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Bij alle activiteiten die buiten de achtertuin plaatsvinden, is het
belangrijk dat je je ouders om toestemming vraagt en alle maatregelen
neemt om alles veilig te laten verlopen. Pas vooral heel goed op bij
activiteiten aan het water. Het wordt aangeraden om in de zomer een
hoed te dragen en je goed in te smeren met zonnebrand.

BELANGRIJK:

De auteur en de uitgever adviseren om gebruik
te maken van SafeSearch bij het opzoeken
van dingen op het internet. Wij kunnen geen
verantwoordelijkheid nemen voor de informatie die
op het internet gepubliceerd wordt.
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De buitenwereld is GIGANTISCH en zit vol met allerlei avonturen
en leuke activiteiten die je te wachten staan. Dit boek bevat .
ontzettend veel ideeën voor dingen die je kan doen in je
achtertuin, op het strand, op het platteland of in de stad.
Er zijn zomeractiviteiten, winterideetjes, knutselprojecten,
tips voor hoe je je eigen hut maakt en genoeg spelletjes om
je nooit meer te hoeven vervelen. Daarnaast vind je achter
in het boek ook nog grote en moeilijke uitdagingen voor jou
en je familie.
Dus zet de tv uit, trek je schoenen aan, doe de deur open
en bereid je voor op een geweldige tijd!

.

.

.

.

.

DOE VOORZICHTIG!

.

Er valt buiten ontzettend veel te beleven, maar je moet wel

een paar belangrijke dingen onthouden:
• Zorg ervoor dat je toestemming hebt van je ouders of verzorgers,
of neem er lekker eentje mee naar buiten.
• Wees extra voorzichtig in de buurt van water (nee, geen kraanwater,
maar rivieren, beekjes, meren, zeeën, oceanen enzovoorts).
• Let goed op het verkeer als je in de buurt van een weg bent.
• Bescherm jezelf tegen de zon: draag een pet en gebruik zonnebrandcrème.
Heel veel plezier!

4
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OP AVONTUUR IN JE ACHTERTUIN

Op avontuur in je achtertuin

Achtertuinen kunnen best saai zijn, maar dit boek brengt daar verandering in! In dit
hoofdstuk vind je SUPERVEEL leuke dingen die je in je achtertuin kan doen. De meeste
maken gebruik van alledaagse voorwerpen, sommige zijn makkelijk, andere duren
misschien wat langer, maar ze zijn allemaal het proberen waard. Zorg er wel voor dat je
ondertussen niet de tuin vernielt!

Leuk, stom of mwoah?

Wat vind jij van al deze dingen die je in de tuin kan vinden? Geef ze een cijfer
tussen de 1 en 10.

Zwembad

Moestu
in

6
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Glijbaan

0

Vijver

Vogelhuisje
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Schommel

Kabouters

0
0

Schuur

1

0

Barbecue

3

Vuurkorf

O

Basketbalnet
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Bouw een hut
Wie wil er nou geen eigen hut? Je kan erin
picknicken, spelletjes spelen, een boek lezen,
schuilen voor de zon (of je ouders), of je
kan er gewoon lekker in chillen met je
vrienden. Hier zijn drie voorbeelden die
je kan proberen te bouwen.

1. De tipi

Aan de slag

Bind de stokken bij elkaar met
het touw op ongeveer 20 cm
van het uiteinde. Zorg dat het
stevig vastzit.

-8 stokken of takken
(van min. 2 meter lang
)
• Sterk touw of draa
d
(die dunne met plasti
c
omhulde variant is er
g handig)
• Een oude deken
• 3 of 4 oude lakens
(wel even
vragen of je die mag
gebruiken)
• Een paar wasknijper
s

3

Maak de lakens met
wasknijpers vast en
zorg dat de hele tipi
bedekt is. Leg een deken
op de grond en klaar is
Kees!

.

2

Zet de stokken
uit elkaar,
zodat ze de vorm
van een tipi of
wigwam krijgen.

Wat heb je nod
ig?
•4

.

1

.

0

.

