
Ik ontdek België met Imagine Belgium !

- Carnaval editie-

Dit notitieboekje behoort tot:
Naam:
Voornaam:

Mijn
vakantieboek



Voor dit notitieboekje heb je nodig

Kleurpotloden Schaar LijmPotlood

Dit notitieboekje is een eerste editie. Vergeet niet om ons uw aanbevelingen en andere goede ideeën om het te
verbeteren te sturen naar hello@imaginebelgium.be !

Gebruiksvoorwaarden: Dit bestand is bedoeld voor persoonlijk gebruik of voor gebruik door een leraar in zijn of haar klas. Verkoop dit
bestand alstublieft niet, kopieer er geen elementen uit en host het niet op uw website.
Credits: De illustraties komen van de Pixabay website, uit vrije bronnen of worden vermeld. Behalve de pictogrammen, gemaakt door ons
team, speciaal voor Imagine Belgium.

Voor sommige activiteiten is hulp van de ouders nodig.

Wilt u samen met uw kind meer over dit onderwerp te weten

komen? Met deze pictogrammen kunt u kindvriendelijke video's

bekijken over onderwerpen die in dit vakantieboek worden

behandeld.
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IK ONTDEK BELGIË

Ik leer schrijven...

Het Vlaams Geweest

Weet je dat België in 3 gewesten is verdeeld?

Het Vlaams Gewest

Het Waalse Gewest
Het Waalse Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Laten we ons nu concentreren op onze Belgische provincies.
We hebben 10 provincies in België. 
Dat is veel voor zo'n klein land!

West Vlaanderen Oost Vlaanderen

Antwerpen

Limbourg
Vlaams Brabant

Waals Brabant

Henegouwen

Namen

Luik

Luxembourg

En d
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g...

Dat klein stukj
e land

daar? Het hoort bij

Henegouwen en niet bi
j

West-Vlaanderen, is dat

niet ongelooflijk? 

Zie je de cirkel in Vlaams-

Brabant?

Dat is eigenlijk onze

hoofdstad. Je hebt het

goed begrepen, het is

Brussel!

In welke provincie woon jij?
 Vraag het aan je ouders.

IK ONTDEK BELGIË



Nu je de gewesten en provincies van je land kent, pak je mooiste pen en schrijf  
de provincies weer op de kaart! Gebruik de vorige bladzijde om de tekening te
vullen.

IK ONTDEK BELGIË

Vind je niet dat er kleur
mist? Kleur het Vlaams

Gewest in rood, het Waals
Gewest in geel en het
Brussels Hoofdstedelijk

Gewest in blauw.



Het Vlaams Gewest en het Waals Gewest hebben elk hun eigen regionale hoofdstad:

Namen is de hoofdstad van het Waalse Gewest

De hoofdstad van het Vlaams Gewest is Brussel

WIST JE DAT?

Youtube: "LE DÉCOUPAGE DE LA BELGIQUE
(RÉGIONS/PROVINCES/COMMUNAUTÉS) - Jjonet"
https://www.youtube.com/watch?v=VU5ICa4iND4

Youtube video:  "ons land zit ingewikkeld in elkaar"
https://www.youtube.com/watch?v=TQOlgKPF3mY

Wil je meer weten?

Hallo! Ik ben
Napoleon, ik ben

verbonden met een

Belgische stad, heb

je geraden dewelke
het is? 

IK ONTDEK BELGIË

Voordat je naarde volgendepagina gaat,raad ik je aandeze video'smet je ouderste bekijken.

En français

In Nede
rlands



Heb je ooit gehoord van Napoleon? Hij is
nogal een karakter, weet je!

 
We zijn een beetje in de war en we weten
niet meer wat de juiste plek is van enkele
woorden. We willen echter de presentatie

van Napoleon niet missen, anders wordt hij
boos (geloof me, dat wil je niet zien!).

