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Op
ontdekkingsreis
Ben jij ook zo nieuwsgierig naar de leukste pretparken van Frankrijk, of naar
dat veertienjarig meisje dat een eigen leger had en hoe je een stokbrood bij de
bakker bestelt? Dit en nog veel meer kom je allemaal te weten in Lucas en Lola

op reis door Frankrijk. Lees snel verder en ga samen met deze broer en zus op
pad. En ontdek het land met de honderden stranden, hoge bergen en waar ze gek
zijn op het eten van kikkerbillen!
Veel plezier en bon voyage!
Trouwens onderweg hoef je je ook niet meer te vervelen. Verderop in het boek
staan namelijk een heleboel leuke spelletjes.
Kijk ook op de website www.lucasenlola.nl

Personen raden

Woordenketting

Neem iemand in gedachten die iedereen kent.

Dit spel kun je in meerdere varianten spelen, bijvoorbeeld met

Bijvoorbeeld Justin Bieber, Lionel Messi of Beyoncé.

plaatsnamen, jongens- en meisjesnamen, dierennamen enzovoort.

De anderen moeten erachter zien te komen wie dat

Het is de bedoeling dat er een woordenketting gemaakt wordt. De

is. Ze mogen jou alleen maar vragen stellen, waar je

eerste persoon verzint een woord en de volgende moet met de

met ja of nee op kunt antwoorden. Als ze er na een

laatste letter van dat woord een nieuwe naam uit dezelfde categorie

aantal vragen nog niet achter zijn, mag je een hint

bedenken. Bijvoorbeeld Amsterdam, Maassluis, Sittard en ga zo

geven. Wie het als eerste raadt heeft gewonnen.

maar door.

Geen ja en geen nee zeggen
Dit lijkt heel makkelijk, maar in het echt valt het vies tegen.

Nummerbordenspel

Anderen mogen je allemaal vragen stellen, alleen is het verboden
om deze met ja of nee te beantwoorden. Zodra je dat wel doet ben
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Dit is echt een goed spel voor in
de file. Probeer van de letters op
de nummerborden woorden te
maken in bepaalde categorieën.
Bijvoorbeeld alleen maar jongensof meisjesnamen, dieren- of
plaatsnamen.

je af en is de volgende aan de beurt. Lucas heeft trouwens de derde
vraag al met ja beantwoord. Daar baalde hij goed van.
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Recepten
Croque Monsieur (luxe Franse tosti) – het favoriete
recept van Lucas

Wat heb je nodig voor 12 crêpes?

Wat heb je nodig voor vier personen?

150 gram bloem, halve theelepel zout, vier eieren, 60 gram boter en vier

Acht plakjes witbrood, boter, vier plakken emmentaler kaas,

deciliter melk. Let op, de boter moet wel al een tijdje uit de koelkast zijn en het

vier plakken ham, 100 gram geraspte gruyère kaas, vier tot zes

liefst een beetje gesmolten zijn.

eetlepels melk en peper.

Hoe maak je het?

Hoe maak je het?

Doe de bloem en het zout in een kom en doe hier de eieren en

Verwarm de oven voor op 220° C (als

de boter bij. Klop net zolang met een garde of mixer, totdat

er geen oven is kun je ze ook in een

alle klontjes eruit zijn. Doe de melk er

koekenpan leggen op een laag vuur en
een deksel op de pan).

met kleine scheutjes bij en meng
alles goed. Laat het beslag

Snijd de korsten van de plakjes brood

twee uur rusten, zodat het dik

af en bestrijk deze met boter. Leg

genoeg is om er crêpes van te

op de vier boterhammen de plakken

maken. Verhit de koekenpan op

emmentaler kaas en de ham. Doe

hoog vuur en doe er boter in. Als de boter

de overgebleven vier boterhammen

gesmolten is kan het beslag erbij. Als de

hier weer bovenop. Meng de geraspte

crêpe aan de onderkant goudbruin is kun

gruyère kaas met de melk en doe
hier wat peper bij. Strijk dit mengsel
in een dikke laag over de belegde
boterhammen. Doe ze daarna ongeveer
10 minuten in de oven op 220° C (of
in de koekenpan), totdat de kaas
gesmolten is.
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Crêpes (dunne Franse pannenkoek) – hier mag je Lola ’s nachts voor
wakker maken

je hem omkeren. En als de andere kant
dezelfde kleur heeft is de crêpe
klaar. Je kunt er van alles op
doen, zoals bijvoorbeeld
Nutella, ijs of poedersuiker.

