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Speel mee met
Geronimo Stilton!

Nederland in actie
Deze sporten of activiteiten kun je prima doen in 
Nederland! Vul de lege velden in. 

 

hardlopen 

fietsen   

zwemmen

wandelen

schaatsen

varen

TEGENWOORDIGE TIJD    VERLEDEN TIJD

Ik  hij  wij  Ik  hij  wij

loop hard       liep hard

s___eiding

___risdrank

va___en

wa___en

vo___tig

ta___tig

uit___ever

ka___en

reu___en

hoo___dstad

a___terkant

laar___en

vrie___en 

jui___en

Vul in 

Schrijf je deze woorden met CH of G, S of Z, F of V? Vul maar in!
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Speel mee met
Geronimo Stilton!

Doolhof
De Thea Sisters zijn met hun Nederlandse vriend Jan op zoek 
naar de verdwenen zwarte tulp. Kun jij hen helpen de tulp te 
vinden? 

Woordenstreep
Streep de woorden weg waar je FIETS voor of achter kunt zetten. Dan blijft er 
een interessant weetje over! 

Bel In de pomp Tweede race Wereldoorlog lamp werden zitje er tas 
tulpenbollen water lig gegeten loop. 
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Oplossingen

Woordenstreep
Fietsbel - Fietspomp - Racefiets - Fietslamp - Fietszitje - Fietstas - Waterfiets - Ligfiets - Loopfiets

In de Tweede Wereldoorlog werden er tulpenbollen gegeten. 

In de zogeheten hongerwinter van 1944-1945 was er heel weinig voedsel te vinden. 
Er was hongersnood. De export van tulpenbollen lag stil en omdat er veel zetmeel 
in een tulpenbol zit, bedachten de kwekers om die bollen aan te bieden als voedsel. 
Zelfs artsen schreven tulpenbollen als recept voor. In het kookboek Het gebruik van 
tulpenbollen dat in 1945 verscheen staat dit recept:
De tulpenbollen schoonmaken en in plakjes snijden. Deze met wat olie in de koekenpan bruin 

en gaar bakken. De tulpenbollen naar verkiezing met wat zout presenteren.

Vul in
scheiding
frisdrank
vazen
wagen
vochtig
tachtig
uitgever
kazen
reuzen
hoofdstad
achterkant
laarzen
vriezen 
juichen

Doolhof

Nederland in actie

hardlopen 

fietsen   

zwemmen

wandelen

schaatsen

varen

TEGENWOORDIGE TIJD    VERLEDEN TIJD

Ik  hij  wij  Ik  hij  wij

loop hard loopt hard lopen hard liep hard liep hard liepen hard

fiets  fietst  fietsen  fietste  fietste  fietsten

zwem  zwemt  zwemmen zwom  zwom  zwommen

wandel  wandelt wandelen wandelde wandelde wandelden 

schaats schaatst schaatsen schaatste schaatste schaatsten 

vaar  vaart  varen  voer  voer  voeren