0

OP AVONTUUR IN JE ACHTERTUIN
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2. De driehoekige
tent

5

Aan de slag

1

Bind het touw tussen twee bomen op
ongeveer 1,5 meter hoogte. Staan er
geen bomen in je achtertuin, dan kan je
deze opdracht natuurlijk ook buiten de
tuin uitvoeren. Vraag dit dan wel even
aan je ouders.

2

Leg een laken over
het touw.

odig?
n
je
b
e
h
t
a
W

raad
• Sterk touw of d
• Een oude deken
kens
• 3 of 4 grote la
ijpers
• Een paar waskn
are voorwerpen
• Haringen (of zw en)
zoals baksten

5

3

Maak het laken aan
beide kanten vast op
ongeveer 1 meter afstand
van het touw.

4

Gebruik nog een laken
om een van de twee
uiteinden af te dekken en
tada! Je hut is klaar!

5

Leg de oude deken in je hut op de
grond en genieten maar!

8
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3. Schutting-enstoelentent

Wat heb je nodig
?
• 3 of 4 stevige stoelen
• Zware voorwerpen
• Een oude deken
• 3 of 4 oude lakens
• Een paar wasknijpers

Aan de slag

1

Hang één kant van een laken over de
schutting en gebruik wasknijpers om hem vast
te zetten.
over de
Hang de andere kant
stoelen.

2

3

Leg de zware voorwerpen op de
stoelen zodat ze niet omvallen.

5

4

Maak het laken aan de stoelen
vast met wasknijpers, maak nog
een laken vast aan een van de twee
uiteinden en leg de oude deken
op de grond. Je hut is klaar om in
gebruik te nemen.

9
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Maak je eigen vogelkijkhut
Vogels zijn mooie en wonderlijke
dieren en een van de beste
manieren om dicht in hun buurt
te komen is door een eigen,
eenvoudige vogelkijkhut te maken.
Hier kan je je in verstoppen om zo
alle vogels in je tuin te bespieden.

*3

Aan de slag

1

Maak een simpel
frame van de stokken
en bind ze op deze
manier vast:

Hang de takken met
bladeren over de
draden zodat de hut
goed verborgen en
gecamoufleerd is. Denk
aan de kijkgaten!

10

*
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Wat heb je nodig?

• 3 stokken of takken (van min. 1,5 meter)
• Touw of draad
• Veel kleine takken met bladeren
(misschien weten je ouders waar je die
het beste kan vinden)
• Een stoel

2

Wind draad om de
stokken en laat
één kant open:

4

*

*

Verstop je
stilletjes op je
stoel en geniet van
alle mooie vogels!
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Maak een
insectenval

Wat heb je nodig?

• Een grote plastic bak met
rechte zijkanten
• Een schepje
• 4 kleine stenen
• Een plat stuk hout of een tegel

Tuinen zitten vol met kruiperige kriebelbeestjes, kleine monstertjes, vreemde insecten
en dwaze kevers. Het is leuk om eens te kijken wat er eigenlijk allemaal rondkruipt. Met
deze val kan je de beestjes vangen om ze zo goed te bestuderen. Een insectengids kan
je helpen om te ontdekken wat je gevangen hebt. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat
je ze daarna weer vrijlaat!

Aan de slag

1

x 4

Zoek een hoekje in je tuin dat
in de schaduw ligt en vlak is.

Verdeel de stenen rondom
de bak en leg het stuk hout
erbovenop.

5

Om meer insecten
aan te trekken
kan je wat fruit
(bijvoorbeeld een
banaan) in de val
leggen.

2

Graaf een gat
dat net iets
groter is dan de
plastic bak.

x

3

Zet de bak in het gat en doe wat aarde
aan de zijkanten, zodat er geen ruimte
meer tussen zit. De rand van de bak moet
even hoog zijn als de grond.
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Behandel je minibeestjes
voorzichtig en vergeet niet
om ze weer vrij te laten.
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de
schat
0
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Wat heb je
nodig?

