
Zomer Doeboek

POWER TO THE PIEPER

Hee, ik ben 
Bintje!

Ga je mee op 

avontuur? Dit 

doeboekje zit 

boordevol 

plezier!



Hoi! Ik ben Bintje.

Ik ben nieuw bij Eetwinkel 

en neem jou graag mee tijdens

 mijn avonturen. Na school en 

in het weekend speel ik graag 

met mijn vriendjes. En wat ik 

ook VET leuk vind is filmpjes

 maken voor PotatoTok!

In dit Zomer Doeboek kom je veel

 over mij te weten, terwijl je 

leuke kleurplaten en 

spelletjes maakt.

Veel plezier!



Wist je dat Bintje...
een broertje heeft? Bintje heeft een broertje van 7 jaar. Ze gaat 

heel graag met hem op avontuur. Soms doen ze samen ondeugende dingen.

heel graag frietjes en ijsjes eet? Als Bintje bij Eetwinkel komt, eet 

ze het allerliefste frietjes. En in de zomer mag ze ook wel eens een 

ijsje gaan halen. Jammie!

gek is op PotatoTok? PotatoTok is VET leuk! Via deze 

app kun je heel makkelijk korte filmpjes maken en delen 

met je vriendjes. Bintje vindt het geweldig om te 

dansen en zelf filmpjes te maken.

altijd frietje de voorste wil zijn? Bintje wil altijd overal als 

eerste zijn en vooraan zitten. Dat komt omdat Bintje heel erg 

nieuwsgierig is, ze vindt het leuk om nieuwe dingen te leren en 

ontdekken.

heel erg van Bitterbal houdt? Bintje houdt van sporten, het liefste 

speelt ze Bitterbal met haar vriendjes. Bitterbal is een teamsport 

waarbij je de bitterbal bij de tegenstander in het goal moet 

schieten. Bintje is supertrots als ze scoort!



Kun jĳ de rebus van Bintje 
oplossen?

Frietjes eten bij Eetwinkel is VET lekker!

Antwoord:

Waar is Bintje?

Ouddorp Lisse Sevenum Vorden



Weetjes over      aardappels...

Er bestaan wel 250 soorten 

aardappelen. Een Friese onderwijzer kruiste in zijn vrije tijd bekende 

aardappelrassen. Elke nieuwe soort die hij zo kweekte gaf hij de naam 

van een van zijn negen kinderen. Toen hij een tiende nieuwe ras 

kweekte, noemde hij dat naar een meisje uit zijn klas, Bintje Jansma.

Van het zetmeel in een 

aardappel wordt van alles gemaakt. 

Bijvoorbeeld: inkt, verf, snoep, lippenstift, 

katoen en papier.

Vroeger werden aardappelen handmatig 

gerooid. Een enorme klus voor het 

hele gezin, ook de kinderen hielpen 

mee. Om leerachterstand te voorkomen 

heeft men toen de herfstvakantie in 

het leven geroepen. Hier genieten we 

nog steeds ieder jaar van!

De aardappel maakt deel uit van de 

plantenfamilie nachtschade. Hiermee is het familie van 

de tomaat, aubergine, rode peper, gojibes en paprika.

Een Nederlander 

eet gemiddeld 81 

kilo aardappels 

per jaar.

Frietjes worden gemaakt van aardappelen. Maar weet jij eigenlijk waar de 

aardappel vandaan komt? De aardappel wordt al sinds de 2e eeuw geteeld in 

Zuid-Peru. Toen Spaanse ontdekkingsreizigers in de 16e eeuw de aardappel 

ontdekten in dit gebied, namen ze de knollen mee naar Europa. In het 

begin dacht men dat aardappelen ongezond waren, maar sinds de 18e eeuw 

kreeg het de rol van volksvoedsel. Sindsdien is de aardappel alleen maar 

populairder geworden.

Zetmeel

Bintje de aardappel

Aardappeleters Herfstvakantie

Familie



Bintjes vakantie-
avonturenlĳstje

Een ijsje halen bij Eetwinkel

Zwemmen in net iets te koud water

Een zandkasteel bouwen

Bitterbal spelen

Heel hard “Power to the pieper” 

schreeuwen

Een dansje filmen voor PotatoTok

Kleur in als je het gedaan hebt

Zoek de 5 verschillen
tussen de 2 Bintjes

Kleur ijs, rondje schoen, kleur tong, wenkbrouw, streepje hand

Antwoord:



Ik zie je graag in een
van onze Eetwinkels:
www.eetwinkel.nl

Afferden

Beek

Bemmel

Bergen op Zoom

Boxmeer

Boxtel

Budel

Cuijk

Daarle

Dieren

Druten

Elst

Gilze

Grave

Kerkdriel

Leerdam

Lisse

Lochem

Maarssenbroek

Milsbeek

Nieuwkuijk

Oss

Ouddorp

Rijssen

Sevenum

Siebengewald

Sint Anthonis

Utrecht

Vorden

Westerbork

Wierden

Zeddam

Zelhem

Zutphen


