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DOEBOEK VOOR KINDEREN

© Vos en Haas Doeboek - Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing



Beste lezer,

Kleur de platen, zoek de verschillen, speel het memoryspel en laat je fantasie 
de vrije loop.

In ‘Lannoo’s #Blijfinuwkot doeboek voor kinderen’ vind je tekentips, kleurplaten 
en zoekspelletjes uit onze prachtige kinder- en jeugdboeken.
Leef je creatief uit en stuur het resultaat naar ons door via Facebook of Instagram.
Want jouw tekening maakt ons blij. 
 
Nog even volhouden in uw kot.
Zorg goed voor elkaar en veel plezier!

Het Lannoo-team



© De Waanzinnige Boomhut van 26 verdiepingen - Andy Griffiths & Terry Denton

Kleur



Doe

© Mijn eerste gereedschapskistje - Pieter Gaudesaboos

Verzamel al het gereedschap 
op weg naar het kistje.



Zoek

© Vos en Haas Doeboek2 - Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Zoek de 7 verschillen.

Zoek de 7 verschillen.

de 7 verschillen



Bak

© Het complete Ketnet kookboek - Sabrina Crijns & Hilde Smeesters

80’ 4

NODIG

 125 g zachte boter of margarine
 125 g lichtbruine basterdsuiker
 1 ei
 3 grote, rijpe bananen
 250 g zelfrijzende bloem
 1 eetlepel natriumbicarbonaat
 boter of olie om in te vetten

KEUKENGEREI

 twee kommen
 houten lepel of spatel
 vork
 zeef
 siliconen bakvorm
 satéstokje
 rooster

Vet de bakvorm licht in met 
boter of olie en zet hem op een 
bakplaat. Doe het beslag in de 
vorm en zet hem in het midden 
van de voorverwarmde oven. Bak 
ongeveer 60 tot 70 minuten.
Prik met een satéstokje in het 
brood om te controleren of het 
gaar is. Als er geen beslag aan het 
stokje blijft hangen, mag het brood 

en haal dan uit de vorm. Laat 

ZO MAAK JE HET

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Zorg dat de boter goed zacht is. 
Doe er de basterdsuiker bij en roer 
tot alles goed gemengd is.
Breek het ei en doe het bij het 
boter-suikermengsel. Roer goed 
door.
Pel de bananen en prak ze fi jn 
met een vork. Doe ze bij het 
mengsel en zeef er de bloem en het 
natriumbicarbonaat bij. Roer tot 
een glad beslag.

Banana-nana

Ketnetkookboek 2_mieke.indd   181 20/08/2018   17:29

Bananenbrood

Ketnetkookboek 2_mieke.indd   180 20/08/2018   17:29



Teken

© Do het draakje – Marjet Huiberts & Sebastiaan Van Doninck 

KleurTeken Do het draakje wil leren vuurspuwen, kun jij hem helpen?



© Reis om de wereld in 80 spelletjes - Aleksandra Artymowska

22 23

Een van deze koepels  
is helemaal anders. 

Maar welke?  Kijk goed 
naar de daken!

Probeer de drie katten  
te ontdekken die zich in 

de stad verschuilen.

Zoek



Kleur

© Monsterlijke microben - Marc Van Ranst, Geert Bouckaert & Sebastiaan Van Doninck

61Word zelf microbioloog

HET NUT VAN DE SCHIL

 

WAT HEB JE NODIG?

2 bladen wit papier, 2 appels zonder builen of blutsen, een dikke 

zwarte viltstift, een volwassene, een assistent(e) met vuile handen

DE PROEF

1 Schrijf op het ene blad A en op het andere B.

2 Was je handen. Was dan de appels.

3 Leg op elk blad een appel.

4 Maak met een aardappelmesje vier inkepingen in appel B.

5 Vraag je assistent(e) met de vuile handen om beide appels goed 

vast te pakken.

6  Bekijk elke dag de appels, een week lang. Raak ze niet aan. 

Schrijf elke dag op wat er met beide appels gebeurt.

VRAGEN

1 Waarom heeft een appel een schil?

2 Is de schil van een appel zoals onze huid? 

 

0003
PROEF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ANTWOORDEN

1 De schil beschermt de appel tegen bacteriën.  Bij appel A kunnen 

ze niet binnen. Door de inkepingen op appel B komen ze wel 

binnen. 

