
 Mijn
Vakantieboek

Ik ontdek België met 
Imagine Belgium!

- Paas Editie -

Dit vakantieboek is van:
Naam:
Voornaam:



Kleurpotloden Normaal
potlood

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 de 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 vakantieboekje aan bod

komen.
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PenJe creativiteit

Voor dit vakantieboekje heb je nodig:



LATEN WE GAAN,
MATROZEN!

Ik zal je door dit boekje leiden. Met
mij zul je vandaag nieuwe dingen
ontdekken en spelletjes spelen. 

Hallo, mijn naam is Martin, ik ben zeeman en ik hou van
reizen op mijn boot. 



De andere stromen worden zijrivieren
genoemd. Ze worden zijrivieren

genoemd omdat ze niet in de zee
eindigen. Ze komen uit bij een hoofdrivier

of een andere zijrivierrivier.

België heeft 3 grote hoofdrivieren: de
Schelde, de IJzer en de Maas. 
Deze hoofdrivieren hebben de

bijzonderheid in de zee uit te monden.
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De IJzer, de Maas, de Schelde

De IJzer, de Maas, de Schelde

Een matroos moet tegelijkertijd kunnen
lezen en schrijven. Wat denk je ervan om
de Belgische rivieren te leren schrijven?

De Samber, de Ourthe, de Leie

Ik leer schrijven...

De Samber, de Ourthe, de Leie

Riviere
n in 

België



Wat is dichtheid?
Als je zout aan het water toevoegt, neemt
het meer ruimte in het glasju. Er blijft dus 
 niets over voor het ei. Omdat het ei niet
naar de bodem kan, blijft het drijven.  

Als je naar de zee gaat,
heb je waarschijnlijk
gemerkt dat het water
zouter is dan in een rivier.

Er zijn twee soorten water waarin vissen
leven: zeewater en zoet water. 

Je zult het nodig hebben:  

Neem een glas water
en vul het voor

driekwart.  

Laat het ei
voorzichtig in het

water vallen. Als je
goed oplet, zinkt hij.  

Doe het ei terug
in het water en
deze keer blijft
het ei aan de
oppervlakte!

Zout Glas Ei Soeplepel

Haal het ei uit het
glas en voeg 6

lepels zout toe aan
het water.
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Trouwens, het komt zelden voor dat
een vis in twee verschillende wateren

leeft. 
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Zeediere
n

Tel de verschillende zeedieren
die je ziet en omcirkel het

juiste aantal

Zalm

Clownvis

Hippocampus 

Meerval

Paling

Haai

Garnaal

Krab
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De vissen die u hier ziet, zijn slechts
een klein deel van de zeedieren die
in België leven. Er zijn er veel meer
dan dat!

Wie woont er in België? 

Het is jouw beurt om te 

kleuren!

Onder andere zalm, meerval, paling,
garnalen en krabben zijn de dieren
die u in België kunt vinden. 

Zeediere
n



Vissersboot

Deze boot is gemakkelijk
te herkennen omdat het
erg groot is en door veel
mensen wordt gebruikt
die op vakantie zijn.

Soorten boten Het kostte me veel tijd om ze te
leren kennen. Denk je dat je er veel

kent?

Verbind de boten met hun naam en definitie

Deze boot wordt gebruikt
om zeedieren te vangen
(= vissen, schaaldieren,
...).

Het is de kleinste boot
van allemaal en is vaak
van hout gemaakt.

Deze boot beweegt met
de wind mee. Je kunt
hem herkennen aan zijn
grote zeilen

Deze boot is erg lang en
vervoert grote containers
van alle kleuren.

Cargo

Zeilboot

Cruiseschip

Roeiboot



Ik heb moeite om de kleuren te
onthouden, kan je me helpen? 

Toen ik jonger was droomde ik altijd van een
groot piratenschip!

Ik stelde het me 
voor...

KleuringSoorten boten



Welkom aan deMaas 

Nu je de 3 Belgische rivieren kent, laten we het
eens hebben over de langste: de Maas. Het

loopt door de hoofdstad van Wallonië, Namen.

Met mij volg je hem van Namen naar
Dinant via de Rocher Bayard.

Daar gaan we!



Hier zijn we in Namen! Misschien ken je de
Citadel? Het is het middeleeuwse kasteel
dat je hier rechts ziet. Het is omringd door
wallen en torens om het te beschermen.

Namen

Binnen de vestingmuren was alles ingericht voor de
koningen die er woonden. Stallen voor paarden,

waterputten, valkerij om te communiceren en zelfs
een bakkerij! 

Kijk nu naar de twee foto's van de citadel. Je zal zien
dat er enkele verschillen zijn... 

Vind de 7verschillen!



1+0

5-2
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7

Voordat je begint met het kleuren van het kasteel, aan de linkerkant, vul je elk vierkant naast de
nummers in met kleuren. Vervolgens zie je rekenoefeningen in het kasteel, de antwoorden geven je de
kleur die je moet gebruiken om de vierkantjes van het kasteel op te vullen.

