
Om de expedities in dit boek uit te voeren is het handig 

als je deze spullen in de buurt hebt. De meeste dingen 

slingeren vast al ergens rond. Bijvoorbeeld in je eigen 

kamer, tussen de knutselspullen, in de schuur of in de 

bureaula van je zus.  

Wat heb je nodig bij je 
expedities?

Ga met de expedities in dit boek aan de slag om je 

stad echt te ontdekken. Sommige expedities voer je 

uit door gewoon ergens te gaan zitten, maar er zijn 

er ook bij die spannend zijn of juist best smerig. 

De icoontjes bij elke expeditie geven aan wat voor 

expeditie het is.

Soorten expedities

Stoepkrijt

Tape

Afwasbare 

stift

Knijptang 
(die ze gebruiken om de 

straat op te ruimen)

Pennen
Paperclips Stopwatch 

(of je telefoon)

Fotocamera Bakjes & zakjesSchaar

Spiegeltje aan een 

uitschuifbare stok

Touwtjes & elastiekjes

Krijtstift

Rubberen 

handschoenen

Voetbal

Vergrootglas

Plantenspuit

Klei

Rolmaat

Kartonnen doosBlinddoek

SPANNEND

LOL

OOK VOOR BINNEN

BREINBREKER

MAKEN (CREATIEF)

EVEN AAN JE 
OUDERS VRAGEN

FOTOCAMERA NODIG

ZOEKEN EN VINDEN
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Je weet uit je hoofd best wie er op nummer 13 

woont. Maar weet je ook hoeveel huizen er 

eigenlijk in je straat staan? Doe je voordeur 

open en duik met deze expedities je straat in.

Naast je 
voordeur

Hoofdstuk 1
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Enig idee hoe vaak je op een dag door de 
voordeur (of de achterdeur) naar binnen en 
naar buiten loopt? Hou met een afwasbare stift 
of krijtstift bij hoe vaak je in en uit gaat. 
Maar voordat je dat doet...

HUISDEUR

Teken hier uit je hoofd hoe je voordeur eruitziet.

Waar zit de bel en waar zit de brievenbus?

EXPEDITIE #1 MIJN VOORDEUR

In

uit

Vul in (turfjes )
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VAN 1 TOT...
Ga met je vrienden op zoek naar nummer 1 in je 
straat. Zoek daarna het hoogste huisnummer in 
de straat. Reken eens uit hoeveel huizen er 
zijn. Tel ze voor de zekerheid na. Klopt het? 
Soms missen er huisnummers of is er achter het 
nummer een letter geplakt. Herhaal dit voor 
een paar straten. Welke straat heeft de meeste 
huizen en wint?

STRAATNAAM

Hoogste
huisnummer

Laagste
huisnummer

Aantal 
huizen 

(berekend)

Aantal 
huizen 

(geteld)

KERKSTRAAT

EXPEDITIE #2

EN DE WINNAAR IS ... 

309 1031 75

HIER KUN JE 
HET INVULLEN...

1

3

2
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Zoveel huizen zoveel 
nummerbordjes. Maak foto’s 
van allerlei verschillende 
huisnummerbordjes of teken 
ze na. 

HUISNUMMERS 
ZOEK DE VERSCHILLEN

EXPEDITIE #3

Elk huis heeft een huisnummer. 

Handig, want zo vindt de 

pakjesman waar hij je nieuwe 

schoenen moet bezorgen en 

waar de brandweer de kat 

uit de dakgoot moet halen. 

Huisnummers werden ingevoerd 

rond 1800, door de Fransen, 

die waren toen de baas in 

Nederland.

WEETJE
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Meneer Wind? Mevrouw Poepjes? 
Wie wonen er eigenlijk in je 
buurt? Ga samen op zoek naar 
naambordjes. Wie van jullie 
vindt de grappigste naam?

MEV ROUW POEPJES 

EXPEDITIE #4

Schrijf hier jouw top 10 
van de meest gekke namen.
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Ga op zoek naar een huis met een naam. 
Waarom heet dat huis zo, denk je? Verzin 
er een spannend verhaal bij. Bedenk ook 
een aantal namen voor je eigen huis en 
schrijf het lijstje hiernaast op. De 
mooiste namen kun je met stoepkrijt op 
de muur van je huis schrijven.

V ILLA  
KAKELBONT 

Toen er nog niet zoveel 

mensen waren en straten 

nog geen namen hadden, 

gaven mensen hun huis 

vaak een naam. Nu geven 

mensen hun huis een naam 

omdat ze dat leuk vinden 

of trots zijn op hun 

huis. 

WEETJE

hol van de leeuw

EXPEDITIE #5
Maak hier een lijstje met 
namen voor je eigen huis.
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Hoeveel soorten bestrating komen er in 
je straat voor? En welke patronen kun je 
ontdekken? Die patronen hebben namen. Dit 
zijn de meest voorkomende:

STRAATTAPIJT 

blokverband

halfsteensverband

kinderkopjes

stoeptegel

elleboogverband

keperverband

 Kruis de patronen aan die je in je 
eigen straat kunt vinden.

EXPEDITIE #6
Met die patronen kun je ook los gaan...

Maak hier een mooi ontwerp en kleur dat met 
stoepkrijt na op straat. 
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