
Helemaal nieuw op Snugger is
'Doe je mee?'. Om ile twee weken
gaan er doe-dingen v6§shiJnen op
de jeugdpagina, allerlei proefies
die je heel gemakkeliJk thuis kunt
uitproberen. Kinderboekenschriif -
ster en columniste Ditte Merle
zoekt ze voor jullie uit en natuur-
Iijk test zij eerst of de proefies
goed werken.

De geh,eime Liefd,esbríef

Je bent uediefd en u:ilt uoor de
jongen of het mer.sie van je dro-
nlen een liefdesbrtef maken. Maar
o usee als de brief kt»titraakt. Don
kan iemand and,ers hem Lezen.

Met een kroontjesPen en wat
aziin schrijf je een brief, d,te alleen
jij en die ander kunnen lezen.

7. Doop de Pen in aziin en xhriif
je geheime bríef oP een oelletie
papier. DooP de Tten steeds, zod,at
díe nat blíift.

2. Laat d,e brief etten d,rogen Er is
d,an niets rneet oP te zien.

3. Zorg d,at d,e brieÍ bii je geltefde
kaml.

4. Pos ols die een m,inuut ríLet een
hete striikbout ooer d,e bri'ef gaat,
uordt zichtbaat usat je geschreoen
hebt. (Kiik r»el uit met d,ie sttíik'
bout!)

Met zo'n sPeciale Wief wotd,t het
uast wel iets tussen iullie!

Jl- ttl - 1;:1dc1
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. Een echt herfstonderwerp
in deze tweede afleverini
-van 'Doe je mee?,. We gaaà
beukenootjeskoek mài.en.
Hij is zo klaar en hii smaakt
zo.lekker dat je je vingers er
orJna brJ opeet. Het recept:
l. Raap beukenootjes en pel

ze. Zorg dat je ongevèer
een half ons gepeldè beu_
kenootjes hebt.

2. Spreidt ze uit op een stuk
aluminiumfolie.

3. Doe een ons suiker in de
koekepan en zet de pan op
een laag vuurtje.

4. Laat de suiker langzaam
smelten. Roer af en toe
met een spatel, want an-
ders blijft de suiker aan
de pan plakken.

5. Als de suiker gesmolten en
lichtbruin van kleur is,
haal dan meteen de pan
van het vuur.

6. Giet de gesmolten suiker
over de nootjes.

7. Laat de koek afkoelen zo-
dat-ie hard wordt.

Eet smakelijk. Na afloop is
tanden poetsen aanbevolen!
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DOE JE MEE?
Om de twee weken verschiJnen doe-dingen op §nugger, allerlel proel-

Jes die je heel gemakkeliJk thuis kunt uitprobercn KlnderboekenschriJf-
ster en columniste Ditte Merle zoekt ze voor Jullle ult en natuurliik tcst
zij eerst of de proefJes goe«l werken

DWARS DOOR JE HAND

Met dit proefje heb je plotseling een gat in je hand. Maar wees niet
bang. Je hoeft niet naar de dokter. Dat gat is er niet echt.

1. Neem een krantepagina en rol die orrcr de breedte op tot een koker.

2. Pak de koker met ie reclrterhand vast en houd hem vor je rechteroog.

3. Knijp je linkeroog dicht en kiJk met je rechteroog door de koker.

4. Houd daarna je linkerhand tegen de zijkant van de koker, met de
handpalm naar je toe en je vingers omhoog;

5. Doe nu ook je tinkeroog oper\ maar blljÍ met je rechtercog strak door
de koker kijken.

En, zit er een gat in je hand?

8-rr-',Í5
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Omïe twee weken verschijnen doe-dingen op Snugger, aller-
lei proefjes tlie je heel gemakkelijk thuis kunt uitproberen.
Kinderboekenschrijfster en columniste Ditte Merle-zoekt ze
voor jullie uit en natuurlijk test zij eerst of de proefjes goed
werken.

BRR, EEN VARKEN IN HUIS
Met dit proefje jaag je iedereen de stuipen op het lijf. IIet

geluid dat je ermee maakt, doet denken aan een knorrend
varken of een tetterende olifant.

