Vol avontuur!
Puzzels, kleurplaten, woordzoekers,
knutselopdrachten en nog veel meer

Beste
Avonturier,
Normaal gesproken is het natuurlijk het leukste om Overijssel in het ‘echt’ te ontdekken. Lekker met je
ouders op vakantie of een dagje weg in Overijssel. Maar helaas is dat in deze tijd niet mogelijk. Je moet
zoveel mogelijk binnen blijven. Kunt niet meer naar school en ziet je vrienden en vriendinnetjes minder.
En dit is soms best lastig.
Om toch nog van Overijssel te kunnen genieten, nemen we je in dit DOEboek mee op ontdekkingstocht
door Overijssel. Tijdens deze ontdekkingstocht vermaak je je op een sterrencamping in het Vechtdal,
terwijl je ouders op adem komen. Je vaart met je kano door één van de meeste bijzondere
natuurgebieden van Nederland Nationaal Park Weerribben-Wieden. Je beleeft Nederland in het klein in
de IJsseldelta. Je vindt hier oude dorpjes en steden, polderlandschappen en veel water. In Twente ga
je als een echte ridder langs kastelen en landgoederen. In Salland pak je je mountainbike en beklim je
de bergen van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. En in de Hanzesteden Zwolle, Deventer, Kampen
en Hasselt leer je meer over de historie van ons land en waan je je in de Middeleeuwen als je door de
prachtige steegjes loopt. En vergeet onderweg niet om samen plezier te maken in de speelbossen,
klim- en doeparken, stuifduinen, strandjes, meren, zwembaden, pretparken.
We wensen je heel veel plezier tijdens je ontdekkingstocht. We hopen je snel weer in het ‘echt’ in Overijsel
te mogen ontvangen, want dat is Overijssel op zijn mooist. Mocht je nog meer willen weten over
Overijssel, kijk dan op www.visitoost.nl .
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Houd je aan de volgende spelregels

te kunnen winnen.

