
KNUTSELBOEKJE	  CONQUISTA	  JUNI	  2020	  
	  
	  
	  

Lieve	  allemaal,	  
	  

Met	  dit	  boekje	  willen	  we	  de	  kinderen	  in	  Limmen	  veel	  
knutselplezier	  geven.	  

Het	  staat	  vol	  met	  leuke	  knutsels,	  kleurplaten,	  mopjes	  en	  meer.	  
Print	  het	  boekje	  uit	  en	  ga	  er	  lekker	  mee	  aan	  de	  slag.	  

We	  wensen	  je	  er	  heel	  veel	  plezier	  mee!	  
	  

Het	  Conquistateam	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



KLEURPLAAT	  DIERENFEESTJE	  
	  
	  

 
	  

 



VADERDAG	  KNUTSELS	  
Op	  zondag	  21	  juni	  is	  het	  Vaderdag.	  

Wij	  geven	  je	  2	  tips	  voor	  leuke	  knutselcadeautjes.	  
	  
1.	  JE	  BENT	  EEN	  TOFFE	  PEER	  
	  
Benodigdheden:	  
*	  Boetseerklei	  
*	  Bruine	  Chenille	  draad/pijpenragers	  
*	  Groene	  verf	  +	  kwast	  
*	  Groen	  papier	  
*	  Stiften	  	  
*	  Schaar	  	  
*	  Nietmachine	  	  
	  
Werkwijze:	  
1.	  Neem	  een	  stuk	  boetseerklei	  en	  maak	  hier	  de	  vorm	  van	  een	  peer	  van.	  
2.	  Prik	  bovenin	  de	  peer	  een	  bruine	  chenille	  draad	  (doe	  dit	  als	  de	  klei	  nog	  zacht	  
is	  en	  duw	  hem	  ver	  naar	  binnen).	  
3.	  Laat	  de	  klei	  goed	  hard	  worden	  (minstens	  1	  dag).	  
4.	  Verf	  de	  peer	  groen	  en	  laat	  de	  verf	  drogen.	  
5.	  Teken	  op	  groen	  papier	  (of	  een	  ander	  kleurtje)	  een	  blaadje	  en	  knip	  deze	  uit.	  
6.	  Schrijf	  op	  het	  blaadje:	  ‘Jij	  bent	  een	  toffe	  peer’	  of	  ‘Papa	  is	  een	  toffe	  peer’.	  
7.	  Niet	  het	  blaadje	  vast	  aan	  het	  steeltje	  van	  de	  peer	  (vraag	  hulp	  als	  je	  wat	  
jonger	  bent).	  
	  
Nu	  nog	  mooi	  inpakken	  en	  je	  cadeau	  is	  klaar!	  
	  

	  



2.	  KUNST	  VAN	  JE	  EIGEN	  HANDEN	  OF	  VOETEN	  
	  

Benodigdheden:	  
*	  Papier	  
*	  Waterverf	  
*	  Penselen	  
	  
Werkwijze:	  
1.	  Bedenk	  een	  dier	  of	  iets	  anders	  dat	  je	  wilt	  maken	  voor	  jouw	  vader.	  
2.	  Pak	  het	  stuk	  papier	  en	  schilder	  met	  een	  mooie	  kleur	  een	  vlak.	  Je	  kunt	  het	  
heel	  precies	  doen,	  of	  juist	  een	  beetje	  grof.	  Dat	  staat	  allebei	  mooi.	  
3.	  Als	  het	  vlak	  droog	  is,	  kies	  je	  een	  andere	  kleur	  uit	  en	  schilder	  je	  de	  onderkant	  
van	  jouw	  hand	  of	  voet	  vol	  met	  verf.	  	  
4.	  Leg	  jouw	  hand	  of	  voet	  nu	  voorzichtig	  op	  het	  gekleurde	  vlak	  en	  druk	  goed	  
aan.	  Haal	  daarna	  jouw	  hand	  of	  voet	  van	  het	  papier.	  
6.	  Wacht	  tot	  het	  helemaal	  droog	  is.	  
7.	  Nu	  kun	  je	  jouw	  hand-‐/voettekening	  afmaken.	  Schilder	  met	  een	  kwastje	  de	  
details	  op	  jouw	  schilderij.	  
	  