Wat moet je doen?
l._Zaag met een iizeruaagie een plastic elektriciteitsbuisje op
30 centimeter af.
2. Schuur de afgezaagde rand af,
3. Knip uit een plastic margarinekuipje een rondje met een
lipje,-zoals op de tekening. Het rondje moet maar iétsje groter
zijn dan het rondje van de pijp.
4. Vouw het lipje om en maak het rontlje aan de buis vast
door een elastielqje om het lipje te doen.
5. Stop de kant met het rondje in je mond. En nu maar blazen.
Eerst voorzichtig, zodat je het rondje voelt trillen, Dan pas
harder blazen.
_ Wil je je ouders eens op een speciale manier wakker maken,
dan is dit een idee.

tz-r t-t03

lllustratie: Marleen Smeets.
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Om de twee we-
ken verschlinen
doe-dingen oP
§nugger, allerlei
proefjes ilie ie heel
gemakkelijk thuis
kunt ultproberen.
Kinderboeken-
schrijfster en co-
lumniste Ditte
Merle zoetit ze voor
Jullie uit en na-
tuurlijk test zil
eerst of ile Froefies
goed werken.

WAT ZIE IK?

Houden jouw
ogen je nooit voor
de gek? Kijk dan
maar eens naar de
onderstaande
plaatjes. Soms zie
je dingen anders
dan ze in werke-
lijkheid zijn.

Welke cirkel
nenin is
grootst?

bin-
het

Zíjn de verticale
lijnen inderdaad
gebogen?

-

-

Zíjn de horizontale 1Íjnen even lang of niet?

YheeLi,oà, nct ,ret le ir nrcra l

J
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Om de twee weken verschiJnen doe-dlngen op
§nugger, allerlei proefJes ilie je heel gemakkelijk
thuis kunt uitproberen. Kinderboekenschrijfster
en columniste Ditte Merle zoekt ze voor J rttie uit
en natuurlijk test zij eerst of de proefjes goed
werken.

LEVENDE KNIKI(F]R§

\{el eens eikebladeren gevonden, §/aar een
soort knikker aan vastzat? Galappelties zijn
dat. In het voorjaar heeft de eikegalwesp in
de nerf van het eikeblad een eitje gelegd-

Daar is zo'n galaPPeltje
omheen gegroeid. In het
ealappeltje groeit een jon-
Ée gàlwesp. Midden in de
urinter kruiPt hij eruit.
Het is leuk om te zien hoe
dat gaat:

1. Neem een Paar galaP-
peltjes mee naar huis.
Doe ze in een flinke gla-
zen pot tussen wat eike-
bladeren.

2. Maak in de deksel
van de pot een Paarpiepkleine gaatjes.
Schroef de deksel oP
de pot.

3. Zet de pot oP een
koele plek.

Vaak al na een
paar dagen knaagt
de galwesp een
gaatje in de knik-
ker: hij wil eruit.
Even later zie je
hem in de pot
rànàviiàgen. Al'is )7-17.'§c1het koud buiten, ' )
je kunt hem ge-
rrst vrij laten.
Eikegalwespen
kunnen goed te-

lllust.ati€: Marleen Smeats.
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Tekening: Marleen Smeels.

Doe je mee?
Om de twee weken verschiJnen doe-dingen op

§nugger, allerlei proefjes die je heel gemakkelijk
thuis kunt uitproberen. Kinderboekenschrijfster
en columniste Ditte Merle zoekt ze voor jullie uit
en natuurlijk test zij eerst of de proefjes goeil
werken-

Dit keer een goochelnummer, waannee je veel
succes zult hebben Je hebt nodig: een stuk wit
papier, een gla§, een schaar, lijm, twee stuivers en
een doek.

De opening van het glas moet dichtgeplakt wor-
den. Knip hiervoor een reep van het papier af.
Doe wat lijm op de rand van het glas, druk het

papier er tegenaan, even laten drogen en het pa-
pier rondom afknippen. Zel je het glas nu omge-
keerd op het papier, dan ziet niemand dat het glas
dichtgeplakt is.