2 Ja, ook onze huid beschermt ons tegen schadelijke bacteriën. 

Bacteriën komen soms in ons lichaam via open wonden. 

MonsterlijkeMicroben_2020_BWdef.indd   61 30/03/20   15:13

de microben

De truc met de appel



Doe

© De Geluksvogels - Leo Bormans & Sebastiaan Van Doninck

Gelukkige mensen durven  
te dromen en maken stap voor stap  

hun dromen waar. 

Teken drie wolken op een vel papier. 
Schrijf of teken erin wat je graag zou 

willen bereiken in je leven (wie of 
wat wil je zijn en doen?). Teken dan 

ladders die je van de grond naar  
de wolken brengen. Schrijf of teken 

erop wat je zou kunnen doen  
om bij je wolken te komen.

KAARTEN_WBOH_KIDS_BOX_GELUKSVOGELS_MEI15_DEF.indd   1016/06/15   16:20

Mensen die hun omgeving  
goed observeren en waarderen,  

zijn gelukkiger.

Maak het drie minuten heel stil.  
Wat heb je gehoord,  

gezien, gevoeld?

KAARTEN_WBOH_KIDS_BOX_GELUKSVOGELS_MEI15_DEF.indd   7416/06/15   16:21

Mensen die hun gevoelens  
kunnen uiten en een positieve  

houding aannemen, zijn gelukkiger. 

Vertel over de laatste keer  
dat je hebt gehuild. Wat was er 

gebeurd? Wat voelde je?  
Wat zorgde ervoor dat je  
daarna weer blij werd?

KAARTEN_WBOH_KIDS_BOX_GELUKSVOGELS_MEI15_DEF.indd   13416/06/15   16:21

SporoSporo

m 
DOELEN

KAARTEN_WBOH_KIDS_BOX_GELUKSVOGELS_MEI15_DEF.indd   916/06/15   16:20

Kagoe

 
OPMERKEN & WAARDEREN

Kagoe

OPMERKEN & WAARDEREN

KAARTEN_WBOH_KIDS_BOX_GELUKSVOGELS_MEI15_DEF.indd   7316/06/15   16:21

MingoMingo

 
EMOTIES

KAARTEN_WBOH_KIDS_BOX_GELUKSVOGELS_MEI15_DEF.indd   13516/06/15   16:21

Voer 3 van de  
geluksopdrachtjes uit.

Een spel voor kleine en 
grote gelukszoekers!



Zoek

© Avontuur onder water in 80 spelletjes - Aleksandra Artymowska

Start de duikboot door op de blauwe knop te drukken
waar geen gele of rode knop naast, boven of onder staat.
Vind het schilderij met een kist die exact dezelfde is als  
Nemo’s kist met zeven sloten.



dit soldaatje

© Het stap voor stap tekenboek - E.G. Lutz

Teken



KLEUR DE CONTINENTEN:
gebruik geel voor Eurazië (Europa en Azië), blauw voor Afrika, rood voor Noord-Amerika, roze voor Zuid-Amerika, 
groen voor Australië en bruin voor Antarctica. Schrijf bij ieder continent de juiste naam.

Duid 
de grens 
tussen 
Europa en 
Azië aan.

KLEUR DE CONTINENTEN:KLEUR DE CONTINENTEN:

Wist je dat veel landen een naam 
hebben die iets betekent? Zo betekent 
Guatemala ‘plaats met veel bomen’, 

Koeweit ‘vesting bij het water’,  
Singapore ‘leeuwenstad’ en Soedan ‘land 

van de zwarte mensen’.

Kleur

© Tekenatlas - Aleksandra Mizielinska & Daniel Mizielinski



Puzzel

Weet je waar elk puzzelstukje past? Verbind ze 

met de juiste plaats. Welke stukjes horen niet 

thuis in de puzzel? Zet er een kruis door.

R

A

Weet je waar elk  
puzzelstukje past?  
Verbind ze met de  
juiste plaats.  
Welke stukjes horen 
niet thuis in de puzzel? 
Zet er een kruis door.