Laat	  alles	  goed	  drogen	  en	  nu	  nog	  even	  wachten	  op	  Vaderdag!	  
	  
	  

	  



MOPJES	  
	  

Opschrift	  van	  een	  reisbureau:	  Doe	  ons	  een	  plezier	  en	  ga	  weg!	  
	  
Heeft	  een	  brandweerman	  ook	  recht	  op	  een	  rookvrije	  werkplek??	  
	  
Waar	  koopt	  een	  koe	  zijn	  kleren?	  
In	  een	  boe-‐tiek.	  
	  
Mijn	  vrouw	  is	  nogal	  jaloers:	  onlangs	  keek	  ze	  in	  mijn	  agenda	  en	  vroeg	  ze	  me	  wie	  
Juli	  was.	  
	  
Tot	  haar	  16e	  blijft	  ze	  zeuren	  of	  ze	  een	  paard	  mag	  hebben…..en	  op	  haar	  17e	  
komt	  ze	  thuis	  met	  een	  ezel!	  
	  
Een	  kampeerwinkel	  die	  de	  tent	  moet	  sluiten	  is	  nooit	  grappig.	  
	  
Twee	  magneten	  zitten	  in	  de	  kamer.	  Dan	  zegt	  de	  ene	  magneet	  tegen	  de	  andere:	  
'Wat	  zal	  ik	  vandaag	  aantrekken?”	  
	  
In	  het	  centrum	  van	  Amsterdam	  vraagt	  een	  man	  aan	  een	  voorbijganger:	  ‘Kunt	  u	  
mij	  vertellen	  hoe	  ik	  het	  snelst	  bij	  het	  ziekenhuis	  kom?’	  Antwoordt	  de	  man:	  ‘U	  
doet	  uw	  ogen	  dicht	  en	  steekt	  deze	  straat	  over…’	  
	  
Twee	  oenen	  doen	  verstoppertje.	  Zegt	  de	  ene	  oen	  tegen	  de	  andere:	  ‘Verstop	  je	  
in	  de	  kast.	  Daar	  vind	  ik	  je	  nooit!’	  De	  andere	  oen	  doet	  wat	  hem	  gezegd	  wordt.	  
Na	  tien	  minuten	  hoort	  hij	  de	  ene	  oen	  roepen:	  ‘Kom	  maar	  uit	  die	  kast.	  Ik	  kan	  je	  
niet	  vinden!’	  
	  
Jantje	  vraagt	  Kees:	  ‘Ben	  jij	  bang	  voor	  schildpadden?’	  ‘Ja	  heel	  erg’,	  zegt	  Kees.	  
‘Maar	  waarom	  dan?’	  vraagt	  Jantje.	  ‘Nou,	  je	  weet	  maar	  nooit	  wat	  een	  pad	  in	  zijn	  
schild	  voert!’	  
	  
Er	  staan	  twee	  koeien	  in	  de	  wei.	  Zegt	  de	  ene	  koe	  tegen	  de	  andere:	  'Waarom	  
spring	  je	  zo?'	  Zegt	  de	  andere	  koe:	  'Ik	  ben	  morgen	  jarig	  en	  klop	  alvast	  
de	  slagroom.'	  
	  
Twee honden zien voor het eerst een parkeermeter. Zegt de ene hond 
tegen de andere: 'Nou ja, hier moet je betalen om te plassen!' 
	  



DOOLHOF	  
Help	  jij	  hem	  de	  stropdas	  te	  vinden?	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  



ZOMERWEETJES	  	  
	  

*	  Het	  eerste	  badpak	  voor	  vrouwen	  werd	  gemaakt	  in	  de	  19e	  eeuw	  en	  had	  lange	  
mouwen	  en	  wollen	  pijpen.	  
	  
*	  De	  Eiffeltoren	  wordt	  op	  warme	  zomerdagen	  ongeveer	  15	  cm	  langer	  omdat	  
het	  ijzer	  uitzet.	  
	  
