
Eten en snoepen in klassieke kinderboeken

1.  Zoek de 20 soorten groente
2.  Zoek de 20 soorten fruit
3.  Kruiswoordpuzzel
4.  Anagrammen (menu)
5.  Zoek de 20 soorten snoep
6.  Gezegden over eieren en kippen
7.  Doolhof en raadsels over eieren
8.  Zoek de 19 melkproducten
9.  Visitekaartjes met verborgen beroepen
10. Tien raadselrijmpjes over eten
11.  Versier de taart met lekkernijen
12. Zoek de 10 verschillen
13. Rebussen
14. Ontbrekende letters invullen

deel 10: 14 extra werkbladen

Pakket AAN TAFEL

antwoorden:
http://www.pakketaantafel.com/antwoorden10.htm
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GEEN SEMI VRUCHT

(letters door elkaar) 

VEGETARISCH MENU

(letters op juiste plaats)

!eroes" no#

$og sigare%

&onderpe' 

(merige appe)
Hierboven zie je een menukaart waarop vier gangen staan.

In de linker kolom staan de letters door elkaar.

Schrijf de juiste naam van de gerechten in de rechterkolom en kleur het plaatje.
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gezegden over eieren / kippen betekenissen

a Kakelen is nog geen eieren leggen. k Een bekend, maar onoplosbaar probleem.

b Zijn ei ergens kwijt kunnen. l Het is onmogelijk om terug te keren naar de 

oude situatie. 

c Het zal hem geen windeieren leggen. m Ergens snel bij zijn.

d Dat is het hele eieren eten. Vroeg naar bed gaan.

e Dat is een (zacht) eitje. Er was niemand.

f Het ei van Columbus. Ik moet met jou nog iets afhandelen.

g Als je wil dat kippen eieren leggen, 

dan moet je het kakelen verdragen.

Het is niet zo moeilijk als je het eenmaal weet 

en kunt. 

h Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te 

breken.

Als je iets wilt bereiken, zul je iets anders 

moeten opofferen.

i Een roerei kun je niet ongedaan maken. Ziezo, dat is gelukt. 

j Hij is een eitje. Dat is weinig en gemakkelijk werk.

k Eieren voor zijn geld kiezen. Als iemand over zijn of haar plannen praat, 

wil dat nog niet zeggen dat hij of zij ze kan 

uitvoeren. 

l Ik heb een eitje met jou te pellen. Zijn creativiteit kunnen gebruiken.

m Beter een half ei dan een lege dop Hij zal er financieel beter van worden.

n Iets verkopen voor een appel en een ei. Noodgedwongen genoegen nemen met iets 

minder.

o De kip met de gouden eieren slachten. Als je iets wilt bereiken, dan moet je ook met 

de minder plezierige dingen kunnen omgaan. 

p Er was geen kip. Een eenvoudige oplossing voor een 

schijnbaar moeilijk probleem.

q Met de kippen op stok gaan. Iets is beter dan niets.

r Kip ik heb je. Hij is een doetje.

s Geen kip meer kunnen zeggen. Het is weer goed tussen hen.

t Er als de kippen bij zijn. Een klein voordeel op korte termijn inruilen 

voor een groot voordeel op lange termijn.

u Wat was er eerder: de kip of het ei? Teveel gegeten hebben. 

v Het is koek en ei Hij heeft zijn plan verwezenlijkt.

w Hij heeft zijn ei gelegd Heel weinig geld vragen
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Raadsels over eieren

1. Waarom leggen kippen eieren?

2. Waarom kan een ei niet bevriezen?

3. Waarom komen kuikens uit eieren?

4. Wat is het verschil tussen een witte kip en een zwarte kip 
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Visitekaartjes met verborgen beroepen

Hieronder tref zie je zesvisitekaartjes van mensen die een beroep hebben dat te maken heeft met 

voeding. Stel hun beroep vast door alle letters op ieder kaartje op een andere manier te 

rangschikken. E. te Boer uit Norg is groenteboer. 

E.  te Boer

Norg

W.K. Beek

RIJEN

F. Treur

Tiel

V.I. Gors

Lichtenvoorde

V.H.E. Keume

Rolde

Tea F. de Werker

America
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Tien raadselrijmpjes over eten

1.

Voor vier melkkoeien, zo is bepaald,

moet zesduizend euro worden betaald.

Vertel mij nu maar eens welaan

op hoeveel één koe komt te staan.

2. 

Het is de vrouw, maar niet in de man;

het is in het bier, maar niet in de kan;

het is in het varken, maar niet in het spek;

het is bij verstandigen, maar niet bij de gek.

3.

