


l a r a b i p a c w w i Capibara Vakantie

e g i r a f f e t u w e Giraffe Vis

g v h a w u e e l e n j Leeuw Flamingo

o a d s a v a n n e f d Savanne Zebra

v k n d t d s z o l l r Zeehond Zee

s a o g e n i o g e a a Zomerpret Olifant

i n h a r a v n n e m a Zon Stokstaartje

u t e r p r e m o z i p Waterpret Struisvogel

r i e b r t a i b b n e Ara Strand

t e z e e s r b o n g e Bongo

s e e z t n a f i l o z Zeepaardje

e j t r a a t s k o t s Zeeleeuw

Los deze woordzoeker op en maak een woord van de letters die 
overblijven.

De meeste buitenplaatsen vind je vooral bij Zeist, Driebergen en Doorn. 
Van hoeveel buitenplaatsen word jij de baas? Zet om de beurt een hek. 
Zet je het vierde hek? Schrijf je voorletter in het vakje en je mag nog 
een keer.

Capibara
Giraffe
Leeuw
Savanne
Zeehond
Zomerpret
Zon
Waterpret
Ara
Bongo
Zeepaardje
Zeeleeuw
Vakantie
Vis
Flamingo
Zebra
Zee
Olifant
Stokstaartje
Struisvogel
Strand



Wat voor een type ben jij? Ontdek het tijdens deze quiz…

Er kruipt een dikke vette spin in je tent. Jij... 
... pakt je vergrootglas en onderzoekt dit interessante beestje. 
... houdt `m als huisdier en noemt hem .............................................................
... verzint een truc om die spin uit je tent te krijgen en zet `m weer terug in een 
boom. 

Jullie gaan zwemmen, jij….
... gaat wel 100x van de glijbaan.
... springt het liefst van de hoge duikplank.
... maakt heel veel BOMMETJES!

Kies drie dingen uit die je mee mag nemen naar een onbewoond eiland.
Touw Visnet
Zakmes Survivalhandboek
Vergrootglas Verrekijker

Je vijand zit je op de hielen en je bent beland in een doodlopend steegje. Jij...
... beklimt de brandladder en rent verder over de daken.
... pakt een oud skateboard dat bij de vuilniszakken staat. 
Razendsnel en handig glip je langs de vijand.
... geeft je over. Zogenaamd natuurlijk. Want ontsnappen, dat doe je later wel. 
Daarvoor verzin je gewoon een handige truc.

Bah! De regen valt met bakken uit de hemel en jullie zijn op vakantie. Jij...
... checkt Buienradar om te kijken wanneer die bui stopt. Tot die tijd ga je 
gezellig spelletjes doen.
... doet je regenjas en laarzen aan en gaat lekker in zo veel mogelijk plassen 
stampen.
... organiseert een watergevecht en nodigt daar zoveel mogelijk vrienden en 
vriendinnen voor uit.

Meeste antwoorden rood? 
Jij houdt van stoer, snel en… actie!!! Klimmen, 
klauteren, fikkie stoken, allemaal echt iets voor jou. 
Dus, trek je survivaloutfit aan, maak een parcours met 
obstakels in de tuin of in je slaapkamer en klauteren 
maar!

Meeste antwoorden oranje? 
Als er iemand handig is, dan ben jij het wel. Een hut 
bouwen, een katapult of pijl en boog maken, in een 
boom klimmen? Daar draai jij je hand niet voor om. 
Dus, wat ga jij vandaag doen? Een hut bouwen 
natuurlijk!

Meeste antwoorden groen? 
Jij lost ieder probleem zo op en zoekt altijd van alles uit. 
Door de natuur zwerven en schatten zoeken, dat is echt 
iets voor jou. Vraag je vader, moeder, vriendje of 
vriendinnetje om een speurtocht uit te zetten. Lukt het 
jou om de schat te vinden?



Pak een vierkant blaadje en volg de onderstaande instructies.
Lukt het jou om een panda te maken?

Kijk eens rond in je tuin of vanaf je balkon, omhoog, 
omlaag en verder dan je neus lang is. 
Wie heeft het eerst z’n bingokaart vol?



