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Bij de puzzels en spelletjes staan sterretjes.

De sterretjes geven aan hoe moeilijk de puzzels en spelletjes zijn.
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Makkelijk MoeilijkGemiddeld Heel moeilijk

Wat staat er in  
dit vakantieboek?

Woordzoeker15

BB AA RR BB EE CC UU EE FF

II JJ NN UU WW AA RR MM EE

BB AA LL II VV MM WW ZZ PP

II AA KK TT AA PP AA WW AA

JJ ZZ NN EE TT II TT EE RR

SS EE II NN EE NN EE MM AA

JJ EE ZZ OO NN GG RR BB SS

EE SS TT RR AA NN DD AA OO

FF II EE TT SS EE NN DD LL
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De line-up deze zomer:

OP VOLLE 
TOEREN DE 

ZOMER DOOR!

juli & augustus 2020

buiten(woon-) locaties & regio Almelo 
TuinfeestTuinfeest met snackwagen en muziek • De-zomer-

door BBQ- of buffetpakkeBBQ- of buffetpakkett* • Vakantie FotograafFotograaf • 

Een Online SUPERSUPER Zomer BingoBingo*

’t Bouwhuis & de LosserHof
TuinfeestTuinfeest met snackwagen en muziek • Coole IJsfietsIJsfiets • 

Vakantie FotoboothVakantie Fotobooth* • Zomerse huifkartochthuifkartocht* • 

Het-dagje-vakantie-terrein* • Online SUPERSUPER Zomer BingoBingo*

Kijk op: 
detwentsezorgcentra.nl/op-volle-toeren-de-zomer-door-2020detwentsezorgcentra.nl/op-volle-toeren-de-zomer-door-2020 

voor meer informatie. Graag aanmelden voor activiteiten met *

Kijk op dtzcrecreatie.nldtzcrecreatie.nl welke activiteiten er per dag zijn.



Zoek de verschillen

Zoek de 5 verschillen

Zoek de 7 verschillen

Vakantieboek

4



Zoek de verschillen

Zoek de 10 verschillen

Zoek de 13 verschillen
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Leg het grootste blaadje voor je met een punt naar je toe.  

Vouw het blaadje dubbel van onderen naar boven.

Vouw het blaadje dubbel  

van rechts naar links.

Vouw het blaadje nog een keer dubbel zodat  

de linker schuine rand op de rechter rand komt te liggen.

Knip de punt van het papier bovenaan af  

langs de dubbelgevouwen rand.

Knip nu voorzichtig  

het papier aan de  

linkerkant mooi rond af. 

Vouw het blaadje dubbel van  

linksonder naar rechtsboven.

Wat heb jij nodig?
-  Vierkant papier 

in verschillende 
formaten

- Schaar
- Lijm
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Vouw het blaadje nog een keer dubbel zodat  

de linker schuine rand op de rechter rand komt te liggen.

Knip de punt van het papier bovenaan af  

langs de dubbelgevouwen rand.

Knip nu voorzichtig  

het papier aan de  

linkerkant mooi rond af. 

Vouw het blaadje weer helemaal open.

Lijm de blaadjes op elkaar van groot naar klein.

De bloem is af.

Plak de bloem op het raam.  

Dan kunnen voorbijgangers er ook van genieten.  

Je kunt er ook nog een steel (met blaadjes) aan maken.

Herhaal alle vorige stappen met één of twee  

kleinere blaadjes in een andere mooie kleur.
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Verbind de puntjes door lijntjes tussen de cijfertjes te trekken.  

Wat zie je nu? Je kunt de tekening natuurlijk ook nog leuk inkleuren.

Vakantieboek
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Zonnige pannenkoek

Wat heb jij nodig?

-  kant- en klare 

pannenkoek

- 1 sinaasappel

- 1 druif (blauw)

- 1 banaan

- chocoladesaus

Snijd een sinaasappel in plakken, laat de schil er omheen. 

Snijd de plakken sinaasappel in vier partjes. 

Snijd de banaan in plakjes. 

Snijd de druif doormidden. 

Leg een pannenkoek op een bordje.

Leg de partjes van de sinaasappel met de schil tegen de pannenkoek. 

Leg bovenop de plakjes banaan.

Leg bovenop de plakjes banaan een halve druif. 

Teken met chocoladesaus een mondje.

Vakantieboek
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Start

Camping

Bereik zo snel mogelijk de camping. 

Kom je bij een ladder, dan mag je omhoog. 

Als je op een slang stapt, dan glij je naar beneden.

