodigdheden: 
 2 blikken 
 10 meter touw 
 Spijker en hamer 
 

 

Stap 1: Sla in de bodem van 
het blik een gaatje 

Stap 2: Verbind de blikjes met 
elkaar, maak een goede knoop 

Stap 3: Ga uit elkaar staan, het 
touw moet gespannen zijn en 
praat door het blik. 
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Koninklijke cupcakes 
 
Ingrediënten: 
 150 gram ongezouten roomboter 
 3 middelgrote eieren 
 150 gram fijne kristalsuiker 
 175 gram zelfrijzend bakmeel 
 1 sinaasappel 
 125 gram wit glazuur 
 1 theelepel rode kleurstof 
 1 theelepel gele kleurstof 
 2 eetlepels zachte parels zilver 
 
Benodigdheden: 
 Muffinvorm 
 Papieren cupcakevormpjes 
 
Bereiden: 
Verwarm de oven voor op 180 °C. Smelt de boter in een steelpan op laag vuur. Zet 
het vuur uit als ⅔ van de boter gesmolten is. De rest van de boter smelt vanzelf. 
Breek de eieren boven een kom en klop schuimig met een mixer. Voeg de suiker toe 
en klop tot een stevig lichtgeel eierschuim. Dit duurt ca. 5 min. Zeef het zelfrijzend 
bakmeel boven het eierschuim en schenk de gesmolten boter erbij. Spatel door el-
kaar. 
 
Boen de sinaasappel schoon. Rasp de oranje schil van de sinaasappel erboven en 
pers de vrucht uit. Voeg het sap toe aan het beslag en meng erdoor. Leg de papie-
ren cupcakevormpjes in de muffinvorm en vul de vormpjes voor ⅔ met het beslag. 
Bak de cupcakes in ca. 20 min. goudbruin en gaar in het midden van de oven. Neem 
uit de oven en laat in 1 uur helemaal afkoelen. 
 
Doe het glazuur in een kommetje en meng de rode en gele kleurstof erdoor. Bestrijk 
de cupcakes met het oranje glazuur en maak op elke cupcake een kroontje van zil-
veren parels. 
 
Variatietip: 
Bak voor rood-wit-blauwe cupcakes de cakejes in een blauwgeruit vormpje (set van 
5 kleuren van Dr. Oetker). Bestrijk de afgekoelde cupcakes met het witte glazuur. 
Spuit pas als je een cupcake verkoopt een mooie toef slagroom (spuitbus) op de 
cupcake en leg er een gewassen aardbei (met kroontje) bovenop. 

Moppen 
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Kleurplaat molen 
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Kruiswoordpuzzel 

Horizontaal 

2. De hoofdstand van Nederland 

3. Het land ten zuiden van Nederland 

4. De kleur van Nederland 

5. De maand waarin de koning jarig is 

6. De middelste kleur van de Nederland-

se vlag 

9. Het volkslied heet … 

10. Nederland ligt in het werelddeel … 

11. In Nederland betaalden we voor de 

euro met de … 

Verticaal 

1. De oudste dochter van de koning 

en koningin 

3. Op 4 en 5 mei vieren wij de …   

van Nederland in de Tweede Wereld-

oorlog 

7. Een roze gebakje 

8. Hier zitten de Eerste en Tweede 

Kamer 
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Het is bijna koningsdag en 

dat gaan we vieren! 
 De YMCA organiseert in 

Zoetermeer een  
raamversierwedstrijd. 

 
Maak van een raam in je 

huis een schilderij met het 
thema oranje boven. 

 
Geef je op via onze website 

www.ymcazoetermeer.nl 
en zorg dat je schilderij 

klaar is op  
26 april om 12.00 uur.  

 
Het mooist versierde raam 

wint een leuk prijsje! 
 

Vanaf 27 april kun je met 
een leuke fietsroute langs 

de andere deelnemers. 
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Woordzoeker 
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Rebus 
Op 4 mei is de Dodenherdenking in Nederland. Om 20:00 uur zijn we 2 minuten stil 
om te denken aan de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. 
In Nederland wordt op 5 mei Bevrijdingsdag gevierd. Dan vieren we dat we bevrijd 
werden van de Duitsers. Er zijn dan ook festivals door het hele land. 
Lukt het jou om de volgende rebussen op te lossen met woorden die passen bij deze 
dagen? 
 

Antwoord:________________________________ 

Antwoord:________________________________ 

Antwoord:________________________________ 

Antwoord:________________________________ 
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KOM JIJ ONS HELPEN? 
 De YMCA in de regio Den Haag zoekt vrijwilligers die willen  

helpen bij de huttenbouwweken!  