*	  Het	  grootste	  schepijsje	  was	  2,81	  meter	  hoog	  en	  werd	  geschept	  in	  Italië.	  	  
	  
*	  Het	  strand	  van	  Barcelona	  werd	  gemaakt	  in	  1992	  toen	  de	  Olympische	  Spelen	  
daar	  plaatsvonden.	  
	  
*	  De	  frisbee	  was	  in	  1870	  eigenlijk	  bedoeld	  als	  tinnen	  taartschaal.	  
	  
*	  in	  1905	  ontdekte	  een	  jongen	  (genaamd	  Frank	  Epperson)	  per	  ongeluk	  ijsjes	  op	  
stokjes	  toen	  hij	  een	  glas	  frisdrank	  de	  hele	  winter	  buiten	  liet	  staan.	  
	  
*	  Sommige	  dieren	  houden	  een	  winterslaap	  maar	  andere	  houden	  een	  
zomerslaap.	  De	  Afrikaanse	  longvissen	  graven	  zich	  instinctief	  in	  als	  het	  waterpeil	  
gevoelig	  daalt	  in	  droge	  en	  hete	  tijden.	  Ze	  hullen	  zich	  in	  een	  cocon	  van	  
opgedroogd	  huidslijm,	  die	  tot	  in	  de	  mondopening	  doorloopt.	  Zo	  kunnen	  zij	  
lucht	  blijven	  ademen.	  In	  de	  cocon	  dalen	  de	  stofwisseling	  en	  alle	  
lichaamsfuncties	  van	  de	  longvis	  tot	  een	  minimum.	  Ze	  ontwaken	  pas	  uit	  hun	  
zomerslaap	  wanneer	  het	  woongebied	  van	  deze	  vissen	  weer	  onder	  water	  komt	  
te	  staan.	  Goed	  geregeld!	  
	  
*	  In	  Al	  Aziziyah	  in	  Libië,	  gelegen	  aan	  de	  zogenaamde	  ‘kust	  van	  de	  Sahara’,	  werd	  
op	  13	  september	  1922	  een	  temperatuur	  van	  57,7	  °C	  gemeten.	  Dit	  is	  officieel	  de	  
warmste	  temperatuur	  ooit	  op	  aarde	  gemeten.	  	  
	  
*	  Bij	  een	  luchttemperatuur	  van	  25	  graden,	  kan	  het	  asfalt	  wel	  52	  graden	  
worden!	  Leg	  je	  hand	  of	  blote	  voet	  maar	  eens	  10	  seconden	  op	  het	  asfalt	  
wanneer	  het	  zonnetje	  lekker	  schijnt.	  Bij	  asfalt	  van	  41	  graden	  kan	  de	  huid	  in	  
slechts	  60	  seconden	  verbranden	  
	  
*	  Op	  warme	  zomerdagen	  kan	  het	  temperatuurverschil	  tussen	  stad	  en	  
platteland	  wel	  7	  graden	  zijn.	  Gebouwen,	  bomen	  en	  planten,	  water,	  wind	  en	  
schaduw	  hebben	  allemaal	  invloed	  op	  de	  temperatuur. 
	  



ZOEK	  DE	  10	  VERSCHILLEN	  

En	  kleur	  ze	  in.	  
	  
	  

	  
 



LEER	  GEBARENTAAL	  
Wil	  je	  graag	  gebarentaal	  leren?	  Heel	  handig	  als	  je	  iemand	  kent	  die	  niet	  goed	  
kan	  horen.	  Maar	  ook	  heel	  handig	  om	  met	  je	  vrienden	  je	  eigen	  taal	  te	  hebben.	  
Succes!	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



MUZIEKINSTRUMENTEN	  KNUTSELEN	  
DOE	  JE	  BEST	  OM	  DEZE	  VROLIJKE	  KNUTSELS	  NA	  TE	  MAKEN	  

	  
1.	  TAMBOERIJN	  
	  
Benodigdheden:	  
*	  2	  papieren	  borden	  
*	  Rijst	  of	  gedroogde	  bonen	  
*	  Nietmachine	  	  
*	  Crêpepapier	  	  
*	  Schaar	  	  
*	  Verf	  
	  