© Vos en Haas Doeboek - Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing



Zoek

© Avontuur onder water in 80 spelletjes - Aleksandra Artymowska

Zie je drie mechanische vogels op de takken?
Welke vogel heeft de langste poten?



Doe

© Mijn eerste boodschappentasje - Pieter Gaudesaboos

Verzamel alle boodschappen 
op weg naar het tasje. 



    

            

SporoKaketoe

Alba

Kagoe

Dipper

Hokko Mingo

Nandoe

Kea

Branta
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Kleur

© De Geluksvogels - Leo Bormans & Sebastiaan Van Doninck



Teken

© De verschrikkelijke meneer Gom - Andy Stanton & Mattias De Leeuw

De verschrikkelijke Meneer Gom in 9 stappen.



Schilder

T I P
Het haar van penselen 

Veel dieren hebben een vacht of pels. Veel penselen worden gemaakt van 
varkenshaar, andere van eekhoornhaar of marterhaar. De penselen die we 
het meest gebruiken zijn van kunstvezel. Die zijn ook veel goedkoper dan 
penselen met echt haar. Verzorg je penselen goed. Laat ze nooit met de 
haartjes naar beneden in een pot water staan! De haartjes gaan al vlug 
krom staan. Met zo’n penseel kan je niet meer schilderen.

NEEM EEN BOEK MET FOTO
,
S  

VAN DIEREN, LIEFST HEEL 
VERSCHILLENDE DIEREN. SLA 
HET BOEK VIJF KEER OP EEN 
WILLEKEURIGE PLEK OPEN. 
SCHILDER TELKENS EEN DEEL 
VAN EEN DIER DAT OP DIE 
PAGINA

,
S TE ZIEN IS EN MAAK 

ZO IN VIJF STAPPEN EEN 
SCHILDERIJ VAN EEN DIER DAT 
NOG NOOIT IEMAND GEZIEN 
HEEFT.

bw_och het is maar een van gogh.indd   46bw_och het is maar een van gogh.indd   46 10/01/20   16:2910/01/20   16:29

© Och, het is maar een Van Gogh - Peter Slabbynck & Veerle Jacobs



Teken

© Vos en Haas Doeboek - Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Vos na in het rooster



Zoek

© Reis om de wereld in 80 spelletjes - Aleksandra Artymowska

12 13

Welke fiets  
hangt slechts met  

één touw vast?

Zoek de verborgen 
schaar om de fietsen 

los te knippen!



Teken

© Het stap voor stap tekenboek – E.G. Lutz

een konijn



Kleur

© Tijdlijn Doeboek - Peter Goes

Hongkong



Zoek

© De Waanzinnige Boomhut Het Doeboek 2 - Andy Griffiths & Terry Denton

154 155

J ILLS-H UIS-WOORDZOEKE R K LEU R DE TOEKOMST IN

Als je alle woorden weggestreept hebt, 
zijn er als het goed is nog 15 letters over, 
die samen weer nieuwe woorden vormen 

die met mijn huis te maken hebben.

Antwoorden 
op blz. 184. 

Kleur de toekomst 
in. (Maar doe  
het wel nu!)

WOORDE N L IJST
BIL
BOS

GOUDVIS
JILLS HUIS
KRULLETJE

LAIKA
LOGEREN
LUMMEL

MENEER IA
MENNO

PIET
PINK 

VLIEGENDE
WIL

ZOETJE

V J L E M M U L H L

L I M E N E E R I A

I L E E B L W I L I

E L T E I P P I N K

G S V E L E S O B A

E H L Z O E T J E K

N U O N IJ O N N E M

D I N G O U D V I S

E S E N E R E G O L

K R U L L E T J E N

OplOs s i ng : — — — —  — — — —  — — — — — — — 

100 % GEVAARVRIJE TOEKOMST

Tik tik Tik tik

Lanceren maar.

Straalmotoren. 
JIPPIE!

Kijk!  
Ik sta in brand!

Kom  
dan,  

stomme  
piano!

 KAKEL  

KAKEL 
KAKEL!

  
 A

A N

de woorden

64

HEEL, HEEL,  

HEEL VEEL  

STIPPEN!