Waarom zou je helpen? 
 Het is super leuk! 
 Het is een waardevolle  

ervaring, ook voor op je cv 
 Je krijgt training om je zelf te 

ontwikkelen als begeleider 
 Je doet iets goeds voor een 

ander 
 Je verbreed je netwerk 
 En soms krijg je er nog  
  studiepunten voor ook! 

Kijk op de website voor meer informatie 

Ben jij: enthousiast, leergierig en een teamspeler 

En lijkt het je leuk om kinderen te begeleiden met  
huttenbouwen en sport– spelactiviteiten? 

Geef je dan op voor één van de huttenbouwweken: 

16-21 augustus in Zoetermeer   23-28 augustus in Ypenburg 

www.YMCADENHAAG.nl 
info@ymcadenhaag.nl 
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Zelf ijs maken met fruit! 
 

IJs eten in de zomer hoeft helemaal niet! Zelfs in de winter, herfst of lente is het 

heerlijk als toetje! En nog best gezond met veel fruit! Ik heb het recept al vaak ge-

maakt en ik moest hem delen met jullie, want ik wil dat iedereen hiervan kan genie-

ten. Het is niet moeilijk, wel moet je oppassen met keukenmachines.  

Je kan dit recept maken met heel veel soorten fruit! Ik vind aardbeien toch wel het 

lekkerst, maar ook mango is een favoriet van mij!  

Benodigdheden: 

 250 gram fruit (vers of ingevroren) 

 2 eetlepels citroensap 

 1 eetlepel honing 

 2 eetlepels yoghurt (maakt niet uit  

 wat voor soort yoghurt) 

 +/- 2 eetlepels aardbeienjam (mag  

 ook een andere jam zijn, hangt af  

 van wat voor soort fruit) 

 Blender of staafmixer 

 Bak voor het ijs 

 

Recept: 

Doe het fruit, yoghurt, citroensap en honing bij elkaar. Pureer het en zorg dat alles 

goed gemengd is. Gebruik hiervoor een keukenmachine (blender/staafmixer). Vraag 

je ouders om te helpen, want dit is nog best lastig. Als alles goed gemengd is en er 

geen stukjes meer inzitten, dan voeg je de jam toe. Je kan zelf proeven hoeveel jam 

je wilt. Jam is best zoet, dus proef wanneer je het lekker vindt. Hoe minder jam, hoe 

gezonder!  

Doe nu alles in de bak en zorg 

dat het goed verdeeld is! Dan 

stop je het in de vriezer en 

schept het ijs elk uur even door 

met een vork. Laat je het mini-

maal 6 uur in de vriezer staan. 

Dan is het ijs klaar! Het ijs is erg 

hard geworden, dus als je het 

wil opeten, zorg dan dat het ijs 

wat zachter is door het wat eer-

der uit de vriezer te halen!  

Antwoorden: 
Kruiswoordpuzzel: 1 Amalia; 2 Amsterdam; 3→ België;  3↓ Bevrijding; 4 Oranje; 5 April;  
6 Wit; 7 Tompouce; 8 Denhaag; 9 Wilhelmus; 10 Europa; 11 Gulden 
Woordzoeker: Rood Wit Blauw 
Rebus: Bevrijdingsdag; soldaat; vrijheid; rood wit blauw. 
Geheimschrift: Prinses; Maxima; vlag; vrijmarkt; koets; paleis; zwaaien; troon;  
nederland. 
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Crea Bea 

 

 
 
 
 
 

Tulpen 
 
Neem 2 kleuren vouwblaadjes (vierkant) 
en vouw de blaadjes zoals hiernaast is 
voorgedaan.  
Plak een stokje erachter en heb een 
mooie bos tulpen.  

 

Leeuw 
 

Uitleg: 
Vouw een happertje van 
een oranje papiertje. Op 
de foto hiernaast kan je 
zien hoe je dit doet.  
Knip blaadjes uit bruin pa-
pier en plak deze aan de 
achterkant van het     
happertje. 
Maak ook een neusje en 
oren van bruin papier. 
Als laatste kan je ogen 
maken van witte en zwar-
te rondjes. De leeuw is 
dan al af. 
 
Je kan het natuurlijk ver-
der versieren zoals je wil! 
 
 
 

Benodigdheden: 
 Gekleurd papier 
 Schaar 
 Lijm 
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Delftsblauwe bordjes 
 
Benodigdheden: 
 Witte papieren bordjes 
 Potlood 
 Diverse tinten blauwe stiften 
 
Optie: diverse tinten blauwe verf 
 
Uitleg: 
Teken eerst met potlood een  
tekening in het thema Holland 
op het bordje. 
Kleur deze tekening in met de  
diverse tinten blauw. 
Versier de rand van het bordje. 

 

Koningsdag geheimschrift 
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Kleurplaat  

 

1 = donkerblauw 
2 = geel 
3 = rood 
4 = zwart 
5 = wit 
6 = oranje 
7 = lichtblauw 