3+4

Nu je de citadel van Namen kent,
hier is nog een kasteel. Behalve

dat deze geen kleur heeft.

2+5

Namen

1+0

4-32-1

3-2
0+2 1+14-2

3-1 5-3

1+24-1

5-4

1+3 5-1

8-42+2

6-2

8-6

9-7

7-5
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Wist je dat steltlopen in

Namen al meer dan 600

jaar als sport wordt

beschouwd?

Deze sport wordt gespeeld met twee
ploegen op stelten. Het doel is om alle leden

van het andere team neer te slaan. Het
laatste team dat overblijft wint. 

Namen
Jagers

Help deze steltloper zijn weg te vinden naar de
Place Saint-Aubain. 

Place
Saint-

Aubain



De legende van
Bayard Rock

Bayard, sterk als geen ander paard, sloeg met zijn hoeven tegen de
berg en sprong naar de overkant van de rivier. Het bergblok brak onder
de kracht van zijn hoeven. Er wordt gezegd dat de hoefafdrukken van
Bayard nog steeds in de rots te vinden zijn.  

Op een dag droeg Bayard vier broers die achtervolgd werden door de
troepen van Karel de Grote. Tijdens zijn vlucht kwam Bayard op de rand
van de berg terecht, ingeklemd tussen de klif die in de Maas stort en de
soldaten.

Verbind depunten! 

Er was eens een groot paard genaamd Bayard. Hij was zo groot dat hij
veel mensen tegelijk kon dragen!

Ik zal je nu het verhaal
vertellen van deze

vreemde rots tussen
Namen en Dinant.



Als we onze reis langs
de Maas voortzetten,
komen we eindelijk in

Dinant aan! 

Hier gaan we werken
aan een lokale
specialiteit: het
Dinantkoekje.

Volg de stappen

van het recept 
Ingrediënten:50Og. tarwebloem 

Een grote soeplepel kaneel

500g. honing

1

Begin met het voorverwarmen van de oven op
250°C. Daarna kan je beginnen met bloem in een
grote kom te doen in de vorm van een put. Dit
betekent dat je een gat in het midden van de
kom moet laten. Strooi dan je kaneel op de rand
van het gat. 2

Giet alle honing in het midden van het kuiltje en
begin te mengen, waarbij je beetje bij beetje de
honing aan de bloem toevoegt. Mix met een vork
om te beginnen.3

Je zult snel merken dat het gebruik van een vork
het moeilijk maakt, dus blijf met de hand mixen.



4

Je kunt stoppen met mixen als je eindelijk een
grote homogene bal hebt.

5

Verdeel deze grote bal deeg in twee kleinere, dat
is makkelijker voor de rest. Bestrooi de twee
ballen met bloem zodat ze niet aan elkaar kleven.

6

Bestrooi ook je werkvlak royaal met bloem en
begin de balletjes plat te slaan met uw
deegroller.

Wanneer je deeg ongeveer een halve centimeter
dik is, kan je stoppen met rollen. Neem je
koekjesvormpjes en snijd je vormpjes uit het
deeg.

7

Leg de vormpjes op een vel bakpapier en een
bakplaat en zet ze 10 minuten in de oven. Daarna
kunt je ze uit de oven halen en ze ongeveer 20
minuten laten afkoelen.

8

Je bent erin geslaagd deDinantkoekjes te maken, help nu jeouders met afwassen en allesopruimen wat je hebt gebruikt.

WEES VOORZICHTIG VOORDAT JE
DE KOEKJES OPEET!

 de Dinantkoekje is erg hard, je moet er aan zuigen als
aan een lolly of door hem in warme chocolademelk te

dopen... 



Lente



Hallo, ik ben Mireille de bij. Ik ken de lente
zoals mijn korf, het is mijn favoriete seizoen.

De lente komt na de winter en voor de zomer.
Het seizoen begint op 20 maart en eindigt op

21 juni. 

Lente is synoniem met mooi weer,
het is aan het begin van de lente

dat de eerste zonnestralen
tevoorschijn komen. 

In de lente zijn er bloemen en
bladeren aan de bomen. Dieren en
insecten laten zich zien na de winter

omdat het weer dan ook beter is.

Lente

Teken eenlentetuin

Tips



Als de lente komt en de zon schijnt,
komen we uit onze korf, die ons huis is,

als je wilt.
We maken er gebruik van om te gaan
foerageren. Met andere woorden, we
gaan naar bloemen om stuifmeel en

nectar te verzamelen.

Weet je veel over bijen? 
We zijn erg nuttig omdat

we honing maken!

