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      Weetjes over van alles…….. 

LEUKE WEETJES OVER DIEREN 

● Je zou het niet denken, omdat de egel maar een klein dier is. Toch klopt zijn hart 
gemiddeld 300 keer per minuut. 

● Een kakkerlak kan nog een hele week door leven, terwijl zijn hoofd afgehakt is. 
● Hoewel we banger zijn voor slangen dan voor bijen, sterven er jaarlijks meer mensen door 

bijen dan door slangen. 
● De plaats van de ogen in het hoofd van een ezel zorgt ervoor dat de ezel tegelijkertijd alle 

vier zijn poten kan zien. Wie zei dat een ezel dom is? 
● Kun je geen lekker eten vinden? Eet dan jezelf op. Wormen eten zichzelf op als ze geen 

voedsel kunnen vinden. 
● Dolfijnen slapen met hun ogen open. 

● Op dit moment zijn er ongeveer 5 biljoen mensen op de wereld. Maar voorspeld is dat er 
in 2080 ongeveer 15 biljoen mensen op de wereld zullen zijn. 

● Kamelen hebben drie oogleden om hunzelf zo te beschermen tegen opwaaiend zand. 
● Een slak heeft maar liefst vier neuzen! 

● De tong van een giraf is zo lang dat hij zijn eigen oren kan schoonmaken. 
● Het oog van een struisvogel is groter dan zijn hersenen. 

● Alleen vrouwelijke muggen steken. Mannetjes muggen overleven met de nectar van 
bloemen. 

LEUKE WEETJES OVER ETEN EN DRINKEN 

● Cola zou groen zijn, als het niet donker gekleurd was. 
● Honing bederft nooit. 

● De hamburger van MCDonalds bederft niet snel, na een jaar zou je het nog steeds 
kunnen eten. 

● Je moet een half uur fietsen om een banaan te verteren. 
● Als je gedurende 8 jaar, 7 maanden en 6 dagen schreeuwt, produceer je genoeg 

geluidsgolven om een tas koffie op te warmen 
● .Als je aan één stuk winden laat, gedurende 6 jaar en 9 maanden, produceer je 

genoeg gas, voor de energie voor een atoombom. 
● Je verbruikt 150 calorieën per uur door met je hoofd tegen de muur te bonken. 

● Een mier kan 50 keer zijn gewicht opheffen, 30 keer zijn gewicht slepen en valt 
altijd op zijn rechterkant als hij vergiftigd is.   

● Een vlo 350 keer zijn lichaamslengte ver kan springen. Vergelijk bij een mens, 
dan zou een kind van 1.50 m 52.500 m ver kunnen springen!!! 
● Olifanten zijn de enige dieren, die niet kunnen springen. 
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Lekkere en makkelijke recepten 

                Muffins met chocolade en kersen!!!!! 

  
 

Ingrediënten: 
 

● 50 gr boter (gesmolten) 

● 250 gr bloem 

● 60 gr suiker 

● 8 gr bakpoeder 

● 1 zakje vanillesuiker 

● Snufje zout 

● 2 eieren 

● 150 ml melk 

● 75 gr pure chocolade (in stukjes) 

● 36 verse kersen of 1 po 

Materialen 

● Muffin bakvorm 
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Bereiding 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Als je geen papiertjes gebruikt vet je de muffinvorm nog even in met een 

beetje boter. Zeef de bloem boven een grote kom. Voeg de suiker, bakpoeder, vanillesuiker en een snufje zout 

toe. Maak in de midden een holletje en giet de melk, boter en eieren er in. Roer alles met een houten lepel door 

elkaar. Schep voorzichtig de kersen en stukjes chocolade erdoor en verdeel het beslag over de vormpjes. Bak de 

muffins in ca 20 tot 25 gaar en mooi goudbruin. 

 

 

2. Frisse citroentaart 

 

 

Ingrediënten 

75 gr boter + om in te vetten 

4 eetlepels poedersuiker + om te bestrooien 

125 gr bloem + 3 eetl bloem 

1 citroen 

3 eieren 

200 gr suiker 
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Materialen 

Taart of quichevorm van ca 23 cm 

Bereiding 

Verwarm de oven op 180 graden. Snijd de boter in stukjes en meng deze met de poedersuiker en 125 gr bloem. 

Kneed daarna goed door met je handen tot een egale deegbal. Vet een taart of quichevorm in met een beetje 

boter en verdeel het deeg er over. Druk met je vingers het deeg uit totdat de hele bodem en de zijkant (ca 5 cm) 

bedekt zijn. Prik met een vork gaatjes in de bodem. Bak de bodem 15 minuten in de oven goudbruin. (er hoeft 

geen steunvulling in). Rasp ondertussen de citroen en knijp hem daarna uit boven een kommetje. Klop de eieren, 

citroensap, citroenrasp, suiker en 3 eetl bloem met een mixer door elkaar. Haal de taartvorm uit de oven en giet 

het mengsel er in. Bak daarna nog 20 minuten in de oven totdat de vulling stevig is. Laat de taart afkoelen en 

bestrooi met een beetje poedersuiker. Leg eventueel nog voor de garnering een partje citroen in het midden van 

de taart. 