Vertel eens of je soms weet,

welke band men wel eens eet;

maar die door anderen, heel net

boven op het hoofd wordt gezet. 

4.

Ik heb geen handen, maar wel tanden.

ik kan niet bijten, maar zal wel slijten.

Ik help bij het eten. Wie ben ik wil ik weten?

5.

Met D ben ik een vrucht, die eenieder smaken zal,

maar zonder D vind je me meestal in de stal.

6.

Ik ben wit en van binnen geel,

maar als je me laat vallen

word ik nooit meer heel. 

7.

Vertel eens waar een hongerig kind,

de hond liever niet in vindt?

8.

Eerst zo wit als was.

Dan zo groen als gras.

Dan zo rood als bloed.

Het smaakt alle kinderen zoet.

9.

Deel één is bij de boer.

Deel twee is bij de bakker.

En samen vliegt het door de lucht,

en roept de lente wakker.

10.

Het groeit op het veld

en het bloeit op het veld.

Als het in huis zijn vel wordt afgedaan,

dan smaakt het iedereen voortaan.
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Versier de taart met lekkernijen 
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Zoek de 10 verschillen, zet er een pijl bij en kleur de plaatjes
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Vul de ontbrekende letters in.

WONDEREN IN LEKKERLAND

Pro_es_or Aarnoud Agricola

is d_l op sl_, v_a en c_o_ola.

_ori_ ja_r _as h_j i_ d_ _rant

ov_r ee_ hee_ bi_z_nde_ la_d. 

Hi_ wilde da_ la_d ec_t ee_s b_zoek_n,

_ant _e h_ize_ zij_ _aar  _an _eerli_k_ _oek_n. 

D_ _rofe_sor _ei_de naar Lek-e_l_nd,

_n gi_g _oen _wijfel_n a_n zi_n ver_tand! 

_ee, dat is _een _rap,

wa_t i_ de _ivier_n s_room_ _aar d_uiven_ap. 

D_ _egen z_jn e_ _ema_kt van z_ut_ _rop

en _e koe_e_ dra_en _aar_en op hu_ _op.

_erde_ hee_t i_dere _oning

kra_e_n -oor -elk en _oni-g. 

Al_ de k_ok ga_t _eieren,

_eg_en de _anen ge_akken _ier_n.

_ok is h_t _oed om _e _eten,

_at _aar boe_en zijn die je kunt -ten.

E_ tijd_ns kind_r_oeken_eken

ga_n boek_n, po_poen_n en k_eien _preken. 

J_, er _ebeuren _onder_n in Lek_erlan_.

_e _unt ze _iet be_rijpe_ me_ je _ers_and.

_rof_s_or _gri_ola _il _raag zij_ e_varinge_ de_en,

tot ler_ng _n verma_k _an ve_en.

Wil je leren goochelen?

Surf dan naar www.leergoochelen.com

 .
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WONDEREN IN LEKKERLAND
Kinderboekenweekshow 2009 van goochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola

Aarnoud Agricola ontwikkelde zijn nieuwe jeugdshow WONDEREN IN LEKKERLAND naar aanleiding van het thema van 

de de kinderboekenweek 2009: AAN TAFEL, eten en snoepen in kinderboeken. Professor Agricola laat de kinderen 

ongelofelijke dingen zien met eten en snoep. Sommige kinderen mogen MEEHELPEN met de experimenten. Ook gaat 

Aarnoud Agricola HILARISCHE GESPREKKEN aan met Pinokkio, Hennie Hen, Carla Koe, Boris Boek en Pim Pompoen.

De amusante interactieve, leerzame en verbazingwekkende voorstelling met buikspreken en goochelen duurt 45 minuten 

en is geschikt voor kinderen  van 4 tot en met 12 jaar. WONDEREN IN LEKKERLAND is ideaal voor basisscholen, 

bibliotheken en organisaties voor buitenshoolse opvang die de kinderen blij willen maken met een ONVERGETELIJKE 

KINDERBOEKENWEEKSHOW.

Meer informatie en boekingen: www.goochelaar.biz

http://www.goochelaar.biz
http://www.goochelaar.biz


Utrecht 28 september 2009

! ! ! ! !

Geachte mevrouw, heer,

Een verhaal over eten dat grote indruk op mij maakte toen ik 
acht jaar was, vindt u op de achterzijde van deze brief. 
De goocheltoer van Pietje Bell mislukte dramatisch, 
maar bij mij wekte het verhaal wel de interesse voor de 
goochelkunst. Mede daarom heb ik het opgenomen in het Pakket AAN TAFEL. 