 
Help ons om de woorden op de juiste plaats
te zetten in de delen van de tekst waar er

gaten zijn. 
Hier zijn de ontbrekende woorden:

 
Waterloo – Fransen – gevechten – militair –

rechter - chef
 

Deze man heette Napoléon Bonaparte.
Het is een ......................... en hij was de eerste

keizer van de ......................... . 
 

Het is bekend dat hij veel ......................... heeft
gewonnen en het burgerlijk wetboek heeft

ontworpen.
 

Napoleon was de ......................... van een van de
twee legers van de Slag bij .......................... Hij

kwam er echter als verliezer uit.
 

Napoleon is gemakkelijk te herkennen omdat hij
vaak met zijn .........................hand in zijn kostuum is

geschilderd.

Wat is de betekenis van deze Belgische Leeuw bovenop de kunstmatige heuvel, die
wij "la butte de Waterloo" noemen? Het is het symbool van het oude Nederland.
Dat is juist! België behoorde vroeger tot Nederland (samen met Luxemburg en een
deel van Noord-Frankrijk).

Ondanks al deze avonturen blijft het symbool van de leeuw overal in België
bestaan. In het algemeen staat de leeuw voor majesteit, monarchie en kracht.
Begrijpt jij het verband tussen de leeuw en het Koninkrijk België?

Antwoorden : militair - Fransen - gevachten - chef
- Waterloo - rechter

WATERLOO

En ja, het was
Willem II van

Oranje die, nadat
hij de Slag bij

Waterloo tegen mij
gewonnen had, dit

monument liet
bouwen.



WATERLOO
Ben je ooit naar de Slag van Waterloo geweest? Het is indrukwekkend en een van de
meest bezochte plaatsen in België!  
Bovendien zijn Léa, Apollien en Myrtille helemaal naar Waterloo gekomen om de Leeuw
van Waterloo te zien. Alleen, ze konden de weg naar het standbeeld niet vinden. Iemand
moet ze daarheen brengen. 
Kun jij ervoor zorgen dat ze de weg vinden? Help ze naar de Belgische leeuw te gaan.



WATERLOOWATERLOO

De punth
oed of

tweekanti
ge stee

k is de

hoed die Napoleon

draagt. D
eze hoed

behoorde alleen
 tot het

leger ti
jdens de

Napoleontische
 tijd.  

Napoleon heeft je nodig!Help! Ik ben mijnpunthoed kwijt,help me hem tevinden, soldaat! 



Bedankt om me tehelpen mijn hoed tevinden. Nu laat ik julliede rest van Belgiëontdekken! Prettige
reis!

WATERLOO

Youtube: "Napoléon I Quelle
Histoire - TV5 Monde"
https://www.youtube.com/watch?
v=94n39duS1v0

Youtube: "Wie was Napoléon -
Clipphanger"
https://www.youtube.com/watch?
v=1vMS4A4wn-c

Aarzel niet om alles wat je geleerd
hebt met de rest van je familie te
delen, je zult zeker veel indruk indruk
maken! 

En français

In Nederlands

Hallo! Ik ben Jacob!

Laten we samen

Antwerpen verkennen,

de stad van diamanten

en schilders! Kom op,

volg mij!

Leer meer over

Napoleon op

Youtube!



Welkom inAntwerpen!
Ken je de geschiedenis van de naam Antwerpen? Volgens de
legende werd een kasteel aan de Schelde bewoond door een
boze reus, Druon Antigoon.

Alle schepen die hier passeerden, moesten de reus betalen om
langs te mogen. En als ze weigerden, zou Antigoon hun hand
afhakken.

Toen Julius Caesar - de toenmalige leider van de Romeinen - 
 van dit verhaal hoorde, besloot hij een van zijn dapperste
mannen te sturen: Silvius Brabo. 

Silvius was klein maar dapper, en toen hij eenmaal tegenover
Antigoon stond, hakte hij zijn hand af en wierp die ver weg in
de Schelde. 