Werkwijze:	  	  
1.	  Verf	  eerst	  de	  borden	  aan	  de	  buitenkant	  en	  laat	  ze	  drogen.	  
2.	  Als	  ze	  droog	  zijn	  strooi	  je	  op	  één	  bord	  (aan	  de	  binnenkant)	  wat	  rijst	  en/of	  
bonen	  daarna	  leg	  je	  het	  andere	  bord	  erop.	  
3.	  Niet	  ze	  met	  een	  nietmachine	  op	  elkaar.	  
4.	  Knip	  nu	  een	  paar	  linten	  van	  crêpepapier	  en	  niet	  ze	  onderaan	  de	  tamboerijn.	  
Laat	  iemand	  je	  helpen	  met	  het	  nieten	  als	  het	  nodig	  is.	  
	  
En	  nu	  lekker	  rammelen.	  
	  
	  
	  

	  
	  



2.	  CASTAGNETTEN	  
	  
Benodigdheden:	  
*	  Stevig	  karton	  	  
*	  Vier	  metalen	  flesdoppen	  
*	  Potlood	  
*	  Liniaal	  
*	  Schaar	  	  
*	  Lijm	  
	  
Werkwijze:	  
1.	  Knip	  repen	  van	  20	  x	  8	  cm	  en	  vouw	  ze	  dubbel.	  
2.	  Lijm	  aan	  de	  binnenkant	  van	  elk	  uiteinde	  een	  metalen	  dop.	  
3.	  Versier	  de	  castagnetten	  met	  verf	  of	  glitters	  en	  laat	  ze	  drogen.	  
	  
Klepper	  nu	  maar	  met	  je	  castagnetten.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



RECEPTEN	  
	  

CUPCAKES	  	  
	  
Ingrediënten	  voor	  12	  cupcakes:	  
*	  125	  gr.	  boter	  (zacht)	  
*	  125	  gr.	  suiker	  
*	  2	  eieren	  
*	  125	  gr.	  zelfrijzend	  bakmeel	  
*	  2	  el.	  melk	  
*	  1	  zakje	  vanillesuiker	  
	  
Benodigdheden:	  
Cupcakevorm	  ingevet	  of	  met	  papieren	  vormpjes,	  garde,	  houten	  prikker	  

	  
	  

	  

1.	  Verwarm	  de	  oven	  voor	  op	  170	  graden,	  hetelucht	  10	  graden	  lager.	  
Klop	  de	  boter	  en	  suiker	  in	  een	  kom	  tot	  het	  een	  lichte,	  luchtige	  massa	  is	  
geworden.	  	  
2.	  Voeg	  vervolgens	  een	  voor	  een	  de	  eieren,	  het	  zelfrijzend	  bakmeel	  en	  de	  melk	  
toe.	  Mix	  net	  zo	  lang	  tot	  het	  een	  glad	  beslag	  is.	  
3.	  Verdeel	  het	  beslag	  over	  vormpjes	  en	  vul	  voor	  2/3	  (het	  gaat	  namelijk	  nog	  
rijzen).	  
4.	  Zet	  de	  vormpjes	  ongeveer	  20-‐25	  minuten	  in	  de	  oven.	  Kijk	  na	  een	  minuut	  of	  
20	  of	  ze	  gaar	  zijn	  door	  met	  een	  houten	  prikker	  er	  in	  te	  prikken.	  Als	  er	  nat	  beslag	  
aan	  kleeft,	  zijn	  ze	  nog	  niet	  klaar.	  Laat	  ze	  dan	  nog	  een	  paar	  minuten	  in	  de	  oven.	  
Als	  de	  prikker	  er	  schoon	  uit	  komt	  zijn	  de	  cupcakes	  klaar.	  
5.	  Haal	  de	  vorm	  eruit	  en	  laat	  het	  afkoelen,	  haal	  ze	  na	  15	  minuten	  uit	  de	  
bakvorm	  en	  laat	  ze	  verder	  afkoelen	  op	  een	  rek.	  
	  