De voorstelling begint. Eén stuiver zit in je
broekzak. De andere stuiver laat je aan het pu-
bliek zien en leg je op het papier naast het glas.
Jij kunt die stuiver laten verdwijnen! Je legt de
doek over het glas. Je tilt het glas wat op en zet
het over de stuiver. Ondertussen roep je geheim-
zinnige spreuken. Je haalt de doek weg en ...de
stuiver is verdwenen. Die ligt onder het dichtge-
plakte glas. Maar dat ziet niemand.

De verbazing wordt nog groter als je de stuiver
uit je broekzak haalt. Om de stuiver weer terug
op tafel te goochelen, hoef je het glas alleen maar
op te tillen. Maar vergeet niet eerst de doek weer
over het glas te leggen. Zo blijft jouw geheim be-
waard.

lO*i -raio
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Om de twee weken verschijnen doe-dingen op
Snugger, allerlei proefjes die je heel gemakkelijk
thuis kunt uitproberen. I(inderboekenschrijfster
en columniste Ditte Merle zoekt ze voor jullie uit
en natuurlijk test zij eerst of de proefjes goed
werken.

I(OUD KUNSTJE
Leg een ijsblokje in een bakje water. Houdt een

luciÍer en wat zout bij de hand. Dan vraag je:
,,Wie kan dit ijsblokje met één lucifer uit het wa-

-\-\

I Tekening: Marleen Srneets

ter halen?" Dat lukt niemand. Inmiddels is het
ijsblokje misschien gesmolten. Doe dan een nieuw
ijsblokje in het water.- 

Nu komt jouw grote truc. Leg voorzichtig de lu-
cifer op het drijvende ijsblokje. Strooi wat zout op
het ijsblokje en wacht tien tellen. Dan pak je de
lucifér beet en... het ijsblokje blijft aan de lucifer
vastzitten! Moeiteloos haal je het ijsblokje uit het
water.

Door het zout is het ijs gaan smelten. Hiervoor
is warmte nodig. Die warmte wordt weggehaald
onder de lucifer, want daar zit geen zout. Hier-
door vriest de lucifer aan het ijsblokje vast. Kop-
pie, koppie.

)+-r! qo
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Om ile twee weken verschljnen doe-tlingen op
s"ffi"ïI "iiliLi-pt""iies 

die ie heel Eemakkellik
ÏËïi3'xï"í-"itpro6.ren. Kinderboekenschrii-fster en
;Ëdtt6 oitíe uerte zoekt ze voor Jullie uit en na'
Ë;liit-Étzii eerst of ile proefies goed werken'

OUDE I(ERSTKAARTEN
Heb je nog een oude kerstkaart? Niet

wèggooien. wlét die kaart is een proefje te
doeï Door er een speciaal gat in te knippen'
kun jij je hele hoofd door die kleine kaart
steken,

,1. Neem een kaart of een even groot-stuk
-" 

"terrig 
papier. Vouw de kaart in de leng-

terichting dubbel.

2. Houd de kaart in de lengte voor je en
knip als volgt. Begin aan de kant van
de vouw, bijna bovenaan, en knip naar
links tot ongeveer 2 cm van de rancl
È"" op dat iè de kaart niet doorknipt!
óngeveer een centimeter eronder knip
ie olpnieuw, maar nu van de rand naar
àe ,ouw, naar rechts dus. Zo ga je door
tot je onderaan bent, steeds om en orL

3. Vouw de kaart voorziehtig, open'
Knip nu de vouw door, maar laat de
ondàr- en bovenrand aan elkaar zit-
ten.

4. Trek zachtjes aan de randen van de
kaart en jè treUt een PaPieren ket-
iing, waai je zonder moeite je hoofd
door kunt steken.

Dat jouw grote hoofd door die
kleine kerstkàart kon. Had je dat
gedacht?

W'' '1o



Om de twee
weken verschij-nen doe-dingen
op Snugger, al-
lerlei proefJes die
Je heel gemakke-
tijtr thuis kunt
ultproberen.
Kinderboeken-
schrf,ifster en co-
lurrrnlsf6 Ditte
Merle zoekt ue
voor Jullie uit ennatuurlijk test
zi,l eerst of deproefJes soed
werken.