Kleur

© Slaap Lekker - Mattias De Leeuw



Bak

© De keukenprins van Mocano I, Het geheim achter het fornuis -
Mathilda Masters & Georgien Overwater

45

‘Tast maar toe, Max. Ik weet dat je er zin in hebt.’ Kokkie zette de schaal op tafel. 
Ik ging op een stoel zitten en stopte het ene koekje na het andere in mijn mond.Trixie kwam de keuken binnen. Het leek wel of ze geroken had dat Kokkie koekjes gebakken had. Ze kwam naast me zitten en begon ook te eten. Je hoorde alleen SMAK SMAK SMAK SMAK.

De stapel op de schaal werd kleiner. En kleiner. En 
toen nog wat kleiner.Tot er alleen nog maar kruimeltjes lagen. 

‘Ze zijn op’, zei Trixie. Ze trok een beteuterd gezicht.
‘Jammer’, zei ik. Ik legde mijn hand op mijn buik die 

helemaal bol stond.‘Kokkies Koekies zijn zo lekker.’ Trixie duwde haar 
vinger in de kruimels en stopte hem in haar mond.Ik keek om me heen om te zien waar Kokkie gebleven 

was. Ze stond bij het aanrecht en was druk in de weer 
met potten en pannen. Ik boog me naar Trixie toe en 
fluisterde: ‘Ik heb een sleutelgat gevonden.’Trixie keek me aan alsof ik net iets doms gezegd 

had. ‘En wat dan nog?’ zei ze zachtjes. ‘Ik zie wel meer 
sleutelgaten in deze keuken.’

40 koekjes



Zoek

© Reis om de wereld in 80 spelletjes - Aleksandra Artymowska

10 11

Aan alle luchtballonnen 
hangt een zetel.  

Op eentje na.  
Vind jij die uitzondering? 

Zie je  
de drie ballonnen met 

hetzelfde patroon? 



Kleur

© Magnus kan niet slapen - Kim Crabeels & Sebastiaan Van Doninck



© De Waanzinnige Boomhut Het Doeboek - Andy Griffiths & Terry Denton

Zoek



Teken het hoofd van een stripfiguur

© Striptekenen! - Steven de Rie



Teken nu zelf enkele eierkopjes!



Zoek

© Avontuur onder water in 80 spelletjes - Aleksandra Artymowska

Je bent omsingeld! Zie je de drie hamerhaaien in dit plaatje?
Zoek dan nu twee cupcakes op de planken.



Bak
 
Chocolade cake

221221221

15’ 1De snelste chocoladecake

NODIG

 ⊲ 125 g zwarte chocolade
 ⊲ 125 g boter
 ⊲ 3 eieren
 ⊲ 100 g suiker
 ⊲ 100 g zelfrijzende bloem
 ⊲ 50 g poedersuiker
 ⊲ ½ bakje aardbeien

KEUKENGEREI

 ⊲ kookpotjes om 
chocolade te smelten

 ⊲ mengbeker
 ⊲ houten spatel
 ⊲ kom voor in de magnetron

6 Wacht even alvorens uit de vorm te 
halen, laat afk oelen en bestuif met 
de poedersuiker.

7 Werk af met aardbeien.

ZO MAAK JE HET

1 Smelt de chocolade en boter au 
bain-marie.

2 Meng de eieren en suiker in een 
mengbeker.

3 Voeg het chocolademengsel bij 
het eiermengsel. Zorg ervoor dat 
de chocolade niet te warm is, of je 
krijgt kleine omeletjes!

4 Voeg de bloem toe.
5 Giet dit mengsel in een kom voor 

de magnetron en zet gedurende 
5 minuten in de magnetron op 
700 watt.

Zou ik er al eentje 

proeven?

Ketnetkookboek 2_mieke.indd   221 20/08/2018   17:33

© Het complete Ketnet kookboek - Sabrina Crijns & Hilde Smeesters



Zoek

© Tijdlijn Doeboek - Peter Goes

de 10 verschillen
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Kleur

© Luister nooit naar je moeder - Kristien In-’t -Ven en Marloes De Vries



Teken

© De Waanzinnige Boomhut Het Doeboek 2 - Andy Griffiths & Terry Denton

We hebben in onze boomhut 
een verjaardagskamer. 