Trek je sportschoenen aan en pak je tas in. Je gaat samen met je ouders
op rondreis door Overijssel. Tijdens deze ontdekkingstocht maak je de
spannendste avonturen mee! Je komt door historische Hanzesteden en
voelt je een ridder lopend door een kasteel in Twente. Je voelt je Freek
Vonk wanneer je op pad gaat met een boswachter op zoek naar dieren
in één van de vele natuurgebieden. Je voelt je als een vis in het water al
zwemmend in het zwembad van een sterrencamping. En als een
olympisch sporter wanneer je met je kano door het water van Nationaal
Park Weerribben-Wieden glijdt of op je mountainbike de bergen van
Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug beklimt. Één gevoel overheerst
sowieso na deze ontdekkingstocht: “Wauw! Dit wil ik nog een keer
(in het echt) beleven!”
Doel van het spel
Normaal gesproken vragen we je de tijd te nemen om Overijssel te ontdekken. Maar in
dit spel is het de bedoeling dat jij met je gans zo snel mogelijk Overijssel doorkruist.
Wanneer jij als eerste de ﬁnishvlag (vlag van Overijssel) bereikt, dan ben je de winnaar.
Wil je weten welke avonturen je nog meer kunt beleven in Overijssel?
Kijk dan op www.visitoost.nl
Spelverloop
Elke speler kiest een gans (munt, knoop) en zet deze op het vakje ‘START’. De jongste
speler mag beginnen, hierna volgen de anderen met de wijzers van de klok mee. Als
een speler aan de beurt is, gooit hij of zij de dobbelsteen en zet zijn of haar gans zoveel
vakken vooruit als de dobbelsteen aangeeft. Kom je op een ‘Ganzevakje’ (rood vakje) of
op één van de drie ‘Hanzevakjes’ (geel vakje) dan kun je bij de spelregels lezen wat de
gevolgen zijn. Alle spelregels moeten, voor zover mogelijk, altijd uitgevoerd worden.
Er mogen niet twee ganzen op hetzelfde plekje staan. Dan moet je dus op je huidige
plekje blijven staan. Iemand er af gooien is er dus niet bij in dit spel!
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Spelregels
6 Wow, wat een uitzicht! Je geniet van het schitterende uitzicht over de
IJssel wanneer je de stadsbrug met gouden wielen in Kampen passeert.
Ga verder naar 12.
15 Hey, twee dobbelstenen?! Je mag nog een keer gooien.
19 Zoef daar ga je! Je ﬁetst in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug één van de
mooiste MTB-routes van Nederland. Helaas heb je wind tegen en dat ook nog
eens terwijl je een berg moet beklimmen. Ga twee plekken terug.
22 Helaas is het in Overijssel ook wel eens slecht weer. Het regent pijpenstelen.
Maar er is nog genoeg leuks te doen! Je bezoekt een indoor speelpark en wacht
tot de regen voorbij is. Wel even een beurtje overslaan.
26 Een spannend avontuur! Samen met een boswachter verken je de IJsseldelta.
Onderweg zie je een bijzondere vogel en volg je deze. Je bent zo bezig met het
volgen van deze vogel dat je de weg kwijt raakt. Ga terug naar vakje 13.
30 Hey, een dobbelsteen?! Je mag nog een keer gooien.
32 Pas op! Witte Wieven vliegen achter je aan. Witte Wieven zijn heksen die
over de heide vliegen. En nu zitten ze jou op de hielen. Rennen! Ga gauw
twee plekken vooruit!
39 Als een echte ridder bezoek je in Twente de kastelen en landgoederen.
Tijdens één van die bezoeken kom je oog in oog te staan met een draak.
Helaas neemt deze draak je gevangen en sluit je op in de kerker van het kasteel.
Sla 2 beurten over.
48 Hoera! In Overijssel hebben we veel klim- en klauterplekken. En als een echte
Spiderman is het je gelukt om je klimdiploma te halen. Veel klim- en klauterplezier!
Als beloning mag je nog een keer gooien.
53 Ben je wat vermoeid geraakt van alle indrukken onderweg? Dat snappen wij
heel goed! We bieden je een weekje kamperen aan op een sterrencamping in
het Vechtdal. Wel even een beurtje overslaan.
55 Je glijdt razendsnel met je kano door het kanoparadijs Nationaal
Park Weerribben-Wieden. Zo snel, dat je vriendjes je niet meer bij kunnen houden.
Er zit niets anders op dan wachten tot één van de medespelers je inhaalt.
Dan ben je in goed gezelschap en kun je je reis door Overijssel vervolgen.
60 Je bent verdwaald tussen al dat moois in Overijssel. Ga terug naar het begin.
Hanzevakjes
Er zijn op het bord een vijftal ‘Hanzevakjes’. Je kunt ze herkennen aan de
gele cijfers. Kom je op zo’n vakje, dan moet je je eigen plekje ruilen met het
plekje van een medespeler naar keuze. Helemaal in de geest van de Hanze
dus!

TIP:

geen dobbelsteen in huis? Er zijn gratis
apps beschikbaar op elk platform

Succes & veel Overijssels speelplezier!
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Zoek de tien
verschillen

Pak een vergrootglas, zet je speurneus
op en ga er maar eens goed voor zitten.
Wij hebben een uitdaging voor je. Op
het eerste oog zien beide tekeningen
van Zwolle er hetzelfde uit. Maar dat
is niet zo! We hebben maar liefst 10
verschillen aangebracht in de stad van
de Blauwvingers. Kun jij ze allemaal
vinden? (oplossing staat achterin deze
uitgave)

wist je dat

?!

Er zijn meerdere verklaringen voor
de term Blauwvinger, de bijnaam
voor Zwollenaren. Het meest
bekende verhaal komt uit een ver
verleden en gaat over de verkoop
van het klokkenspel van Zwolle aan
aartsrivaal Kampen voor veel te veel
geld. Bovendien zou het klokkenspel
volgens de Kampenaren
beledigende liedjes klingelen.
De Kampenaren wilden best
betalen, mits zij mochten
bepalen hoe het bedrag
werd betaald. Je raadt het
al: ze wilden Zwolle een
poepie laten ruiken. Kampen
kwam met een berg stuivers
op de proppen, zodat de
Zwollenaren dagenlang hun
vingers blauw moesten tellen.

Spiegelbeeld
dleeblegeipS
In de regio Weerribben-Wieden kom je een aantal gekke plaatsnamen tegen.
We hebben ze voor je in spiegelbeeld gezet.
Wil je weten waarom de plaatsnamen zo genoemd worden?
Klik dan hier

DNAH EWUALB
EJSOOD
THCARGSRAWD
ETOKNELLAK
TOPSEOM
TEEBNEGGUM
KUT
DNALREDEN
ETIUDNOR
NEDRAAP ETTIW
Spiegeltje spiegeltje aan de wand, waar vind je
de tofste uitjes voor kinderen in Nederland?

kijktip
De avonturen van onze Kidsreporters.
In dit filmpje zie je hoe kamperen in Overijssel
er uit ziet!