Als beroepsgoochelaar ben ik niet zo scheutig met het vrijgeven van 
goochelgeheimen. In het werkblad bij het verhaal over de goocheltoeren van Pietje 
Bell maak ik echter een uitzondering. Daar leer ik de kinderen hoe ze veilig 
koekjes kunnen bakken in een geleende hoed. De andere 34 
werkbladen bevatten allerlei leuke opdrachten die gaan over eten en snoepen in 
kinderboeken. 

Het Pakket AAN TAFEL is een uitgebreide handreiking met activiteiten voor een 
geslaagde kinderboekenweek 2009 op uw school. Deze brief en de website 
www.pakketaantafel.com tonen u wat u kunt verwachten van dit praktische pakket. 

Met genoegen kan ik u meedelen dat deze week een standaard versie van het 
Pakket AAN TAFEL beschikbaar is gekomen. De prijs van het standaard-
pakket ligt 60 procent lager dan die van de luxe versie. Het standaardpakket 
bestaat uit een audio CD en een CD met alle documenten van het pakket (pdf). De 
luxe versie bevat uiteraard ook deze twee CD’s maar bestaat daarnaast uit een 
ringband met hoogwaardig drukwerk: ieder deel uitgevoerd in full color en apart 
gebonden. De luxe versie bevat tevens drie kaartendoosjes met speciale kaarten.  

Als u de door u gewenste versie nu bestelt, ontvangt u het Pakket AAN TAFEL nog 
op tijd voor de start van de komende kinderboekenweek op 7 
oktober 2009.! ! ! ! ! !

! !

! ! Met vriendelijke groet,

!

! ! Aarnoud Agricola
! ! redacteur, goochelaar en buikspreker

P A K K E T  A A N  T A F E L

17-delig pakket voor een geslaagde kinderboekenweek 2009 op basisscholen

RVM, Keizerstraat 37, 3512 EA Utrecht  T (030) 234 32 65  E info@pakketaantafel.com W www.pakketaantafel.com

KvK Utrecht 3009963, BTW identificatie NL 1779.81.118B01,  ING 4258526

mailto:info@pakketaantafel.com
http://www.pakkertaantafel.com
http://www.pakkertaantafel.com
http://www.pakketyaantafel.com
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De goocheltoeren van Pietje Bell

Chris van Abkoude

Pietje Bell had samen met zijn vriendjes een circusvoorstelling georganiseerd in zijn dorp. Daar 

kwam veel publiek op af en de toeschouwers amuseerden zich kostelijk. Ze genoten van de 

worstelwedstrijd tussen twee kampioenen, de kannibaal die rauw vlees at, de grappen van de 

clowns in de circusarena en tenslotte van de goocheltoeren van Pietje Bell. Dat was het 

hoofdnummer van het programma en tevens het laatste. 

Pietje had op tafel allerlei voorwerpen staan, die hij in de keuken bij elkaar had gezocht. Pietje had 

dikwijls een goocheltoer gezien, maar hij had er nooit goed achter kunnen komen hoe die 

goochelaar die toeren deed. Mij hij dacht dat het hem evengoed zou lukken, als hij maar volhield 

met proberen.   !! 

‘Nou moet je goed kijken wat ik doe’, sprak hij, en hij ging achter het tafeltje staan dat op een grote 

kist stond. ‘Ik ga een taart bakken in een hoed. Maar ik heb geen hoed.’

‘Neem mijn pet maar,’ riep een jongen.

‘Nee, een pet is niet diep genoeg.’

‘Neem je eigen hoed dan.’

Dan zouden jullie denken dat ik daar al een koek in verstopt had. Nee, ik moet een hoed van iemand 

anders hebben.’

Een vader die met zijn twee kinderen naar de voorstelling was komen kijken, was zo aardig zijn 

hoed even aan de jonge goochelaar te lenen. 

‘Er gebeurt toch niets mee, hoop ik?’ vroeg de man. ‘Het is een nieuwe hoed, ik heb hem 

gistermiddag pas gekocht.’

‘O nee, ik zal hem weer netjes teruggeven. Nou allemaal opgelet. Ik zet de hoed hier op tafel. Nou 

gaan we deeg maken voor de koek. Eerst een ei in de hoed. Ik breek het doormidden en laat het in 

de hoed lopen.‘ De omstanders gierden,  toen het eigeel in de hoed droop. De eigenaar van de hoed 

keek bezorgd.

‘En nou nemen we een beetje meel en een beetje suiker en doen dat erbij. Ook een beetje zout. En 

nou goed roeren. Klaar. En nou moet de koek gebakken worden. Ik steek een kaars aan ..... Houd de 

hoed boven de vlam en de koek wordt gebakken .......’