MAAK EEN VOGELRESTAURANT
dan smelt het bekertje).

Vlak voordat het vet gestold is,
steek je er een haakje in: bijvoor-
beeld een grote uitgerekte paper-
clip. Na een paar uur is het vet
keihard. Houd het bekertje even in
warÍn water en je trekt de vetbal
er zo uit. Hang hem buiten op.

Om het vogelmenu compleet te
maken, moet je ook een paar klok-
huizen, pinda's in de dop of een
halve kokosnoot erbij hangen.
Zoek er een veilig plekje voor,
want in zo'n vogelrestaurant spe-
len katten graag voor ober.

Dit keer het recept voor een
smakelijke vetbal. Diè is niet voorjou, maar voor de vogels,

-^Smelt in een pannetje ongeveer
100 gram ongezouten' fritiurvet
(voorzichtig!). Maak het vet niet te
heet Roer door het gesmolten vet
een-paar dingen die vogels lekker
vinden, zoals broodkruimels, zon-
nebloempitten, rozijnen, graankor-
rels, stukjes pinda. Ohleveer EO
Crall in totaal. Je kunt-ook spe_
ciaal vogelzaad gebruiken-
- Laat het brouwsel goed afkoe-
len, maar het moet vlóibaar blij_
ven Giet het daarna in een plastic
bekertje (is het vet niet atgótoelA,

I
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Recelmatig verschiinen doe-dln-
sen ó Snugger, allerlei proefJes tlle
ïe hec;l semakkelijk thuis kunt ult-
örobercn. Kinderboekenschrljfster
àn columniste Ditte Merle zoekt ze
vór iullie uit en natuurliik test zU
eerst óf ile proefies goed werken.

Kweeh een advocaatboom

Avocado's liggen het hele,aar bii de
oroenteman. ln arme landen hangen ze
àls peren aan de advocaatboom. Daar-
om worden ze ook wel advocaatper€n
oenoemd. Maar het gele advocaaÈ
órankje van ouw€ oma's heen er niets
mee te maken.

Elke avocado heeft een grote, harde
pit. Je kunt daar een prachtige advo'
caatboom uit kweken.

1. Laat de avocadopit twee dagen in
warm waler weken.
2. Neem vier cocktailprikkers en prik
die teaenover elkaar in de ziikanten van
de pit: Niet te diep. Op de tekening zie
ie ià welke ziikanten je moet prikken.

3. Vul eqr bekor mel lauw water en leg
de pit ínst prikksrs op de rand van de
b8keÍ. De bÍede kant van de Pit moet
n€t ln hotUater hangen.
4" Z6,, & bdter oP een waÍm en licht
pl6kle, bU tooÍb€€ld boven de centrale
ierwarntm voor hei raam Vul aÍ en
to€ lauu uateÍ bii, want het water ver-
dampt.
5. Binnen een week oÍ viif ontkiemt de
pil en gaat er een §tengel groeien. ls
het water donker en stinkend gewor-
clen, gooi Pit en water dan maar weg:
de pit ontkiemt nlet.
6. Ziin d€ wortels tol op de bodem van
de b-eker gegroeid, plant de pit dan in
een pot met goeie grond. Laat de bo-
venste helft boven de grond uitsteken.
7. Als de stengel 2o'n viiftien centimeter
lang is, knrp ie er viiÍ centimeteÍ aÍ: er
komen dan-meeÍ ziischeuten.

Na een maand of zes heb je al een
leuk struikje. Je verpot de plant, geeft
hem een licht plekie in huis en begiet
hem vrij vaak. Als ie hem goed vertroe-
telt, krijg ie een Ílinke advocaatboom in
huis.

óvL-,
là-3-iío
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Regehnatig venchijnen iloe-dingen op Snugger, allerlei proefJes die ie heel ge-
makkelijk thuis kunt uitproberen. Kinderboekenschrijfster en columniste Ditte
Merle zpekt ze voor Jullie uit en natuurlljk test zli eerst of de proefJes goed werken.