 

 

3. Warme chocolademelk met speculaas 

 
Ingrediënten 

● 500 ml volle melk 

● 75 gr melk chocolade 

● 2 eetlepels speculoospasta 

● snuf kaneel 

● 1 eetlepel cacao poeder 

● Bus slagroom 

● Speculaas kruimels 

Bereiding 

Verhit de melk in een pannetje. Voeg de chocolade in stukjes toe en laat ze al roerend smelten. Voeg het 

cacaopoeder, kaneel en de Speculoos toe en laat het ook door de melk opnemen. Roer eventueel een keer goed 

om de klontjes weg te halen. Giet de melk in glazen en spuit er een toef slagroom op. Doe er wat kruimels 

speculaas en een snufje kaneel bij.  
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4. Appeltaart wafels 

  

         Ingrediënten 

● 225 gram witte basterdsuiker 

● 4 eieren 

● 1/2 zakje bakpoeder 

● 225 gram volkoren bloem 

● 185 gram boter 

● 100 ml melk 

● 1 mooie appel 

● 1 theelepel kaneel 

● 75 gr rozijnen geweld 

● Optioneel: slagroom 

  

Bereiding 

Kluts de eieren in een kom en klop ze luchtig met een garde. Voeg de suiker toe en meng deze er roerend 

doorheen. Smelt de boter in een pannetje op laag vuur en voeg de gesmolten boter toe. Voeg de volkoren bloem, 

bakpoeder en kaneel toe en roer er door. Voeg de melk toe en roer nogmaals goed door. Laat het beslag 15 

minuten rusten voor je verder gaat. Schil ondertussen de appel en snijd in blokjes. Schep dit samen met de 

rozijnen door het beslag. Verhit het wafelijzer en vet iets in met wat boter. Schep ongeveer 1,5 sauslepel per 

wafel in het ijzer en bak deze in ca 4 minuten gaar. Lekker met een flinke toef slagroom 

 

Veel plezier met bakken en opeten!!!  
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Zola’s dit of datjes   

Wat kies jij? Bij Zola’s dit of datjes moet je keuzes maken tussen hele moeilijke 
vragen. Wat kies jij……….. 

★ ... met dieren kunnen praten of alle talen kunnen spreken? 
★ ... nog maar één maand te leven of onsterfelijk zijn? 
★ ... nooit meer je huis verlaten of altijd in je blootje lopen? 
★ ... na elk woord 2 seconden wachten of altijd praten als een robot? 
★ ... alleen nog maar chips eten of alleen maar taart? 
★ ... 1,20 meter of 2,20 meter zijn? 
★ ... je haar niet meer mogen wassen of voor altijd kaal zijn? 
★ ... armen zo lang als je benen of benen zo lang als je armen? 
★ ... je eigen teennagels opeten of je hoofdharen? 
★ ... bij een ongeluk allebei je armen verliezen of allebei je benen? 
★ ...poep eten met een chocoladesmaak of chocola met poepsmaak?  
★ ... de toekomst kunnen voorspellen of iemands gedachten kunnen lezen? 
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★ ... vast komen te zitten op een onbewoond eiland of op een planeet in de 
ruimte? 

★ ... ontzettend dom of hoogbegaafd zijn? 
★ ... weten hoe de wereld vergaat of wanneer de wereld vergaat? 
★ ... een presentatie geven voor honderd mensen in je onderbroek of nooit 

meer een onderbroek kunnen dragen? 
★ ... de rest van je leven elke dag drie keer hetzelfde eten krijgen of één 

keer per dag steeds een ander gerecht? 
★ ... altijd de waarheid moeten vertellen of altijd moeten liegen? 
★ ... zou je liever alle slechte mensen verwijderen of alle slechte ziektes? 
★ ... zou je liever je fantasie tekenen zodat het tot leven komt of iets slecht 

tekenen en wissen zodat het verdwijnt? 
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Strips 
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Spelletjes 
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Moppen!!! 

 

Wat is het toppunt van lef heid? 
Door Irak rijden met 3 vrachtwagens vol brood en zeggen dat het voor de 

eendjes is!!!!!  
 

Wat is het toppunt van zieligheid? 
Bij een weeshuis aanbellen en roepen: “Is je moeder  thuis?” 

 
Waarom kijkt een dom blondje zo lang naar een pak sinaasappelsap? 

Er staat op het pak: Geconcentreerd 
 

● Kleine Frits krijgt van z'n oma wat geld voor zijn rapport. Zegt zijn 
moeder: "Wat zeg je dan, Frits?" Frits: "Is dat alles?" 
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Interview met Danita!!!!!!!!!!!!!! 
 
Interviewer: Hoe lang werk je hier al?  
Danita: Ik werk hier nu al 12 ½ jaar.  
Interviewer: Vind je het leuk hier op school?  
Danita: Ik vind het heeeeel erg leuk op school!!!!!!  
Interviewer: Wat is je lievelingseten?  
Danita: Ik vind rijst met curry heel lekker, maar ook: chips, taart en pasta 
pesto. Eigenlijk gewoon van alles!!!!!! 
Interviewer: Wat zijn je hobby’s?  
Danita: winkelen, fietsen, honden, lekker eten en Netflixen!!! 
Interviewer: Welke opleiding heb je gedaan?  
Danita: Ik deed de opleiding mavo/mds.  
Interviewer: Hoe onthoud je al die namen?  
Danita:  Die moet je gewoon onthouden! ;-) 

Interviewer: Oké, bedankt voor je medewerking ɴɴɴɴɴ 
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Danita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 

Kindertijd Rubriek.  
Ken je deze oude kinder-TV programma’s nog?:  

De Tweenies 
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Engie Benjy  Joppie en Daan 
 

 
Bruine beer in het blauwe huis 

 
 

Umizoomi 

 
 

Lazytown 

 
 

Barbapapa 
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De Fabeltjeskrant 

 
Ken je ze allemaal? Dan ben jij een echte kinderprogramma-kenner!! 
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