‘Hé, kijk uit!‘ roep de man. Je brandt een gat in mijn hoed!’

‘Hokus ... Pokus ...Een ... twee ... drie ... en daar komt de koek!!!’ riep Pietje uit.

Maar helaas, wat hij de goochelaar vroeger had zien doen, gebeurde nu niet. Het mengsel van ei en 

meel en zout bleef een kleverige klonterige massa en wat er ook uit de hoed tevoorschijn kwam, 

géén koek.

Op dat moment begon iedereen te lachen. Alleen de man van de hoed lachte niet, want toen Pietje 

hem het hoofddeksel teruggaf, was er een lelijk gat ingebrand en van binnen was hij helemaal 

besmeurd met ei. 
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Gaat u de leerkrachten van uw school blij maken met
de luxe versie of met de standaard versie van het 

17-delige Pakket AAN TAFEL?

Luxe versie:! ! ! ! ! !  Standaard versie:

* compleet pakket in 4-rings ringband (fysiek + digitaal)! * compleet pakket in DVD doos (digitaal)

* audio CD met liedje + begeleidingsmuziek                               * audio CD met liedje + begeleidingsmuziek

* CD met alle documenten in pdf-formaat                                    * CD met alle documenten in pdf-formaat

* alle documenten full color op papier gedrukt en gebonden       *  " 79,10 all-in, incl. BTW en verzending

* kaartendoosje met 55 kaarten voor groente- en fruitkwartet

* kaartendoosje met 55 kaarten voor food art memory

* kaartendoosje met 55 kaarten voor culinair pim pam pet

* 3 klassieke prentenboeken fullcolor gedrukt en gebonden 

* 28 posters full color gedrukt op A4-formaat

* " 197,00 all-in, incl. BTW en verzending

www.pakketaantafel.com , activiteiten over eten en snoepen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Bestel online via www.pakketaantafel.com  of stuur het ingevulde strookje per post naar:

RVM, Keizerstraat 37, 3512 EA Utrecht
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17-delig pakket met leuke en leerzame activiteiten

voor een geslaagde kinderboekenweek 2009 op uw school

Deel 1.  55 speciale kaarten om het groente en fruitkwartet te spelen
Deel 2.  55 speciale kaarten om food art memory te spelen
Deel 3. 55 speciale kaarten om culinair pim pam pet te spelen 

Deel 4.  audio CD met het liedje Lekker! Hoor je dat? + begeleidingsmuziek
Deel 5.  CD-ROM met alle documenten uit het pakket (pdf, deel 1 t/m 17)

Deel 6.  14 beschrijvingen van spelletjes over eten en snoepen

Deel 7.  7 verhalen uit klassieke kinderboeken + 7 werkbladen voor de onderbouw

  (o.a. Bolke de beer, Flipje Tiel, Koekemannetje, Pieter Konijn en Pinkeltje)
Deel 8.  7 verhalen uit klassieke kinderboeken + 7 werkbladen voor de middenbouw

  (o.a. Alice in Wonderland, Heidi, Maja de bij, Pinokkio en Tijl Uilenspiegel)
Deel 9.  7 verhalen uit klassieke kinderboeken + 7 werkbladen voor de bovenbouw

  (o.a. Alleen op de wereld, Bartje, Gulliver, Oom Tom en Robionson Crusoë)
Deel 10.     14 extra werkbladen over eten en snoepen

Deel 11.  63 moppen over eten en snoepen
Deel 12.  21 teksten van liedjes over eten en snoepen
Deel 13.  42 gedichten over eten en snoepen

Deel 14.  klassiek prentenboek 1: Het Boek van Luilekkerland, Chris van Abkoude
Deel 15.  klassiek prentenboek 2: Grietje kan koken, Adriaan Holst
Deel 16.  klassiek prentenboek 3: De reis naar het Wonderland, Jenny de Bloeme

Deel 17.  28 A4-posters over eten en snoepen om de school 'aan te kleden’

!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja Aarnoud, wij willen aan de slag met je pakket. Stuur ons alsjeblieft de volgende versie:

" Luxe Pakket AAN TAFEL voor ! 197,00 all-in (inclusief BTW en verzendkosten)

" Standaard Pakket AAN TAFEL voor ! 79,10 all-in (inclusief BTW en verzendkosten)

Naam organisatie: .................................................................................................................

Besteld door (voorletters + achternaam): mevrouw/heer .......................................................

Postadres organisatie:............................................................................................................

Postcode + plaats organisatie: ...........................................................................................

E-mail organisatie: .................................................................................................................

Telefoon organisatie: ..............................................................................................................
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