Op de camping
Nederlands

Frans

Spreek je uit als

een camping

un camping

un camping

een tent

une tente

uun tente

een strand

une plage

uun plaasje

een zwembad

une piscine

uun piesien

een toilet

un toilet

un toilè

een douche

une douche

uun douche

een receptie

uun réception

uun récepsion

een tennisbaan

un court de tennis

un koer de tennis

een disco

un disco

un disco

De boerendochter Jeanne d’Arc
Van 1337 tot 1453 (116 jaar) was Frankrijk regelmatig in oorlog met Engeland.
Deze periode wordt ook wel de Honderdjarige Oorlog genoemd.

Na lang aandringen gaf hij Jeanne toch haar eigen leger. In
1429 bevrijdde ze met dat leger de stad Orléans, iets ten zuiden
van Parijs. En dit was nog maar het begin. De Fransen waren
ontzettend blij. Ze zagen de kroonprins als een ware held, in
plaats van Jeanne. Het volk wilde hem nu zelfs als koning van

Tijdens deze oorlog woonde er rond 1426 in het dorpje Domrémy een
boerendochter van veertien jaar, Jeanne d’Arc. In haar dromen hoorde ze
‘stemmen’ die haar vertelden dat zij Frankrijk ging helpen in deze oorlog. Op een
dag ging ze naar de kroonprins van Frankrijk om te zeggen dat zij hem zou helpen
om de Engelsen te verslaan. Ze was verkleed als man, zodat ze onderweg niet
lastiggevallen zou worden. Eenmaal
bij de kroonprins aangekomen
lachte hij haar uit.

Frankrijk.
Uiteindelijk werd Jeanne gevangengenomen door de Engelsen. Omdat ze
dachten dat Jeanne een heks was, werd ze op 31 mei 1431 op de brandstapel
gegooid. De koning deed helemaal niets om haar te helpen. Stank voor dank dus.
Pas heel vele jaren later kwam men erachter dat
heksen helemaal niet bestonden en dat Jeanne
een echte heldin was. In 1920 is ze dan ook door de
katholieke kerk heiligverklaard en sindsdien wordt ze
ieder jaar herdacht op de dag dat ze is overleden.
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In de Bourgogne zijn ze gek op lekker eten en drinken. De uitdrukking
‘Leven als een Bourgondiër’ komt hier dan ook vandaan.
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Centre ligt in het midden van Frankrijk. Dwars door deze
regio loopt de rivier de Loire. Aan deze rivier staan super
veel kastelen.
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Touroparc in Romanèche-Thorins
www.touroparc.com
La Grotte de Champ Retard in Dissagnis
www.grottechampretard.com
Parc de l’Auxois in Arnay-sous-Vitteaux
www.parc-auxois.fr

Bretagne ligt aan de kust in het noorden van Frankrijk. Bij
laagwater kun je soms wrakstukken van schepen op de zandbanken
zien liggen. Neem je verrekijker dus maar mee.
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Cobac Parc in Lanhelin
www.cobac-parc.com
Forêt Adrénaline in Rennes
www.foretadrenaline.com
Zoo de Pont Scorff in Pont-Scorff
www.zoo-pont-scorff.com

www.canopee-enchantee.com
ZooParc de Beauval in Saint-Aignan-sur-Cher
www.zoobeauval.com
Fantasy Forest in Mosnes
www.fantasyforest.fr

Champagne-Ardenne ligt in het noorden van Frankrijk
tegen de Belgische Ardennen. Hier komt ook de enige echte
champagne vandaan. Proost!
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Canopée Enchentée in Fondettes

De KidzTourz top drie:
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Ardennes Terre d’Aventurs in Les Mazures
www.ardennes-terre-aventures.com
Nigoland in Dolancourt
www.nigloland.fr
Grimpobranches in Witry-lès-Reimes
www.grimpobranches.com
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