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Bonjour, 
Wij zijn blij dat je ouders voor Château le Verdoyer voor jouw vakantie gekozen hebben ... je zult zien, het wordt 
echt leuk ! 
Dit boekje zal je helpen om je verblijf goed voor te bereiden en indien je op zoveel vragen het goede antwoord geeft, 
dat beloof ik je een Kawanachtige verrassing ! 
Eerst schrijf jouw naam en achternaam aan de bovenkant van het vel ... als je broers of zusters hebt, vraag Pappa of 
Mamma voor hen ook een exemplaar te printen. 
 
Zo, eerst de reis voorbereiden ! 
  
Het is een zeer spannende tijd, omdat je al snel bij ons wilt 
zijn, maar Pappa en Mamma moeten nog veel doen en 
denken, en je moet dus proberen om lief en stil te zijn zodat 
ze niets vergeten ... 
 
Jij ook kunt helpen: vraag aan Mamma een kleine tas waarin 
je zelf alles stopt wat je nodig hebt voor deze vakantie …  
 jouw favoriete speelgoed,  
 Kleurpotloden of viltstiften,  
 een klein notitieboekje om schetsen te maken of 
dingentjes op te schrijven,  
 dit reisboekje natuurlijk ! 
 niet vergeten : een klein flesje water  
 en snacks… 
 
Tijd voor een paar uurtjes in de auto… dat is niet altijd 
leuk, maar heb geduld… begin met te vinden wie er achter 
deze verassingstekening staat : 
  
Gevonden ? noteer de naam van dit dier : een …………….. 
 
tu en trouveras au camping, près des étangs. Tu peux toujours essayer d'en attraper, mais ce ne sera pas facile, 
attention à ne pas finir dans l'eau ! 
Tu pourras observer beaucoup d'autres animaux... essaye de les nommer : 

 
H _ _ _     U _ _     E _ _ _     V _ _ _ _ _ _ _ _     H_ _ _ _ _ _ 
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Nu kun je deze verschillende tekeningen gaan kleuren. 
  

 
 
Lukt het je om tenminste 4 helden die je gekleurd heb te noemen ? 
  
1 : …………………     2 : …………………     3 : ……………………….  4 : ……………………….. 
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De reis : ik heb de camping op de kaart met een ster gemarkeerd. Zet nu een ster waar je huis is en teken de reis. 
Probeer de hoofdsteden op de kaart te plaatsen : Parijs (1), Amsterdam (2), Brussel (3), Londen (4), Luxemburg (5), 
Berlijn (6), Praag (7), Wenen (8), Madrid (9), Rome (10), Ljubljana (11), Zagreb (12) 
 

 
 

Vul in :   We zijn om ….u gestart,      De reis duurt ………. 
Ik ga naar : de zee, de bergen, het platteland of de stad ? : naar …………….. 

 
Wist je dat ? tijdens een lange reis de bestuurder op z’n minste om de 2 uur moet 
stoppen, om een beetje te rusten.  
 
Wat voor weer is het ?    Omcirkel het weer onderweg :  
 

Wat is de maximumsnelheid op snelwegen in Frankrijkv?  100km/u ? 130 km/u ? 180 km/u ? : ……….. 
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Hier zijn enkele spelletjes die je met je familie in de auto kunt doen... Let op de bestuurder niet storen,! 
 
Muziekspel : Om de beurt een liedje neuriën. De eerste die het denkt te kennen mag het zingen. Dan is het zijn beurt 
om te neuriën... 
 
De verboden letter : Kies een letter van het alfabet en zeg zo veel mogelijk woorden waar deze letter niet in voorkomt. 
Met meerderen : ieder om de beurt zegt zijn woord zonder de letter en zo snel mogelijk. De eerste die het fout zegt 
heeft verloren en is uitgeschakeld. 
 
De Mysterieuse “Persoon” : Denk aan iemand die iedereen kent. Ieder om de beurt stelt een vraag waarvan het 
antwoord alleen JA of NEE mag zijn. Als iemand denkt dat hij het gevonden heeft, wacht hij op zijn beurt, en zegt 
dan hij de naam van die persoon. Als het niet goed is, is hij uitgeschakeld. Anders is het zijn beurt om te laten raden. 
 
Kleur : Kies een kleur. Tel het aantal auto's die je in een bepaalde tijd van deze kleur ziet. Dan is het tijd voor iemand 
anders in dezelfde tijd. Wie de meesten heeft is de winaar. 
 
De oneindig zin : Je zegt een woord. De volgende herhaalt jouw woord en voegt een ander woord toe. Vervolgens 
herhaalt de volgende de 2 woorden en voegt er weer een toe. Het doel is om alle woorden in de geode volgorde te 
onthouden, en er altijd een extra toe te voegen. De eerste die een woord vergeet of in de war raakt wordt 
uitgeschakeld. 

 
Spel : Vind en omcirkel de 7 fouten : 
 

 
 

 

 
 
Ziezo, je bent nu op de camping 
aangekomen.  
 
In de receptie geef je ons het boekje 
even voor de controle en dan win je 
een cadeautje !  
 
Vraag ons ook het 2e boekje, met 

spelletjes voor tijdens je vakantie … 
 

 
. 
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En misschien willen papa en / of mama ook bezig zijn ... geef ze deze spelletjes om de Sudoku te vullen en de 
geheime code te vinden...  
 

 

     
 

door de geheime code bij de receptie te geven, kan het zijn dat er ook een klein cadeautje is! 
 
 

 
 

 


