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Een boek vol met leuke puzzels en  

opdrachten om thuis te doen! 

Veel plezier! 

Editie 3 
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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  

 

Waterballonnen tennis 
 

Benodigdheden: 

- waterballon 

- 2 handdoeken 

- iets om een net 

of lijn te maken 

 
Speel een water-
ballon over het 
net met de hand-
doek. Valt de wa-
terballon aan de 
overkant op de 
grond, hebben 
jullie een punt.  
 
Wie heeft de meeste punten?  

 

Dieren tekenen 
 
Vind twee diertjes en teken ze hieronder. Laat iemand anders raden welke dieren je 
hebt gevonden. 
 
 

 

Drijven 
 
Benodigdheden: 
- Dingen uit je tuin of de natuur 
- Vijver of emmer met water 
  
Verzamel een handvol bladeren, 
takjes en steentjes en kijk wat 
blijft drijven en wat niet.  
Steentjes zinken natuurlijk, maar 
niet als je er eentje op een 
blaadje legt.  
 
En hoeveel druppels water kun je 
op een blaadje laten vallen voor 
het zinkt?  

Buitenspelletjes 
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Maak je eigen moestuin 
 

 

Pitten van fruit en groente 

(tomaat, aardbei, paprika enz.) 

Eierdoos  

Aarde  

Regelmatig water geven 
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F416934878005369813%2F&psig=AOvVaw2HYjpEZAOjslDe58Zl6z19&ust=1589055597222000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD_ncSLpekCFQAAAAAdAAAAABAe
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Bloemen 

Verbind de juiste naam met de bloem. 
 Bonus: tel hoeveel bloemen er zijn! 

Zonnebloem 

Aantal: 

Tulp Madelief Roos 

Aantal: Aantal: Aantal: 

 

 

 

Kom bij ons speuren en puzzelen op 
Maandag 1 juni, tweede Pinksterdag 

tussen 14:00 en 16:30uur 
In Park Seghwaert, Parkdreef 199 

 
De activiteit is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

Meer informatie en aanmelden 
graag via: www.ymcazoetermeer.nl 
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Verbind de cijfers 
 

 

Moppen 
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Kleuren op nummer  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 9 

8 
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 Natuurspeurtocht 
 

Heb jij iets gevonden? Kleur het dan in. 

Paardenbloem 

Vissen 

Vogel 

Blad 

Stenen 

Insecten  

Zwaan 

Boom 

Bessen 

Veer 

Afval 

Klavertje vier 
Lieveheersbeestje 
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Woordzoeker 



 9 

 

 

Het weer 

 

Vulkaan uitbarsting 
 

Je eigen vulkaanuitbarsting maken?  

Hier leggen we uit hoe je dat kan doen.  

 

Benodigdheden: 

 Boetseerklei 

 Plastic bord  

 Bakpoeder 

 Natuurazijn 

 Rode kleurstof 

 Lepel 

 Beker  

 

Stap 1: Leg de klei op het bord en kneed een berg. 

Stap 2: Maak een diep gat in de bovenkant van de berg. Je hebt nu een krater. 

Stap 3: Wacht tot de klei hard is. 

 

Nu begint het leukste deel van het werk! De uitbarsting van de vulkaan… 

 

Stap 4: Giet natuurazijn in een beker. Doe er wat druppels rode kleurstof door. Zo 

wordt de lava rood! 

Stap 5: Strooi het bakpoeder in de krater. Giet de natuurazijn erbij. Meng dit met 

een lepel en wacht tot het bruist. 

Verbind de juiste plaatjes met elkaar!  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikihow.com%2FEen-vulkaan-maken&psig=AOvVaw1TjjHKWZ8tZs9OwKUfLAzs&ust=1586977017958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDzo53M6OgCFQAAAAAdAAAAABAE
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Vergeet-me-nietjes knutselen 
Het Vergeet-mij-nietje is een prachtig bloempje. Dit 

bloempje is ook een symbool wat Alzheimer Nederland 

vaak gebruikt om te laten zien dat we mensen met     

dementie en hun naasten niet vergeten. Het Vergeet-mij

-nietje is dus ook een symbool van liefde en medeleven.  

 

Het knutselen van een Vergeet-mij-nietje is niet heel 

moeilijk. Je kunt ze natuurlijk gewoon tekenen, maar 

misschien kun jij er ook wel een in 3-D maken? Je hebt 

daarvoor nodig: 

 

- Stiften in de kleuren blauw, groen, geel  

- Zwarte pen 

- Schaar 

- Lijm 

- Plakband 

- Wit A4 papier 

 

 

 

Eerst teken je op een leeg wit papier een Vergeet-mij-nietje. Zie het voorbeeld 

hierboven. Je kunt de Vergeet-mij-nietjes helemaal inkleuren, maar ook woorden 

op de blaadjes zetten die jij belangrijk vindt.  Zorg ervoor dat de bloemetjes ver-

schillen in grootte, dus de een wat groter dan de ander. Knip nu de Vergeet-mij-

nietjes zo netjes mogelijk uit. Leg ze op volgorde van groot naar klein.  