DOE JE MEE

lllustralie: Marleen Smeels

TEKKER DOBBEBEN
Als je in de Dode Zee gaat

zwemmen, heb je geen zwemdiplo-
ma nodig. Het water is er zo zout,
dat je gewoon blijft drijven. Dob-
berend op je rug kun je een boek
lezen!

Het volgende proefje laat dit
zien:
1. Neem twee flinke bierglazen en

vu] ze allebei met lerdingwater.
2. Doe in één van de glazen een

paar eetlepels zout en roer flink.
3. Pak nu twee ongekookte eieren.

Laat in elk glas voorzichtig een
ei glijden.
Wat gebeurt? Het ei in het zoute
water blijft drijven. Het andere
ei zinkt als een baksteen. Een ei
is namelÍjk lichter dan het zou-
te water, maar het is weer
zwaarder dan het leidingwater.
In de Dode Zee blijf je dus drij-
ven omdat je lichter bent dan
het zoute water. Maar je wordt
van dat zout wel gepekeld en
uitgebeten!

2o -3-' qo



T}OE JE IVXEE ?
o

EEN PAASEIERENBOOM
Van een uitge-

blazen ei heb je
dubbel plezier. Zo'n
ei kun je heel lang
bewaren en van de
inhoud van het ei
maak ie een lekke-
re omelet. Een ei
uitblazen is een
klein kunstje.

1. Neem een onge-
kookt ei en maak
met een naald twee
gaatjes van zo'n 2
mm groot: één in
de spitse punt van
het ei en één aan
de stompe kant.
2. Beweeg de naald
een paar keer in
het ei op en neer
om de dooier kapot
te maken.
3. Pak nu een kop-
je, houd het ei er-
boven en blaas
voorzichtig door
één van de gaatjes
van het ei. De in-
houd komt dan
door het andere
gaatje naar buiten.
4. Spoel het lege ei
af. Zet het met de
stompe kant in een
bakje water, zuig
wat water op en
blaas het weer uit.
De binnenkant van
het ei moet goed

:_"_!,o'ol 
worden, anders heb je na een paar dagen eenKnrJper op je neus nodig vanwege de stank.

. Als je de komende weken veel eieren leegblaast,kun je een eierboom maken voor pasen.-ZoeÈbriten
een mooie tak (b.v. van een krutwilg) en zet dÍe in eenvaas. Neem een lucifer. Sla er iÀ tret midden eendraadje omheen en knoop het vast. Ouw-ae lucifer
door,een.van- de gaatjes in het ei. Nu Lun je het eiaan de tak ophangen.

à*il-t1o

lllustíatie: Marleen Smeets.



DOE JE MEE?

:Ëi,i'ffi$FJë"ffi iï.s,'-ï;ffiil'uf ï.:ï;ííJ;
u i tp ro_be ren. K in de rl5oekeffhriji"Ë Ëi ö umrri"r"Ditte.ltterte zoekt ze ygor ,uÍË- uil ;;t"rfiijïtest zij eenst of de proefJes c""d n;i"L *

Een pan vol aardappels
..Een aarrtappel zorgt voor een hele pan vol. Maardan moet je die aardappel wet eers[ in de grondstoppen. Thuis staat vast wel *" iàLï.ia"Ëp"ir.
?gl\,-.1 ^ry_" i9 . f.-g" a a rdappet 