Ga op vakantie in
eigen huis en bouw
een toffe tent.

Niet de wc-rol vergeten!

OVERIJSSEL

Samen koken

Met je ouders
Pannenkoeken met fruit!
Pannenkoeken! Wie lust ze nou niet?! En met dit recept
maak jij zelf de beste pannenkoeken die je ooit hebt gehad. Dus zet je koksmuts op en aan de slag!

Dit recept is voor circa 8 pannenkoeken
bereidingstijd: 20 min.

Benodigdheden
2 eieren
250 gr bloem
500 ml melk
500 ml melk
Stroop en/of poedersuiker
Roodfruit voor het versieren!

Bereiding
Meer lekkers!
Nog meer lekkers uit Overijssel...
Als je op bezoek komt in Overijssel dan
moet je zeker eens op zoek naar gaan
naar deze regionale lekkernijen

• Asperges
• Deventer Koek
• Zwolse Balletjes
• Twentse Krentenwegge

Meng in een kom het ei, de bloem, melk en een snufje
zout. Als alle klontjes zijn verdwenen, kunnen de pannenkoeken gebakken worden. Verwarm een beetje boter of
margarine in een pan. Wacht even totdat de pa n goed
warm is, en verdeel dan met een soeplepel wat beslag in
het midden van de pan. Beweeg je pan een beetje heen en
weer zodat het beslag over de hele pan verdeeld is.
Bak de pannenkoek ongeveer 2-3 minuten totdat de
bovenkant droog is. Draai de pannenkoek om en bak de
pannenkoek nog ongeveer 1-2 minuten op de andere kant.

Los de
Rebus
op!
We hebben een VisitOost-rebus voor je gemaakt. Zet dus snel je speurneus op
en ga op zoek naar de zin die we hebben verstopt in de onderstaande plaatjes. Succes!
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De oplossing van de rebus =

tip
In Overijssel hebben we de leukste uitjes voor je. Van pretparken tot kinderboerderijen, van klimparken
tot indoor speeltuinen, op pad met de boswachter tot zelf spelen in een speelbos. Je verveelt je nooit.
Voor de leukste uitjes kun je op deze link klikken.

GEHEIMTAAL
Maak je eigen code woorden!
In Overijssel spreken veel mensen hun eigen taal. Dat noemen ze ook wel dialect.
Elke regio of zelfs plaats heeft zo wel zijn eigen taal. We zijn benieuwd hoe goed
jouw (geheime) taalkennis is.
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Schrijf hier in geheimtaal het woord “OVERIJSSEL”:

wist je dat

?!

...je ook zelf een coole geheimtaal kunt bedenken? Wij geven je alvast twee mogelijkheden:

Omgekeerde volgorde

Bij deze manier van geheimtaal draai je precies alles om. Dus de eerste letter van het Alfabet, de ‘A’
verwissel je met de laatste letter, de ‘Z’. De letter ‘B’ is dan ineens de ‘Y’ en de ‘C’ wisselt van plek met de ‘X’.

Plekjes opschuiven

Bij deze geheimtaal schuiven we alle letters 3 plekjes op. De letter ‘A’ is dan ineens de letter ‘D’ en de
letter ’S’ is dan nu de ‘V’ geworden. Dus de letter ‘X’ is in deze geheimtaal dus de ‘A’ geworden. Succes!

Maak je eigen

KIJKDOOS!
Je hebt vast nog wel ergens een schoenendoos
liggen. Tover deze om tot een echt kijkdoos met
deze toffe plaatjes. Print, knip en plak ze hoe jij
dat wil en klaar is je Overijsselse kijkdoos.

TIP

Je kunt ook de binnenkant van de doos nog
inkleuren om het geheel nog mooier te maken.
De vogel kun je dan bijvoorbeeld op de wand
plakken..!

Schoenendoos
Schaar
Lijm of plakband

KOEKJES MAKEN
Maak je eigen koekjesvorm!

