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Onzichtbaar
Schrijf met een wit waskrijtje een
geheime boodschap op wit papier.
Verf met waterverf het witte blad in
allerlei vrolijke kleuren.
Je geheime boodschap
komt nu tevoorschijn!
Variatietip: verstop een schat in de tuin en teken met een wit waskrijtje
op papier waar de schat verstopt is.
Laat iemand anders verven en zoeken naar de schat.
Kunnen ze hem vinden?

Insectenbingo
Word Freek Vonk
en ga op zoek naar
insecten in de tuin.
Krijg jij de hele
kaart vol?

Dit boekje wordt jou aangeboden door de YMCA Zoetermeer. De YMCA zet zich
in voor ontspanning, vermaak en plezier van kinderen. Dit doen we op locatie,
maar ook door dit boekje bij jou thuis.
Voor meer informatie kijk op: www.ymcazoetermeer.nl
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De echte kunstenaar

3D schilderij
Voor dit 3D schilderij gebruik je
vlinderpasta. Verf de vlinders in
een mooie vrolijke kleur en plak ze
op een vel papier. De voelsprietjes
teken je met een zwarte stift. Met
een stippellijntje kan je laten zien
hoe de vlinder heeft gevlogen.

Kleurkunst
Teken op een papiertje een ei (of
iet anders). Zet met een liniaal
verschillende lijnen op het vel.
Kleur de vlakken binnen jouw ei
met 3 verschillende kleuren,
bijvoorbeeld geel, groen en blauw.
Kleur de vlakken buiten jouw ei
met 3 andere kleuren, bijvoorbeeld
rood, roze en paars.
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Gevulde eieren voor 8 personen
Ingrediënten
- 4 eieren
- 1 eetlepel mayonaise
- 1 eetlepel yoghurt
- 1 theelepel mosterd
- Snufje paprikapoeder
- Snufje kerriepoeder
(mag je ook weglaten)
- Verse bieslook
(als je dat lekker vindt)

Bereidingswijze:
Kook de eieren in ongeveer 10 minuten
hard. Spoel ze af onder koud water zodat ze schrikken. Pel de eieren en snijd
ze doormidden. Haal het eigeel met een
vorkje er uit en doe dit in een kommetje. Prak het eigeel met een vork zo fijn
mogelijk.
Voeg de mayonaise, yoghurt, mosterd,
paprikapoeder en kerriepoeder toe en
meng goed door elkaar. Doe het mengsel in een spuitzak en maak mooie toefjes in de eiwitten. Heb je geen spuitzak,
doe het mengsel dan met een theelepel
in de halve eitjes.

Creatief met fruit
Van www.knutselen-enzo.nl
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Koken, bakken
en knutselen
in de keuken

Zelfgemaakte Oreo’s
Tijd: 20 min. + 10 min. in de oven
Benodigdheden:
Voor de koekjes
- 165 gr bloem
- 200 gr suiker
- 50 gr cacao
- 120 gr boter
- 1 ei
- 1 tl baking soda
- 1/4 tl bakpoeder
Voor de vulling
- 120 gr boter
- 250 gr poedersuiker
- 2 tl vanille extract

Bereidingswijze:
Meng in een grote
beslagkom de bloem,
cacao, baking soda,
bakpoeder, zout en
suiker. Als alle droge ingrediënten goed
met elkaar vermengd zijn, voeg dan de
boter en het ei toe. Kneed het deeg met de
hand tot een mooie stevige bol. Bewaar
het deeg eventueel een halfuurtje in de
koelkast. Dit zorgt ervoor dat de koekjes in
de oven hun vorm mooi behouden. Roep er
een volwassene bij en verwarm de oven
voor op 190 graden.
Rol de deegbol uit tot een dikte van
ongeveer een centimeter. Steek met
behulp van een ronde koeksteker, of een
klein glaasje, 24 gelijke rondjes uit het
deeg. Leg deze daarna op een met bakpapier beklede bakplaat en bak de koekjes
in zo’n 10 minuten gaar.
Laat de koekjes na het bakken volledig
afkoelen. Maak ondertussen de vulling. Mix
hiervoor de boter, suiker en het vanille
extract. Schep de vulling, als hij mooi
luchtig is, over in een spuitzak en spuit de
crème tussen twee koekjes. Uiteindelijk
hebben de oreo’s misschien meer weg van
chocolade macarons, maar mooi zijn ze
wel.
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Kleur in, knip uit….
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en puzzelen maar