" 
i tË Iàg né,i, óË

11" j:l,Jj qr-aats (je.kunt ook vlgr weinif gerd o[oe .markt een speciale. pootaardappel kópen). Al
:_Tl-r+ de aardappel uitiopen: e. X'o_er,-àUemaa.lwltte stengeltjes uit.
__Iind april kan dat sprieterige ding de grond in.Vut een emmer met aarde, pöi a". i"ià.Ëput ,o,r,tien centimeter dieo en zet de ";;;. ;;Ëï zonnigplekje. L,er erop adt :e aaraàpp.ri',àràLi-,ïL wate.kri.1gt. Dan zal er deze zomer een prachtige aard_appelplant met mooie bloemetjes tË"*.."ft:" r.o-men- Als.de jonge scheuten bojen aà È.o"à'Ëo*u",moet je de plant ,aanaarden'. Ort U"t"Ëè"-fàat je deaarde om de _plant hqgn .een beetje m-oeï opfrógen,
1{at {e.aardappels die in de ";;;Ë;ien nietin het Iicht komèn. pas als Oe UtààËien'iËi *orun
:: q: qlrlt dus dood gaat, ga i" a"ïàia-"ipurs rooi_en. iteer de erïurrer maar otrL Met -een bà'tje gelukzitten zeker tien aardappels aan-ae pfail."ie nefefamilie kan mee eten!

1q-\_s---lf "
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Regelmatig verschijnen doe-dlngen op Snugger, allerlei proefjes die je
heel gemakkelijk thuis kunt uitprobercn. Kinderboekenschrijfster en
Nieuwsblatl-medewerkster Ditte Merle zoekt ze voor jullie uit en na-
tuurlijk test zij eerst of de proefjes goed werken.

Toveren
rnet kleur

Geef je moeder met moederdag
(13 mei!) eens een bijzondere
bloem cadeau. Een bloem die half
rood, half wit is. Je hebt er een
witte bloem voor nodig. Met een
witte anjer of dahlia gaat dit
proefje heel goed. Maar ook met
andere witte bloemen kun je het
proberen.

1. Neem twee glazen.
2. Vul ze allebei met water.

3. Doe in ëèn van de glazen een
tiental druppels rode inkt (rode
wijn of een andere oplosbare
kleurstof kan ook).

4. Splijt de onderste helft van de
bloemstengel in tweeèn.

5. Zet het ene uiteinde in het glas
met water en het andere in de
gekleurde vloeistof.

Na enkele uren is de bloem voor
de helft rood geworden, de andere
helft blijft wit. Heb je meerdere
bloemen en kun je aan verschil-
lende kleurstoffen komen, dan kun
je je moeder een bos heel aparte
bloemen geven.

lllustrati€: Marleen Smeets



ffi*ErELS Doe ie mee?
Brandnetels ziyn prikkerige kren-

gen. Maar ze zijn o zo gezond en zit-
ten barstensvol vitaminen. Verras
je familie eens met een brandnetel-
maaltijd: een brandnetelsoepje en
een brandnetelstampot.

1. Trek een paar handschoenen aan
en knip 750 gram brandneteltoppen
af (de bovenste tien centimeter)
2. Leg ze even in warm water, dan
prikken ze niet meer.
3. Snijd ze in kleine stukjes.

Voor de brandnetelsoep neem ie
250 gram van de brandnetels.
Doe ze in een liter u'ater met een
bouillonblokje en laat de soep een
minuut of vijf koken.

Voor de brandnetelstampotl
stamp de overige 500 gram brand-
netels door anderhalve kilo aardap-
pelen (voor vier personen). TVee
theelepeltjes zout en een gesnipper-
de, gebakken ui erdoor maken de
stampot iekker pittig.

Smullen maar. Je krijgt echt geen
blaren op je tong.

Marleen Smeets

Eegelmatig verschijnen iloe-din-
gen op Snugger, allerlei proefjes die
je heel gemakkelijk thuis kunt ult-
proberen l(inderboekenschrijfster
en Ditte Merle zoekt ze voor jullie
uit en natuurlijk test zij eerst of de
pnoefjes goed werken.

;-i- 7ó



Regelmatig verschijren doe-diugen op Snug-
ger. allerlei proefies die je heel gemakkelijk
thuis kunt uitproberen. Kindertroekenschriif-
ster en Ditte Merle zoekt ze voor iullie uit en
natuurliik test zij eerst of de proefjes goed wer-
ken.

KLOKIhT ZON

Tekening: Marleen Smeets

Aan de schaduw kun je zien hoe laat het is.
Met een blokje hout en een flinke spijker maak
je in een mum van tijd een zonnewijzer.
1. Sla de spijker, een beetje schuin, midden in

het blokje hout. Klaar is je zonnewijzer.
2.Zet}..em in het zonnetje: voor een raam waar

lang de zon op staat of buiten. De spijker
werpt dan een schaduw op het blokje.