Schatzoeken is altijd leuk en er zijn echt oneindig veel
manieren om je eigen schatzoektocht uit te zetten. Hier is een
makkelijke manier om het met een groep uit te proberen. Je
kan een volwassene vragen om de aanwijzingen te bedenken,
maar je kan dit natuurlijk ook zelf doen, om dan je vrienden
te laten zoeken! In een grote tuin gaat het natuurlijk het
best, maar ook in een kleine tuin is het mogelijk. Dan moet je
gewoon extra creatief zijn. Je kan ook enkele aanwijzingen
binnen verstoppen.

00

Aan de slag

1

Schrijf ‘Antwoorden’ op
het ene vel papier en
daaronder de nummers 1 tot
en met 6 in de kantlijn.

0

2

Loop een rondje
door de tuin en ga
op zoek naar goede
verstopplekken voor
de aanwijzingen. En de
schat natuurlijk!

3

Verstop als eerste de
schat. Die moet ergens in,
onder of achter. Schrijf de
locatie op bij nummer 6 op je
papier.

12
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• Een schat (een eetbare
schat, zoals een zak
snoep, doet het altijd
goed – zorg wel dat hij
waterbestendig is!)
• Twee velletjes papier
• Een schaar
• Een pen

4

0

0
0

Schrijf vijf andere
plekken op waar je
de aanwijzingen wil gaan
verstoppen. Gebruik weer
plekken die ergens naast,
onder of in zijn, zodat je dat
voorwerp kan opschrijven.

0
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5

0
0

Voor de aanwijzingen
knip je het andere vel
papier door de helft en
vervolgens knip je de helften
in drie stukken. Nu heb je zes
aanwijzingen. Nummer
ze van 1 tot en met 6.

7

0

0
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6

Schrijf de eerste aanwijzing: die
zal leiden tot de eerste locatie. Als
verstopplaats 1 bijvoorbeeld de schuur is,
dan zou er op de aanwijzing kunnen staan:
Kijk op de plek die rijmt op muur of Zet de
letters HRUSCU in de goede volgorde om de
plek te vinden. Verstop aanwijzing 1 niet,
deze geef je aan degenen die gaan zoeken.
Datgene wat verstopt ligt op de eerste
locatie is de tweede aanwijzing!

Doe dit ook voor alle andere aanwijzingen: elke aanwijzing
leidt tot de volgende en de zesde aanwijzing leidt tot de
schat. Hier zijn een paar andere ideeën voor verstopplekken en
aanwijzingen:

0 Plantenkas (Het warme huis van de tomaten of Je vindt dit
onder glas)
0 Vogelvoedertafel (Deze tafel heeft geen stoelen of Eet
smakelijk!)

0 Tuinstoel (Hier kan je even uitrusten of Zet de letters LOTES in
de juiste volgorde [stoel])
0 Groene bak (Begraafplaats van dode

bladeren of Daar zit een luchtje aan)

0 Tuinslang (Pas op dat je niet nat wordt! of Een
douche voor de planten)
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Als alles klaarligt,
kan je de eerste
aanwijzing overhandigen
en toekijken hoe ze het
ervan afbrengen.
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Kruidentuintje

Wat heb je nodig?

• Wat kruidenzaden, bijvoorbeeld
bieslook, peterselie, munt en basilicum
• Enkele potten: plantenpotten of -bakken
zijn het beste, maar je kan ook lege
kwarkbekers of boterkuipjes gebruiken
• Compost of aarde en zand
• Een gieter
• Plantetiketten (de houten stokjes van een
ijsje kan je hier goed voor gebruiken)

Een eigen kruidentuintje aanleggen is helemaal
niet zo moeilijk. Kruiden doen het goed in
potten en het is niet veel werk om ermee te
beginnen. Je hebt niet eens een tuin nodig, op
een balkon kan het ook prima. Daarnaast ruiken
kruiden heerlijk en kan je ze goed gebruiken in
de keuken!

Aan de slag

1

Vul de potten tot iets onder de rand
met een mengsel van compost of aarde
en zand (dit kan een beetje een zooitje
worden, dus doe het buiten).

2
3

Geef de grond voldoende water met de
gieter, zodat alles goed vochtig is.