 
Laat ons in dit vierkant zien hoe jij je de kwade reuzenhandsnijder voorstelt. Maak je niet druk, Silvius Brabo de
dappere is hier om je te beschermen!

Nu is het jouw beurt !

Oorsprong van het woord: 

"Ant" komt van het woord "hand"

en "werpen" betekent "gooien",

dus Antwerpen betekent "hand

werpen"!



 
Wist jij dat Antwerpen ook de thuishaven was van vele beroemde
schilders? Rubens, Jordaens en Van Dyck zijn de drie Antwerpse schilders
die de mooiste schilderijen hebben gemaakt. 

Alle drie waren bekend omdat ze veel portretten schilderden. Weet jij
wat een portret is?

Een portret is het schilderen (of tekenen) van vrouwen en mannen, alleen
of in kleine groepen om ze voor te stellen.

Nu is het jouw beurt om ons je vaardigheden te tonen! Neem je mooiste
potloden en teken, in de vierkant rechts, een portret van een vriend!
Misschien ben jij wel de volgende grote Belgische schilder!

Vlaamse schilders

Van Dyck
Jordaens

Rubens



 

Teken een portret

Prach
tig!



Antwerpen wordt de diamantstad genoemd en je zult al snel
ontdekken waarom. In Antwerpen is er het Diamantkwartier. Volgens
de legende zouden 7 van de 10 diamanten uit de hele wereld langs
deze wijk in België gaan.

Ook andere edelstenen komen hier langs. Deze worden hoofdzakelijk
gebruikt om juwelen te maken, zoals ringen of oorbellen. In het
verleden werden ze vaak gebruikt om tiara's of kronen te maken
voor koninginnen en koningen in de hele wereld.

Diamanten van
Antwerpen

Wist je dat?

Hoeveel diamanten kun jijom me heen tellen?

Diamanten: zeventien

-----------



 

Nu we het er toch over hebben, zijne

Majesteiten heb
ben zich vandaag

mooi aangekleed! Ze hebben hun

mooiste juwelen aangedaan. Kleur ze

in om hun kostuums compleet te

maken.

Jouw beurt om te kleuren!



 

Ben je ooit in het MASmuseum geweest?
Dit is het MAS museum in Antwerpen, het meest
bezochte museum van de stad. In dit museum vinden
we maskers van over de hele wereld. Je kunt er hier
een paar zien, uit welk land komt elk masker?

Congo MexicoVenetiëJapan

Réponse :1) Venise - 2) Congo - 3) Japon - 4) Mexique



Mijn carnaval
boekje



 

Het is eindelijk
carnaval!

Kleur deze tekening in. Voeg zoveel mogelijk kleuren toe! 



Nu je meer weet over België, laten we het wat meer over carnaval hebben!

Ken je het carnaval? We verkleden ons, krijgen een sinaasappel van Gilles de Binche, spelen,
zingen en dansen, gooien confetti en eten suikerspin. Mmmmmmh! 

De traditie van het carnaval begon echter op een andere manier...

In het begin was het de bedoeling lawaai te maken om de geest van de winter te verjagen,
we deden dit om genoeg voedsel te hebben om het hele jaar door te eten. Vandaag is het
eerste doel van het carnaval plezier te hebben, dat is toch leuker dan op geestenjacht te
gaan, nietwaar? 

Handenvol papiertjes gooi ik in het rond.
Ze vliegen door de lucht en vallen op de

grond.
Kijk het hier eens sneeuwen.

Mijn sneeuw is mooi gekleurd.
Honderdduizend snippers heb ik zelf

gescheurd.
Honderdduizend snippers gooi ik weer

omhoog.
Mijn sneeuw heeft alle kleuren van de

regenboog!

Een stoet door de straten met iedereen

verkleed

En weet je hoe dat gekke feest heet?

CARNAVAL!