Maak een foto van jouw puzzelcreatie, mail
naar info@ymcazoetermeer.nl en wij
delen hem op onze facebook en instagram
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Doolhof
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Geheimtaal
De woorden zijn door een spion in geheimtaal geschreven. Kun jij ontdekken wat er staat? Gebruik de onderstaande legenda als hulp en schrijf de
woorden op de lijntjes eronder.
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Woordzoeker
bloem
april
mei
lammetje
rups
vlinder
zon
bij
nest
kalfje
kuiken
kikker

Welke letters blijven over?

Geocachen
Oftewel schatzoeken!
Het enige dat je nodig hebt is een telefoon met
gps, makkelijke (wandel)kleding en een rugzak.
Download de app geocaching van Groundspeak.
In de app staan verschillende geocaches die je
kunt zoeken. ook staat er precies wat je nodig
hebt en hoe moeilijk dat deze is.
Er zijn zelfs
geocaches met een
speurtocht vooraf!
Het leuke is dat je
geocahing in heel
Nederland en zelfs in de hele wereld kan doen!
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Antwoorden:
Mop: Bij de bakker klagen omdat er een gat in je donut zit!
Woordzoeker: lente

Kleurplaat

Slijm maken met wasmiddel en lijm
Zelf slijm maken gaat ook goed zonder borax (lenzenvloeistof). Iedereen heeft wel
wat wasmiddel in huis. Slijm met wasmiddel heeft bovendien een goede geur! Het
slijm zal ook een mooie structuur krijgen.
Ingrediënten
- Doorzichtige of witte knutsellijm (125 ml)
- Vloeibaar wasmiddel (4 theelepels of 20 ml om te beginnen, moet borax of boorzuur bevatten)
- Een kom
- Een (plastic) lepel
- Optioneel: voedselkleurstof (6 druppels ongeveer)
- Optioneel: glitters en/of wiebeloogjes
Hoe maak je slijm met wasmiddel en lijm?
Doe de lijm in een kom. Je nu kan ook eventueel de kleurstof toevoegen, let er
wel met op dat het wasmiddel je slijm ook een kleur kan geven indien
deze een kleur heeft. Pak dus vloeibaar wasmiddel met dezelfde kleur als
je voedselkleurstof of pak vloeibaar wasmiddel zonder kleur. Ook de glitters kan je nu optioneel toevoegen.
Voeg het vloeibaar wasmiddel toe aan het mengsel.
Roer de ingrediënten goed door elkaar. Je merkt direct dat je mengsel wat
slijmerig wordt. Als je slijm nog niet de juiste vastheid heeft kan je steeds
1 theelepel vloeibaar wasmiddel toevoegen en opnieuw mengen. Wanneer
het slijm niet direct meer aan je vingers plakt kan je naar de volgende
stap gaan. In de praktijk kan je vaak ongeveer 7-9 theelepels of meer
nodig hebben. Dit is afhankelijk van zaken zoals het merk van je wasmiddel of zelfs de warmte van je kamer.
Kneed daarna het slijm wat in je handen, naarmate je er meer met speelt zal
het minder plakkerig en meer slijmerig worden. Maak je geen zorgen als
het slijm nog wat te plakkerig is, na enkele minuten kneden zou het slijm
mooi en stevig moeten worden. Als het slijm toch te plakkerig blijft kan je
nog wat wasmiddel toevoegen.
Bewaar het slijm in een luchtdicht
potje of een zakje wanneer je klaar
bent. Slijm kan je best in de koelkast bewaren.
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