Open voorzichtig het zakje met zaadjes
en schud er een paar op een vel papier.
Strooi met je vingers enkele zaadjes over
de vochtige grond, waarbij je ze zo goed
mogelijk verspreidt.

4

Neem een handjevol compost uit de zak
(zorg dat er geen klonten in zitten),
meng met wat zand, en strooi een superdun
laagje over de zaadjes. Het is de bedoeling

dat je ze licht bedekt en niet helemaal
ondergraaft.

5
6

Zet een plantetiket in elk potje, zodat je
weet wat erin zit.

Zorg ervoor dat de grond niet
uitdroogt. Een goede manier om dit te
doen is door een doorzichtige plastic zak
over de pot te doen (stop die wel goed
onder de pot, zodat hij niet wegwaait).

7

Controleer je zaden na een paar dagen.
Ze zouden na ongeveer een week moeten
beginnen met groeien. Kruiden houden van
een zonnig plekje in de buitenlucht. Geef
ze regelmatig water!

14
9781408870099_txt_app_170x210.indd 14

01-02-19 10:13

4

OP AVONTUUR IN JE ACHTERTUIN

Waterballonpiñata

Een piñata is een hangend voorwerp waar je met een stok tegenaan moet slaan om hem
open te breken. Meestal zitten er snoepjes in, maar in deze piñata zit water! Perfect
voor een snikhete dag in de zon.

Wat heb je nodig?
• Waterballonnen – die vind je in een
speelgoedwinkel of online
• Stevig touw of draad – met een bolletje
wol zal het niet lukken!
• Wasknijpers
• Een lange kartonnen koker. Je kan ook een
stok maken door kranten op te rollen
en goed vast te plakken

Aan de slag

1

De ballonnen ophangen is het lastigste
deel. Hierbij heb je misschien wat hulp
van een volwassene nodig.

2

Bind een lang stuk touw tussen twee
bomen of muren. Het moet minstens
2 meter boven de grond zijn en het
touw moet zo strak mogelijk worden
vastgeknoopt. (Een waslijn is natuurlijk
ook een optie.)

3
4

Vul 5 of 6 ballonnen met water en knoop
ze dicht.

Maak de ballonnen vast aan het
touw, zodat ze naar beneden hangen.
Laat steeds wat ruimte over tussen de
ballonnen.

5

Probeer omstebeurt de ballonnen kapot
te slaan – één per keer! Je kan het spel
ook geblinddoekt spelen voor nog meer
plezier!

15
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Zonnebloemwedstrijd
Zonnebloemen zijn heel bijzondere bloemen.
Als je geluk hebt, kunnen ze wel 4 meter
hoog worden! Je hebt er niet eens een
achtertuin voor nodig, een balkon of een
klein stukje grond is al voldoende. Trommel
wat mensen op en kijk wiens zonnebloem het
langst wordt!

O

Aan de slag

O

1. De beste tijd om je zonnebloemen te zaaien
is aan het einde van de lente. Op het zakje
staat welke maand het meest geschikt is.
2. Lees alle instructies op het zakje, hier
staat hoe je de zaden het beste kan zaaien.
Zaai ze direct in de grond (op een zonnige,
beschutte plek).

O

3. Geef de zaden water.

4. Stop de etiketten in de grond, zodat
je weet welke zonnebloem van wie is. Hou
onkruid uit de buurt. Als je plant nog
klein is, kan je hem met een gehalveerd
doorzichtig plastic flesje beschermen tegen
slakken.

Wat heb je nodig?

• Een zakje zonnebloemzaadjes (let erop
dat je een hoge soort hebt)
• Enkele plantenbakken en compost
• Plantetiketten en een pen (de houten
stokjes van een ijsje kan je hier goed
voor gebruiken)
• Sterke stokken en binddraad

ondersteunen. Zet de stokken in de grond en
bind de bloemen met het draad losjes vast.
6. Halverwege de
zomer zouden
de planten al
redelijk hoog
moeten zijn
en moeten bloeien.
Gebruik een meetlint of
rolmaat om te
weten wie de
winnaar is!

5. Als de zonnebloemen ongeveer 10 tot
20 cm zijn, kan je ze met de stokken

16
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