Help Mireille
 haar korf te vinden

Lente



Teken wat er ontbreekt...
Voorbeeld:

1 bij = 2 bloemen
 

Dus, 3 bijen = .............. bloemen 

In de lente groeien de bloemen
weer aan. En ik help ze. Als je wilt,

geven de bloemen mij hun
nectar en in ruil daarvoor breng

ik hen stuifmeel. 

Wow, bedankt voor je
hulp! Ik zit vol met

honing nu!

 4 bijen = .............. bloemen

 14 bloemen = .............. bijen  8 bijen = .............. bloemen 

Lente



Youtube: "C'est pas sorcier - Le déclin des Abeilles
https://www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA

Youtube video: Huisje Boompje Beestje Bijen (de eerste
15 minuten)
 https://www.youtube.com/watch?v=tsZw8q_QT4c

Wil je meer weten?
En français

In Nede
rlands

Er is altijd een bijenkoningin. Zonder
haar, is er geen bij voor de korf. 

Er is een nieuwe korf gemaakt en er
zijn nieuwe bijen nodig. Vergeet de

koningin niet!  

Maak je eigen bijenkorf

Lente



Mijn paas
notitieboekje



Hoi, ik ben het, de paashaas, je mag me Panpan
noemen. Welkom bij dit nieuwe hoofdstuk van het

Paasboek.

Je
paasboekje

Kleuring



Mijn neef, Alain het konijn, is zijn paaseieren kwijt. 

Help hem de eieren te

vinden! 

Je
paasboekje



Tel de elementen van

Pasen

Hoeveel konijnen zie je?

Hoeveel eieren zie je?

Hoeveel kippen zie je?

Hoeveel manden zie je?

7 lapins -  11 oeufs -5 poules - 3 paniers 



Je zag net een heleboel paaseieren, allemaal
verschillende kleuren.  

www.coloriage.info

verf er veelkleuren in.

Je
paasboekje



2

Ik zal je nu stap voor stap door de creatie van een origami leiden.
"Een origa wat?". Origami is de kunst van het vouwen van papier

in een mooie vorm. Zoals wanneer je een papieren vliegtuigje
maakt.

1

3

Meer uitleg op de volgende pagina...

Begin met een vierkant blad papier.

Vouw dit blad papier diagonaal doormidden tot een
grote driehoek.

Vouw deze driehoek dubbel om nog een kleine
driehoek te maken.

Je
paasboekje



6

8

5

7

4 Vouw deze laatste vouw open om terug te keren naar
uw eerste grote driehoek en vouw de basis van de

driehoek en de punt naar het midden van het blad. 

Vouw de rechterkant van je papier langs de
middenvouw zoals op de afbeelding.

Doe dan hetzelfde met de linkerkant.

Vouw de punt aan de onderkant van je blad papier
ongeveer 2 centimeter naar het midden en draai je

papier om.

Hier is de vorm van je papieren konijn, teken ogen, een
snuit en tanden.

Je
paasboekje



Kleine

vragenlijst

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

Dat is het e
inde van je

vakantiebo
ek! We hopen

dat je ervan genoten

hebt. Help ons bij de

voorbereiding van ons

volgende boek door deze

vragen te b
eantwoorden.

Dankzij jou! 

- Wat waren je minst favoriete activiteiten? 

- Hoeveel sterren geef je aan je vakantieboek? 

- Heb je iets nieuws geleerd? 

- Wat waren je favoriete activiteiten? 

Veel Een beetje Niet veel



Vragenlijst

voor ouders

Zijn jullie tevreden met het vakantieboekje? 

- Hebben jullie moeilijkheden ondervonden om bepaalde
activiteiten met uw kind te voltooien? 

- Welke activiteiten zouden jullie graag in het volgende
vakantieboekje van uw kind zien? 

Zeer Een beetje Niet veel

Wat vinden jul
lie

ervan, ouders? H
elp

ons om dit

vakant
ieboek te

verbet
eren. 

Dank u

voor uw hulp!

Ja Nee

Zo ja, welke? 
Commentaar:

- Zouden jullie dit vakantieboek aanraden aan ouders van andere
kinderen? 

Absoluut Misschien Niet echt

- Hebben jullie suggesties om dit boekje te verbeteren? 

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



Vissersboot

Notitieboekje
oplossingen

Zalm

Clownvis

Hippocampus

Meerval

Paling

Haai

Gaarnvaal

Kraab

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
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Deze boot is gemakkelijk
te herkennen omdat hij
erg groot is en door veel
mensen wordt gebruikt
die op vakantie zijn.

Deze boot wordt gebruikt
om zeedieren te vangen
(= vissen, schaaldieren,
...).

Het is de kleinste boot
van allemaal en is vaak
van hout gemaakt.

Deze boot beweegt met
de wind mee. Je kunt
hem herkennen aan zijn
grote mast en zijn grote
zeilen.

Deze boot is erg lang en
vervoert grote containers
van alle kleuren.

Cargo

Zeilboot

Cruiseschip

Roeiboot



Place
Saint-

Aubain





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.