Nu plak je de kleinere bloemetjes, een voor een in de 

grotere bloem. Zo lijkt het net alsof de bloem meerdere 

blaadjes heeft. Teken als laatste een geel rondje en knip 

deze uit. Plak deze in het midden van de bloem. Je kunt 

de blaadjes van de bloemen nog markeren met een    

zwarte pen, zo kan je beter zien dat het blaadjes zijn. Nu 

heb je je eigen Vergeet-mij-nietje.  

Geknutselde Vergeet-mij-nietjes kun je op meerdere   

manieren gebruiken. Je kunt ze op een saté prikker      

rijgen, waardoor je een bijna echte bloem hebt. Maar je 

kunt ook een foto in het midden plakken van iemand die 

jou dierbaar is. Ook kun je de Vergeet-mij-nietjes op een 

leeg kaartje plakken en op de achterkant een dierbare 

herinnering schrijven. De mogelijkheden zijn eigenlijk 

eindeloos! 
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Kleurplaat paard 
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Appelmoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schil de appels, gooi het klokhuis weg en snijd de appels in kleine stukjes. Snij de 
citroen doormidden en pers 1 helft uit boven een grote pan (haal de pitjes eruit). 
Doe de appelstukjes, water, kaneel en suiker erbij. Zet de pan op het vuur en wacht 
tot het kookt. Vraag je ouders om te helpen. 
 
Als het water kookt zet je het vuur laag en laat je de appelmoes zachtjes doorko-
ken. Zet de deksel schuin op de pan. Je mag af en toe in de pan roeren. Na onge-
veer 15 minuten is je appelmoes klaar. Wil je graag zachte appelmoes? Pureer dan 
de appelmoes met de staafmixer tot dat het glad is.   

 

Wentelteefjes 
 

Heb je oude boterhammen in huis of vandaag even geen zin in een boterham met 

kaas? Maak wentelteefjes! Makkelijk en heerlijk! 

 

Ingrediënten:  

 - (oud) brood 

 - 250 ml melk 

 - 1 ei 

 - 1 theelepel kaneel 

 - zakje vanille suiker 

 - Boter of olie  

 - Suiker 

 

Benodigdheden: 

 - Diep bord 

 - Vork 

 - Pan om te bakken 

 - Spatel 

 

Meng de melk, ei, kaneel en vanille suiker goed door elkaar in een diep bord. Doop 

het brood ongeveer beide kanten 5 seconden in het bord. Maak de pan warm op het 

fornuis en laat wat boter of olie smelten. Bak de boterham aan beide kanten totdat 

ze mooi bruin zijn. Beetje suiker op het wentelteefje en smullen maar! 

Ingrediënten: 
- 1 kilo appels 
- 1 citroen  
- 1 eetlepel suiker 
- 1 theelepel kaneel 
- 1 liter water 
 
Benodigdheden: 
- Schilmesje 
- Grote pan 
- Staafmixer  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wentelteefjesrecept.net%2F&psig=AOvVaw2iOXNWoWtv_IZwAtFvXonZ&ust=1588965299479000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCI3pO7oukCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Fstock-afbeelding-appel-en-heerlijke-appelmoes-image17890991&psig=AOvVaw0ZH9y-yOtMmq4T1XUZjKGn&ust=1589050586950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND8ru_4pOkCFQAAAAAdAAAAABAS
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Doolhof 
Antwoorden: 
Bloemen: Zonnebloem 1, Tulp 3, Madelief 5, Roos 4 
Het weer: Meisje met paraplu - Wolk met regen, Jongen met vlieger - Blazende wolk, 
Schaatser - IJsster, Palmboom - Zon  
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Crea Bea 

 
Kleur en speur 

 

 

 

 

 

 

 
   Pak een leeg blad en kleur rondjes van verschillende kleuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ga met het blad naar buiten en zoek bloemen of andere dingen in de kleur die je 

op het blad gekleurd hebt. 

 

Vogelhuisje maken 
 

Benodigdheden: 

 - Leeg melkpak 

 - Kwast 

 - Verf 

 - Schaar 

 - Nietmachine of plakband 

 - Stuk touw 

 - Stokje  

 

1. Maak het pak goed schoon en maak de boven-

kant dicht (dit kan met plakband of nietje). 

2. Maak gaten in het pak. 

3. Versier het huisje met verf. 

4. Prik eventueel een stokje onder een gat. 

5. Doe een touwtje door de bovenkant. 

6. Zoek een mooi plekje buiten, hang je vogelhuis-

je op en wacht op de vogeltjes. Je kan natuurlijk 

ook wat vogelzaad in het huisje doen. 
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Www.ymcazoetermeer.nl 

*Appletown = apeldoorn 
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Ganzenbord 
Benodigdheden: 

 Schaar en lijm, om de dierendobbelsteen te knutselen 

 Een muntje 

 Pionnen 

 

Uitleg: 

 Zet voor iedere speler een pion bij de start 

 De jongste speler mag beginnen 

 Gooi het muntje en de dobbelsteen 

 Maak het geluid van het dier dat je dobbelt 

 Gooi je KOP dan mag je 1 stap vooruit; 

 Gooi je MUNT dan mag je 2 stappen zetten 

 Wie is er als eerste bij het einde? 
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