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Hallo allemaal,

Wij wonen in een heel klein land met heel veel mensen bij elkaar.
Dichtbevolkt heet dat! En we zijn een heel typisch land met allemaal
eigen gebruiken. Nu heeft ieder land 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!

Maandag 22 oktober

12-Provinciënspel
Vandaag nemen wij je mee door ons prachtige
land, bezoek alle 12 provincies en ontdek wat
Nederland allemaal te bieden heeft. 

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! 

Oudhollandse Poffertjes
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes,
maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Om ze te
maken heb je een speciale poffertjespan nodig.
Heb je daar ooit al eens mee gewerkt? Echt leuk en
lekker om te maken!

Borstplaat maken
Borstplaat wordt voornamelijk gegeten in de
periode rond Sinterklaas. In de tijd dat suiker
alleen nog gewonnen werd uit suikerriet, dat ver
weg groeide en de suiker met schepen opgehaald
moest worden, was suiker een duur product. Het
werd dan ook alleen gebruikt bij groots gevierde
feesten, zoals bruiloften of het sinterklaasfeest.
Gespecialiseerde banketbakkers zorgden ervoor
dat de suiker verwerkt werd tot suikerbeesten,
hartjes enzovoort. Wij maken het vandaag zelf.

Dinsdag 23 oktober

Hollandse Photo Booth
Een Volendamse muts, een snor, een molentje in de
hand...Allemaal 'props' die we kunnen maken
vandaag. Geen idee wat dat zijn? Dat leer je snel
genoeg. We gebruiken ze voor een fotoshoot maar
natuurlijk kun je ze ook gebruiken bij het maken
van selfies.

Wuppies
Vroeger maakten we vele wuppies in allerlei
kleuren. Het was echt een rage eind jaren 70 en
begin jaren 80. Ken jij de kleine zachte knuffels? 
Soms zijn ze opeens, bijvoorbeeld tijdens een WK,
weer enorm populair. Nu kan jij een wuppie maken.
Weet je al welke kleur je gaat gebruiken?
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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! 

Appeltaart
Laten we eerlijk zijn; iedereen is toch dol op
appeltaart? Koffie met een punt warme appeltaart,
met of zonder slagroom is onderdeel geworden
van de Nederlandse cultuur en wordt bij bijna ieder
restaurant geserveerd. Een Hollandse appeltaart is
ook echt heel anders dan bijvoorbeeld de Franse.
Vandaag maken we er samen één.

Donderdag 25 oktober

Wasknijper Waanzin
Wasknijpers gebruik je natuurlijk om de was op te
hangen maar vandaag dus mooi niet! We spelen er
estafette mee, gaan ermee gooien en doen
allemaal behendigheidstestjes. Actief aan de slag
dus!

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!

Molentjes om van te smullen
Wanneer de eerste windmolen is uitgevonden is
niet helemaal duidelijk. Volgens de ene bron zou
de eerste windmolen in China gebouwd zijn,
volgens de andere in Perzië. Wij maken vandaag
eetbare molentjes. Dat wordt smullen!

Hollandse meesters
Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh:
allemaal bekende Nederlandse schilders. Vandaag
kunnen we onze eigen naam daar ook wel invullen,
we gaan namelijk prachtige kunstwerken
schilderen! Dit gaan we doen op een hele
bijzondere manier, kom jij ook? 