Wat heb jij nodig?

-  pionnen

- dobbelsteen

Vakantieboek
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Start

Camping
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Maak je eigen waterglijbaan.

Het is niet moeilijk. 

Wat heb je nodig?

- Zeil

- Tentharingen

- Shampoo of groene zeep

- Tuinsproeier

Wat moet je doen?

Span het zeil over het gras en maak vast met de tentharingen. 

Verspreid dan shampoo of groene zeep met water over het zeil. 

Zet de tuinsproeier aan.

Het leukste is om de tuinsproeier zo neer te zetten dat hij kan 

blijven sproeien op het zeil. 

En glijden maar! 

Vakantieboek
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 Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 

‘Wil je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de 

pizzabakker. ‘Graag in 4, antwoordt Jantje, 

‘want 12 kan ik er echt niet alleen op.’

Twee slakken zijn aan het wandelen. ‘Doei, 

ik ga hier oversteken’, zegt de een. Zegt de 

andere: ‘Nee, niet doen! Morgen komt de bus!’

Vakantieboek

14

Wat is blauw 

en niet zwaar?
1 Waarom lachen 

kabouters als ze aan 

het voetballen zijn?

2

De antwoorden van de raadsels en de rebus vind je op pagina 19

Ra ra wat is het?

Rebus

Moppen en raadsels

b=w en –d h=g br=s -d -b en +sje –v en r=n



Onder de puzzel staan woorden.

Streep deze woorden weg in de puzzel.

Er blijven 13 letters over.

Zet die in de vakjes onder de puzzel.

Welke woorden komen er uit?

Vakantieboek
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Het antwoord van de woordzoeker vind je op pagina 19

BB AA RR BB EE CC UU EE FF

II JJ NN UU WW AA RR MM EE

BB AA LL II VV MM WW ZZ PP

II AA KK TT AA PP AA WW AA

JJ ZZ NN EE TT II TT EE RR

SS EE II NN EE NN EE MM AA

JJ EE ZZ OO NN GG RR BB SS

EE SS TT RR AA NN DD AA OO

FF II EE TT SS EE NN DD LL

BARBECUE
BAL 
BUITEN
CAMPING

FIETSEN
IJSJE
PARASOL
STRAND

WARM
WATER
ZEE
ZON

ZWEMBAD
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Heerlijke yoghurt flip met frambozen.

Je kunt hem als ontbijt eten, 

maar als toetje kan het ook! 

Recept voor 2 personen. 

Je hebt het volgende nodig:

- 500 ml Griekse yoghurt

- 1 eetlepel honing

- 100 gram muesli

- 150 gram frambozen (diepvries)

- 2 glazen

Je maakt de yoghurt flip als volgt:

Doe de frambozen in de blender.  

Doe wel een deksel op de blender. Zet de blender aan.

Meng in een kom de Griekse yoghurt, frambozenpuree 

en honing door elkaar. 

Pak twee glazen en schep muesli in het glas.

Daarna een laag frambozenyoghurt.

Eindig met een laagje muesli, 

een paar frambozen en een beetje

extra honing. 

Eet smakelijk!

Vakantieboek
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Je kent dit spelletje waarschijnlijk wel. 

Heb jij als eerste 3 X’en of 3 O’s op een rij? 

Dan win jij het potje! Kijk wie de meeste 

potjes kan winnen!

Vakantieboek
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Raadsels (pagina 14)

1.  Licht blauw

2.  Omdat het gras onder hun oksel kietelt

Woordzoeker (pagina 15)

Fijne vakantie

Zoek de verschillen (pagina 4 en 5)

Puzzelen en kleuren (pagina 8)

Rebus (pagina 14) 

We gaan samen een ijsje eten

Vakantieboek
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detwentsezorgcentra.nl

Gedicht Rika

De Twentse Zorgcentra
088 430 4000
Postbus 2112
7500 CC Enschede

Dit vakantieboek is een  
uitgave van De Twentse Zorgcentra. 
Vragen kun je sturen naar 
communicatie@detwentsezorgcentra.nl

Vormgeving en realisatie
Terzake. Merken Strategie Design, 
Borne
Druk- en zetfouten voorbehouden

Colofon

De zomer komt er aan
Met temperaturen die ons aanstaan

De zomer verloopt anders dit jaar
Het kan niet met meerderen vandaar

Passen en meten 
daar worden onze dagen mee versleten

De zomer halen we nu uit dit boek
En soms ligt hij zomaar in de hoek 

Maar houd moed 
Want ooit komt het goed