Iets samen doen is altijd leuk. En samen iets
lekkers maken is dubbelop plezier. Met deze
handige tip kun jij een eigen koekvormpje
maken en vervolgens je eigen koekjes bakken.
Dit heb je nodig:

Aluminiumfolie
Iets om mee te tekenen
Een nietmachine
Een schaar

Pak een rol aluminiumfolie en scheur er
een ﬂink stuk af. Denk aan ongeveer 30cm.
Vouw het aluminiumfolie totdat je een stevige
strook hebt die ook nog ﬂexibel is. De strook zelf
moet ongeveer 1 cm dik zijn. Dat is straks de
hoogte van het koekvormpje.
Gebruik de tekening van het huisje als voorbeeld
en buig de strook in de juiste vorm. Aan het eind wil
je een klein beetje overlap hebben. Knip alles wat je
over hebt eraf en niet het vormpje aan elkaar!
Zoek nu een recept om koekjesdeeg te maken
en je kunt direct met je koekjesvorm aan de slag!

Voorbeeld:

Dit wordt je bakvorm!

DOoLHOf

Vind de weg terug
Naar de haven
Na een dagje lekker varen in en om Giethoorn is
het tijd om weer terug te varen naar de haven.
Kom aan boord en neem het roer over zodat het
bootje weer veilig thuis komt. Weet jij de juiste
weg te vinden?
Stuur behendig tussen alle kanovaarders door
en houd je ogen goed open want je kan hier
zomaar een otter tegenkomen. Die leven hier
namelijk ook!
Om je een goede indruk te geven van hoe mooi
je hier kunt varen kun je op dit linkje klikken.
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Weet jij welke vlag
waar bij hoort?
nederland
Twente
giethoorn
salland
vechtdal
europa
zwolle
overijssel

RIVIER DE IJSSEL
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Hoeveel kosten deze postzegels?
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Doe de

Stoepkrijt

challenge

Zoek een geschikte muur of stoep en begin met het tape
een willekeurig patroon te maken. Hiernaast zie je een
voorbeeld van zo’n patroon. Als de tape goed vast zit
kun je de vlakken gaan kleuren met je stoepkrijt. Als je
helemaal klaar bent dan trek je het tape er af en je eigen
toffe kunstwerk is klaar. Vergeet niet even een foto te
maken! Veel krijt-plezier!

Oh ja, nog even dit. We zouden het erg leuk vinden als
je iets stoepkrijt wat jou doet denken aan Overijssel.
Uiteraard zien we daar ook graag het resultaat van. Heb
je iets gestoepkrijt en wil je dit ons laten zien? Stuur ons
dan een bericht via deze link.

Benodigdheden
Stoepkrijtjes
Tape
Kale stoeptegels of muur
Camera voor een foto!
Tuinslang of emmer water
TIP

Wil je het stoepkrijt weer uitgummen?
Dat kan heel makkelijk met wat water.
Dus pak de tuinslang en gummen maar!
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Vouw je eigen
KamperKogge
Wat is een kogge?
Een kogge is een schip dat geïntroduceerd werd door de Hanze om goederen te vervoeren.

Wat is Hanze?
De Hanze heeft bestaan van de twaalfde tot de zestiende eeuw. Het is in een internationaal samenwerkingsverband
om samen sterk te staan tegen de nukken en willekeur van destijds heersende landsheren. Deze samenwerking brengt
Overijsselse Hanzesteden zoals Kampen, Zwolle en Deventer veel rijkdom en welvaart. Wil je meer weten over Hanze
en Kogge? Dan hebben we hier een leuk filmpje voor je.
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Print de pagina hiernaast uit
op je printer of pak een wit A-4
papier en vouw deze dubbel.

Vouw de hoeken naar
middellijn.
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Trek beide flappen naar beneden
zodat de boot zich opent.

Vouw de hoeken
naar boven.

he

Open de boot en vouw
hem dubbel in de
andere richting.

Vouw de onderste
stroken naar boven.
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Open de boot en vouw
hem opnieuw dubbel in
de andere richting.

Oplossingen
Zoek de tien
verschillen
Heb je alle spellen gespeeld of kom je er gewoon
écht even niet uit? Dan vind je hier alle oplossingen
van het Overijssels DOEboek! Heb jij de rebus op
kunnen lossen, de tien verschillen gevonden en de
geheimtaal ontrafeld?

we hopen je snel
weer te zien

woordzoeker
Spiegelbeeld
dleeblegeipS
blauwe hand

muggenbeet

doosje

tuk

dwarsgracht

nederland

kallenkote
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witte paarden
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waar bij hoort?
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reken maar uit
Hoe veel kosten deze postzegels?
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