Een zweefvliegtuig stort neer op de grens 
van Nederland en België. De brokstukken 
vliegen in het rond. In welk land ligt de 
motor? 

Hoe snel los jij deze vijf puzzels op? Pak een stopwatch en noteer je tijd!

ij

Nergens, want een zweefvliegtuig heeft geen motor!

Je bent verdwaald in de Kaapse 
Bossen en je loopt tegen een oude 
hut aan. Daar ga je slapen. Je wilt 
licht en verwarming, maar het enige 
wat je ziet zijn een kaars, een 
olielamp en een houtkachel. In je 
broekzak zit één lucifer. Wat steek je 
het eerst aan? 

De lucifer!

Iedereen,wanteenbergkannietspringen.

Ra ra ra… Wie kan er hoger 
springen dan de Amerongse
berg?



Het is 1800. Je bent stinkend rijk en woont in de stad, in een poepchic huis. En oejoejoeh, wat is het daar heet in de 
zomer. Zeker omdat je altijd een pruik op je kop hebt (superhip!) en een gigajurk of lange jas met kniebroek en wollen 
kousen draagt (superhot!). Dus vlucht je met de koets naar je buitenplaats: een zomerhuis op een plaats buiten de stad. 

Jij eet het liefst…
A. met mes en vork.
B. met je handen.

Jij drinkt het liefst…
A. bier of wijn uit een pul.
B. thee uit een kop met
gouden randje.

Jouw favoriete hoofddeksel is…
A. een pruik
B. een helm of kaproen 
(dat is een kap vol juwelen).

‘s Avonds smul je van…
A. reiger, zwaan en walvis
B. gekookte aardappelen

Als je verliefd bent, dan verras jij jouw liefje 
of word je zelf het liefst verrast met…
A. vers fruit
B. een lied of gedicht

Jij zou prima op je plek zijn in 1800. Jij houdt wel 
van een beetje pracht en praal. Jij ziet het wel 
zitten om je te laten verwennen op een 
buitenplaats, in een huis vol franjes en 
tierlelantijnen. 

Jij voelt je helemaal thuis in de middeleeuwen. 
Jij hebt wel iets met ridders. Gewoon stoer en 
geen gedoe. Lekker leven in een huis waar de 
kippen, varkens, katten en honden gezellig 
door de eetkamer scharrelen. 



Iedere kamer van een buitenplaats was een pronkstukje. Zo ook de salon van Kasteel Amerongen. 



1. Hoog in de bomen leef ik…
D Met mijn familie.
V In mijn eentje.

2. Wat is er raar aan mij?
E Ik heb een hele lange plakkerige tong.
M Mijn snavel is een soort ijzer.

3. Wat eet ik het liefst?
I Eekhoorntjesbrood.
R Nootjes.

4. Wat is mijn wetenschappelijke naam?
O Leo regium.
U Panthera Leo.

5. Ben ik giftig?
G Nee
H Ja

6. Waar woon ik?
S In een dassenburcht
K In een dassenhol

7. Mijn snelheidsrecord staat op…
N 93 km p/u. Net zo snel als een cheetah.
& 350 km p/u. Ik ben het snelste dier op aarde!

8. Ik heb niet alleen een blauwe neus, maar ook…
R Een blauwe kont
O Blauwe voeten

9. Hoe word ik ook wel genoemd?
E Aardhondje of meerkat
L Woestijnkat of streepstaart

10. Wanneer stoppen mijn slagtanden met groeien?
L Als ik volwassen ben
E Nooit

11. Bij welk weer ben ik in topvorm?
P Als de zon schijnt
L Als het regent

12. Net geboren panda’s wegen ongeveer..
O 1 kilo
P 100 gram

13. Waarin maak ik het liefst mijn nest?
A In oude spechtholen
Z in kastanjebomen

14. Wat doe ik als er gevaar dreigt?
D Loeien als een koe
E Blaffen als een hond

Dassen, marters, eekhoorns, ringslangen, de snelste vogel ter wereld: allemaal bewoners van de heuvelrug. Spot jij 
ze in het wild? Voor leeuwen, olifanten, stokstaartjes, ijsberen en reuzenpanda’s kun je straks weer naar 
Ouwehands Dierenpark. Weet jij al welke dieren er in jouw achtertuin zitten?