Daarin ben je altijd jarig, 
ook al ben je het niet. 

TIJD VOOR J E V E RJA A RDAG

Dit is  
de vijfde keer  
dat we hun  
verjaardag  
vieren.  

VANDAAG!

HAP!

LANG 
ZULLEN 
 WIJ LEVEN 
LANG 
   ZULLEN 
    WIJ 
    LEVEN

jouw verjaardag...



Doe

© Tijdlijn Doeboek - Peter Goes

Vlucht uit de stad 
zonder dat de ratten 
je te pakken krijgen!



Schilder

Tinten mengen
Er is niet één rood, één geel, één blauw maar vele tinten van deze kleuren. 
Meng je wit samen met een kleur, dan wordt deze kleur lichter.  
Meng je zwart samen met een kleur, dan wordt deze kleur donkerder. 

Extra tips
Neem altijd eerst de lichtste kleur en meng daarbij de andere kleur.

Wil je vele tinten rood: neem dan rood steeds als basiskleur en voeg er een puntje 
van een andere kleur aan toe. Meng zo verschillende tinten rood, geel of blauw.

VERZAMEL DRIE GROENE 
VOORWERPEN DIE JE IN HUIS 
VINDT EN STAL ZE VOOR JE 
UIT. SCHILDER DE DRIE 
VOORWERPEN ZORGVULDIG NA, 
MAAR VERANDER DE KLEUR. 
SCHILDER HET ENE VOORWERP 
ROOD, HET ANDERE BLAUW EN 
HET DERDE GEEL.

T I P

bw_och het is maar een van gogh.indd   66bw_och het is maar een van gogh.indd   66 10/01/20   16:2910/01/20   16:29

© Och, het is maar een Van Gogh - Peter Slabbynck & Veerle Jacobs



Doe

© WonderWeekend - Sarah Devos & Julie Vangeel

46 ZOA LS-V R OE GE R-W E E K E N D

Horloges en klokken? Die werden ergens in de 
zeventiende eeuw uitgevonden. Oud, maar nog 
niet stokoud, dus. Met een zonnewijzer lees je 
het uur pas écht zoals vroeger: zonnewijzers 
waren er immers al toen de oude Egyptenaren 
nog leefden. En geef toe, het uur kunnen aflezen 
dankzij de zon is ook gewoon vet cool. Of niet 
soms?  
 

DIT HEB JE NODIG:  

 o 1 groot stuk karton
 o 1 passer
 o 1 schaar
 o 1 pen of potlood
 o 1 spijker
 o 1 stok (ongeveer 25 cm lang)
 o 1 klok of horloge 
 o zonneschijn 

ZO MAAK JE HET:  
 
1 Teken met de passer een cirkel op het stuk 

karton. Die cirkel moet een doorsnede van 
zo’n 20 centimeter hebben. 

2 Maak in het midden van de cirkel een gaatje 
met de spijker. 

3 Steek nu de stok door het gaatje.
4 Prik je zonnewijzer met de plaat en het stokje 

in het gras. Dat kun je het best ’s ochtends 
doen. Kies een zonnige plek uit in je tuin. En 
zorg ervoor dat de plaat plat op de grond ligt. 

5 Check elk uur op je horloge of klok en trek op 
elk uur een streepje waar de schaduw van het 
stokje valt. Schrijf bij elk streepje het juiste 
uur. (J e wekker zetten om je hier elk uur aan 
te herinneren is geen overbodige luxe.) 

6 Nu hoef je maar op je zonnewijzer te kijken 
waar de schaduw valt en je weet ongeveer 
hoe laat het is!

Maak een zonnewijzer.



Kleur

© Vos en Haas - Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing



Zoek

© Vos en Haas Doeboek - Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Zoek de twee tekeningen die helemaal 

hetzelfde zijn.

Zoek de twee tekeningen die helemaal 

hetzelfde zijn.

de twee identieke
tekeningen



Doe

© Het mooiste boek van alle kleuren - Tom Schamp

Speel het memoryspel.



Doe

© Het mooiste boek van alle kleuren - Tom Schamp



Zin in meer? Neem snel een kijkje in deze boeken!

www.lannoo.com                 Uitgeverij Lannoo kinderboeken