Nu	  kun	  je	  ze	  versieren	  met	  bv:	  hagelslag	  in	  verschillende	  kleuren	  (roze,	  groen,	  
wit	  en	  rood),	  M&M’s,	  kleine	  hartjes,	  snoepjes	  in	  hele	  kleine	  stukjes,	  kokos,	  
gesmolten	  chocola,	  fruit.	  Eet	  smakelijk!	  

	  
	  

	  



	  
ZELF	  MARSEPEIN	  MAKEN	  
	  
Ingrediënten	  voor	  500	  gram	  marsepein:	  
*	  250	  gr	  fijngemalen	  amandelen	  
*	  250	  gr	  poedersuiker	  
*	  1	  ei	  (voor	  het	  eiwit)	  
*	  2	  à	  3	  druppels	  citroensap	  
*	  2	  el	  water	  
*	  eventueel	  cacaopoeder	  of	  voedselkleurstof	  
	  
Benodigdheden:	  
Beslagkom,	  zeef,	  schaaltje,	  lepel	  en	  huishoudfolie	  
	  
1.	  Zeef	  de	  poedersuiker	  boven	  de	  beslagkom	  en	  roer	  daarna	  de	  amandel	  door	  
de	  gezeefde	  poedersuiker	  heen.	  
2.	  Roer	  het	  citroensap	  en	  het	  water	  door	  het	  suikermengsel.	  
3.	  Breek	  boven	  het	  schaaltje	  om	  het	  ei	  te	  splitsen.	  
4.	  Kneed	  het	  eiwit	  door	  het	  suikermengsel	  totdat	  het	  een	  mooi	  geheel	  
geworden	  is.	  Wil	  je	  het	  marsepein	  kleuren	  in	  bv.	  rood,	  geel	  en	  bruin,	  
deel	  het	  marsepein	  dan	  in	  drie	  gelijke	  delen	  en	  kneed	  er	  bij	  een	  deel	  een	  volle	  
eetlepel	  cacaopoeder	  door.	  
6.	  Om	  de	  andere	  twee	  delen	  van	  het	  marsepein	  te	  kleuren	  breng	  je	  met	  behulp	  
van	  een	  cocktailprikker	  een	  paar	  kleine	  streepjes	  aan	  op	  het	  marsepein	  en	  
daarna	  kneed	  je	  de	  kleurstof	  goed	  door	  het	  marsepein	  heen.	  
7.	  Rol	  het	  marsepein	  vervolgens	  strak	  in	  het	  huishoudfolie	  en	  leg	  het	  nu	  
minstens	  24	  uur	  in	  de	  koelkast,	  zodat	  het	  kan	  opstijven.	  
8.	  Na	  24	  uur	  kun	  je	  het	  opnieuw	  kneden	  en	  gebruiken	  als	  versiering	  op	  je	  
cupcakes.	  	  

	  

	  



SPROOKJE	  
DE	  BREMER	  STADSMUZIKANTEN	  

	  
Er	  was	  eens	  een	  oude	  ezel.	  Zijn	  hele	  leven	  had	  hij	  gewerkt	  voor	  een	  molenaar.	  
Op	  een	  dag	  zei	  de	  molenaar	  dat	  de	  ezel	  te	  oud	  was	  om	  te	  werken	  en	  vervangen	  
moest	  worden	  door	  een	  jonge	  en	  frisse	  ezel.	  De	  ezel	  wilde	  zijn	  lot	  niet	  
afwachten	  en	  besloot	  muzikant	  te	  worden	  in	  Bremen.	  	  

Onderweg	  kwam	  hij	  een	  oude	  hond	  tegen.	  Deze	  was	  volledig	  buiten	  adem.	  Hij	  
vertelde	  dat	  hij	  moest	  vluchten	  voor	  zijn	  baas	  omdat	  hij	  te	  oud	  was	  geworden	  
om	  te	  jagen.	  Zijn	  baas	  wilde	  hem	  doden	  om	  een	  jonge	  hond	  te	  kunnen	  nemen.	  
De	  hond	  besloot	  mee	  te	  gaan	  naar	  Bremen	  om	  muzikant	  te	  worden.	  Samen	  
gingen	  ze	  verder	  naar	  Bremen.	  	  