Ga jij alleen maar kijken of doe je liever

mee?

Als olifant of muzikant of als toverfee?

Een danseres, een zeepiraat, een vlinder die

de lucht in gaat

Een dikke dame, een konijn, je kunt van alles

zijn

Niemand die je herkent

Niemand die weet wie je bent

 

 

Leesactiviteit

In België is men dol op carnaval. Belgen houden van feesten en pret
maken. We gaan naar de kermis, we bouwen praalwagens, we maken onze
eigen kostuums en we steken vuurwerk af om carnaval te vieren.
Sommigen hebben zelfs gedichten geschreven om hun liefde voor het
carnaval uit te schreeuwen...
Hier zijn er twee.

Leer meer over

 carnaval met mij!



 

Om te beginnen is er het Carnaval van Binche dat 3 dagen duurt. Het is een van de oudste en
beroemdste carnavalsfeesten van België. Het is zeer bekend om zijn "Gilles de Binche" (zoals de
vermomde heer op de foto), ze zijn met meer dan 1000 in de straten van Binche waar je ze
gemakkelijk kunt herkennen dankzij hun uniformen en hoeden gemaakt van struisvogelveren. Een
van hun favoriete activiteiten tijdens dit festival is het gooien van bloedsinaasappels. Zijn ze niet
leuk? Ze geven je 1 van de 5 vruchten die je per dag moet eten.

Laten we nu naar een derde provincie gaan. Dat weet je nog wel, toch? We zijn al in Henegouwen
geweest met Binche, daarna in West-Vlaanderen met Blankenberge, en nu in Luik met de Cwarmê.
De Cwarmê is het carnaval van Malmedy, nog een van de grote carnavals van het land. Het
extraatje van de Cwarmê is dat er een heleboel personages zijn die met het publiek spelen. Zo is
er de "Haguette" die de enkels van de bezoekers vastgrijpt met een stuk hout en veelkleurige
struisvogelveren op zijn hoofd draagt. Er is ook de "long-né", een personage met een wit masker
en een lange rode neus. Een Pinokkio uit de Belgische folklore dus! Behalve dat hij niet liegt, zijn
truc is om met zijn broers samen te komen en de bezoekers belachelijk te maken door hen na te
doen.

We nemen een heel ander landschap en gaan naar Blankenberge, ben je daar ooit geweest?  Wat
als ik je vertelde dat je het carnaval op het strand kunt vieren? Dit carnaval duurt een hele week
en als je de gelegenheid hebt om erheen te gaan, is er op dinsdag een traditie waarbij je normaal
gesproken veel mensen verkleed als oude vrouwen zult zien. Het werkelijk magische van dit
carnaval is dat strand, zee en feest samen zijn gebracht! 

In België zijn er overal carnavalsfeesten om gezellig te vieren en een hoop pret te maken.

Belgische
carnavals

Binche,
 Blanke

nberge
,

Malmédy, misschie
n ben

jij er a
l geweest!?



Leesvragen
Laten 

we eens
 kijken

of je go
ed hebt

opgelet!
 

Doe deze qu
iz!

- Over hoeveel karakters hebben we het in deze carnavalsvoorstelling
gehad?

- Welk personage probeert het publiek te laten vallen met een stok?

- In welke carnaval vind je personages die met het publiek spelen? 

- Welke stad heeft het beroemdste carnaval van België ? 

- Waarom is carnaval uitgevonden? 

Binche         Malmédy          Blankenberge 

De oude vrouw          De Long-né          De Haguette 

3          4          6 

Binche         Malmédy          Blankenberge 

- Wat doen we vandaag tijdens de carnavalsvieringen?



De te vervangen elementen zijn::
De Haguette stok
De sinaasappel van Gilles
De zee
Een witte struisvogelveer
Een "long-né"
Een oude vrouw

 

Oh, nee! De dorpsgek heeft alles op zijn kop gezet in de
carnavals en alles is nu door elkaar ! Help elke kermis zijn
attributen te vinden door een lijn te trekken tussen ieder
attribuut en zijn stad.

