
 

 
 

Bruiloft 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoela is dol enthousiast, er komt een bruiloft! Hoep en de buurvrouw wisten dat 
niet, maar dat maakt ze niks uit! Iedereen gaat snel beginnen met de 
voorbereidingen. Hoep versiert de boel, iedereen moet mooie kleren aan, alles lijkt 
goed te gaan. Dan bedenken ze nog iets…heeft iemand gedacht aan de bruidstaart? 
Een bruiloft zonder bruidstaart is geen bruiloft! Gelukkig weten de kinderen ook 
precies hoe je zo’n taart maakt.                                 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 
hier dan op door in een eigen activiteit.  

Bruidstaart maken  
Zorg voor drie ronde basiscakes en snijd ze zo dat je een kleine, middel en grote 
versie hebt. Laat de kinderen de cakes van groot naar klein op elkaar stapelen en de 
taart mag ingesmeerd worden met glazuur.               

       

Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet een echte bruidstaart eruit? Wat is er bijzonder aan een bruidstaart?  
- Wat is er anders dan een gewone verjaardagstaart? Hoe zie je dat?  
- Hoeveel lagen krijgt onze taart? Welke vormen hebben de lagen?  
- Hoe kun je de taart stapelen? Welk deel moet onder? Waarom?   
- Worden het nou straks drie taarten of één taart?  

Nodig:  
- 3 Basiscakes  
- Wit glazuur  

- Lepels 



 

 
 

- Welke kleur heeft een bruidstaart?  
- Hoe kun je de taart wit maken? Waarmee? Hoe smeren we dat erop?   
- Hoe voelt het glazuur? Blijft het zo zacht? Wat gebeurt er dan straks mee?   
- Ruikt het al naar taart? Ruikt het lekker? Wat ruik je?  
- Is de taart zoet of zout? Waarom denk je? Wat proef je?  
- Is de taart mooi geworden?   
- Zou de taart ook lekker zijn? Hoe weet je dat?  

Bruidstaart versieren 
Laat de kinderen de taart versieren zodat het een prachtige bruidstaart wordt met 
een bruidspaar bovenop.      

      

Voorbeeldvragen:  
- Is de taart al af? Wat moet er nog gebeuren met de taart?  
- Hoe kun je de taart nog mooier maken? Wat kun je daarvoor gebruiken?  
- Hoe blijven het fruit en de smarties plakken?  
- Hoe kun je vormpjes van het blok marsepein maken? Hoe krijg je het plat?   
- Lijkt het al op een bruidstaart?   
- Wat staat er altijd bovenop een bruidtaart? Waarom?   
- Waarom is een bruidstaart eigenlijk zo groot?  
- Zou de taart lekker zijn?   

Nodig:  
- Een bruidspaar voor 
op de taart  
- Marsepein   
- Vormpjes  
- Deegroller  
- Glazuur  
- Fruit  

- Lange vingers 



 

 
 

Tip: Als je deze activiteit niet met suiker en zoetigheid wil doen, kan je ook een taart 
maken van piepschuim en klei. Daarna kunnen de kinderen er nog mee spelen in de 
poppenhoek.   

Methodes:  
Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende thema’s en 
methodes:  

Ik & Ko Eet smakelijk!  
Puk & Ko Eet smakelijk!  
Kaleidoscoop Creatieve representatie 