Onderweg	  kwamen	  ze	  ook	  een	  oude	  kat	  tegen.	  Deze	  was	  te	  oud	  geworden	  om	  
achter	  de	  muizen	  aan	  te	  jagen.	  Daarom	  was	  hij	  het	  huis	  uit	  gevlucht.	  De	  kat	  
sloot	  zich	  ook	  aan	  bij	  de	  Bremer	  stadsmuzikanten.	  	  

Een	  haan	  die	  gevlucht	  was	  omdat	  hij	  anders	  in	  de	  soep	  zou	  belanden	  was	  de	  
vierde	  muzikant.	  	  

	  



Onderweg	  zongen	  ze	  samen	  een	  leuk	  lied.	  Maar	  de	  weg	  naar	  Bremen	  was	  lang,	  
en	  toen	  het	  donker	  was	  besloten	  ze	  een	  plek	  voor	  de	  nacht	  te	  zoeken.	  In	  het	  
bos	  zagen	  ze	  licht	  in	  een	  huisje.	  Toen	  ze	  bij	  het	  huisje	  aankwamen	  zagen	  ze	  dat	  
het	  een	  echt	  rovershol	  was.	  Maar	  op	  tafel	  stonden	  wel	  allemaal	  lekkere	  dingen.	  	  

Toen	  bedacht	  de	  ezel	  een	  plan.	  Als	  we	  nu	  eens	  allemaal	  op	  elkaar	  gaan	  staan	  
en	  dan	  heel	  hard	  gaan	  zingen	  dan	  schrikken	  ze	  vast	  zo	  erg	  dat	  ze	  vluchten.	  Dan	  
is	  al	  het	  lekkers	  voor	  ons.	  Zo	  gezegd	  zo	  gedaan.	  Met	  een	  oorverdovend	  lawaai	  
kwamen	  de	  dieren	  binnen.	  De	  rovers	  schrokken	  enorm	  en	  vluchten	  
halsoverkop	  naar	  buiten.	  De	  dieren	  deden	  zich	  tegoed	  aan	  al	  het	  eten	  en	  
daarna	  beseften	  ze	  dat	  ze	  ook	  wel	  graag	  wilden	  slapen.	  	  

Elke	  Bremer	  stadsmuzikant	  zocht	  een	  lekker	  plekje	  in	  het	  huisje.	  De	  rovers	  
waren	  inmiddels	  weer	  op	  adem	  gekomen	  en	  dachten	  na	  over	  wat	  er	  was	  
gebeurd.	  Inmiddels	  was	  het	  licht	  uitgegaan	  en	  de	  rovershoofdman	  besloot	  een	  
kijkje	  te	  gaan	  nemen.	  Hij	  glipte	  het	  huisje	  binnen	  keek	  recht	  in	  de	  ogen	  van	  de	  
kat.	  De	  rovershoofdman	  dacht	  dat	  kooltjes	  waren.	  Maar	  in	  plaats	  daarvan	  
begon	  te	  kat	  te	  schreeuwen	  en	  krabde	  de	  rovershoofdman	  in	  zijn	  gezicht.	  Hij	  
schrok	  en	  rende	  de	  deur	  uit.	  	  

Onderweg	  beet	  de	  hond	  de	  rover	  in	  zijn	  been	  en	  trapte	  de	  ezel	  hem	  achterna.	  
In	  de	  tuin	  tenslotte	  schreeuwde	  de	  haan	  zo	  hard	  dat	  de	  rovershoofdman	  nooit	  
meer	  terug	  durfde.	  De	  Bremer	  stadsmuzikanten	  besloten	  daarop	  dat	  ze	  het	  
huisje	  wel	  heel	  mooi	  vonden	  en	  dat	  ze	  eigenlijk	  niet	  meer	  weg	  wilden.	  Ze	  
knapten	  het	  huisje	  op	  en	  bleven	  er	  worden.	  

	  

	  

	  

	  