Blankenberge

Binche

Malmedy

Indexen

Réponse : - Binche (sinaasappel en veer) -
Malmedy (stok en "long-né") -Blankenberge (zee

en oude vrouw)
Verbindt de punten



Knutselwerk
Maak je eigen

masker! 

Om te beg
innen, n

eem

je bord en kni
p het i

n

tweeën. 

Nu dat je alles weet over carnaval, laat je
creativiteit spreken en maak je eigen masker. Het
is geen gemakkelijke opdracht, dus we gaan je
helpen...

Voor dit knutselwerk
heb je nodig...

 

kleurpotloden

lijm

leuke rietjes

schaar

kartonnen bord

stickers

1



Nu is het tijd om je masker te
versieren. Neem wat gekleurd

papier en vouw het in tweeën.
Teken op de vouw lange

ovalen om veren te vormen.
Knip ze uit en kleur ze. 

Snij in 
deze ha

lve bord

twee cirk
els op

ooghoogte.

Snijd dan klein
e diagonale

lijnen u
it je ovalen om

echte v
eren te

 maken.

2

4

3



Maak je eigen
masker! 

 

Om het masker af te
maken, maak je confetti

met een perforator en lijm
die rond de ogen. 

Als alles 
is uitge

knipt,

lijm de veren en
 de neus

op het b
ord vast. 

Tenslotte pla
k je he

t rietje

aan de achte
rkant v

an je

masker, 
zodat je h

et voor je

gezicht
 kunt d

ragen. 
Een

beetje 
zoals een

 Venetiaa
ns

masker!

7

5

6



Tel de elementen

van het carnaval

Hoeveel hofnarren tel je?

Hoeveel toeters tel je?  

Hoeveel ballonnen tel je?  

Hoeveel maskers tel je?  

Hoeveel snoepjes tel je?  

Antwoorden: 5 ballonnen - 4 narren - 3 maskers 
- 6 toeters - 10 snoepjes



Korte

onderzoek

- Hoeveel sterren geef je aan je vakantieboekje? 

- Heb je iets nieuws geleerd?

- Wat waren je favoriete activiteiten? 

- Wat waren je minst favoriete activiteiten?

- Welke activiteiten zou je in het volgende vakantieboekje willen
doen?

Veel Een beetje Niet veel

Dat is het e
inde van je

vakantiebo
ek! Ik hoop

dat je het 
leuk vond.

Help ons bij de

voorbereiding van ons

volgende notitieboek

door deze vragen te

beantwoorden. Dankje

wel!



Ouderonderzoek

- Bent u tevreden met het vakantieboekje?

- Hebt u moeilijkheden gehad om bepaalde activiteiten met uw
kind uit te voeren? 

- Welke activiteiten zou u graag in het volgende vakantieboek van
uw kind zien?

Ja Een beetje Nee

Hoe zit 
het m

et de

ouders, w
at denken

jullie?
 Help ons om dit

vakant
ieboek te

verbet
eren. 

Dank u
!

Ja Nee

Zo ja, welke? 
Commentaar:

- Zou u dit vakantieboek aanraden aan ouders van andere
kinderen?

Absoluut Misschien Nient echt

- Hebt u suggesties om dit notitieboekje te verbeteren? 

Uw antwoorden zijn belangrijk! Stuur ons de foto's van de vragenlijsten per e-mail naar
hello@imaginebelgium.be of per bericht op Facebook / Instagram (@ImagineBelgium)



Adres: Heuvelstraat 24, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0) 2 681 15 80
E-mail: hello@imaginebelgium.be

Volg @ImagineBelgium op Facebook en
Instagram om te weten wanneer het
volgende vakantieboekje wordt gepubliceerd.