3. Nu mag je de zonnewijzer niet meer ver-
plaatsen.

4. Kijk op je horloge en zet elk heel uur op de
plaats waar de schaduw valt een streep op
het blokje hout. Met het uur erbii. In het ver-
volg kun je op je zonnewijzer zien hoe laat
het Ís. Maar alleen als de zon schijnt. Een
horloge blijft dus toch wel handig.

rt-6-\f o
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Reselmatig verschilnen doe-dingen
per. ïilerlei-proefies die ie heel ge

íhuis kunt uitproberen- KinderboelfllulD Àulr. ur!P^ vvvr

ii"t nittu Merlà zoekt ze voor jullie uit €o trà-
:..- .,t, ----^^a:^^ -^^J..,^-i"ï;Ér. i-.t zi! eerst of de proefies goed wer-

MUGGEN

buiten. Na een Paar

wormpjes, die.aan het
ze naar deÀir ze schrikken,

B;;;;; het potie.'Even later komen ze

Bekijk
Eerst
worrnÍ
gen. A

weer boven.
S. N" àu" week of drie veranderen de larven in
-- 

oooo"tt. Die hebben de vorm van een komma
èt Ï".rg"n ook aan cle waterspiegel' . ..

6. Nog eu"n pa"r dagen en uit elke pop klimt een
jonge mug.
haitelijk*gefeliciteerd met de geboorte van

Marleen Sme€ls



D0EJIE MEE?
Begelmatig verschiinen doe-dingen op Snugger,

allerlei proefjes tlie ie heel gemakkelijk thuis kunt
uitproberen. Kinderboekenschrijfster Ditte Merle
zoekt ze voor jullie uit en natuurlijk test zij eerst
of de proefjes goed werken.

Kweekje eigen vlinders
Wil je vlinders kweken, dan moet je eerst rupsen

vangen. Op de blandnetel vind je rupsen van de
dagpauwoog (zwart-wit gestippetrd) en de kleine
vos (blauw-zwart met gele strepen). Maak vervol-
gens een kweekfles op rle volgende manier.
1. Knip het bovensl,e deel van een plastic fles aï en

zet dit omgekeerd in het onderste deel van de
fles, in een laagje water.

2. Zet tn het water een paar brandnetels en doe
<inderin de tuit een prop watten, zodat de rup-
sen niet in het water valien. Nu kun je de rup-
sen op de bladeren loslaten.

3. Sluit de bovenkant van de fles af met een stukie
nylonkous nf vitrage. Zet de fles op een licht
plekje. Niet in de zon, anders krijgen je rupsen
een zonnesteek. Dorre of kaalgevreten brandne-
tels vervang je steeds door nieuwe. Een verpop-
te rups kan in de zomer al na een paar weken
uitkomen.

Vind je een onbekende rups, neem dan een jampot
met onderin wat aarde of mos, u,ant nachtvlinders
verpoppen vaak in de grond. Doe er een paar tak-
ken oÍ blaacljes bij van de plant waar je de rups
vond.

Veei pleeier ermee!

l';---..t,*
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Bcgelma.tig-verschiinen doe-dingen op Snugger, allerlei proefjes die je heel
gemakkelijk thuis kunt uitproberen. Kinderbóókenschrijfs-ter oïtteurà" zoekt ze
voor lullie uit en natuurlijk test zij eerst of de proefjes góed werken.

BTOEMENVOOR DE DORST
Op warme zomerdagen heb je altiid dorst. Drink voor de verandering eens

een lekkere en gezonde bloementhee. Je plukt de bloemen zelf: in de tuln of
in het wild. Bloemen die door ie.bloementhee geschikt zijn: rozen,
paardebloemen, g-oudsbloemen, kamille, vlier6loesem, hàdebloesem, koren-
bloemen, lavendel.
l" Pg. een handj-evol bloemen in een thee-ei of los in de theepot.
2. Giet er kokend water overheen en laat de thee trekken" '
3. Hntr{ je van zoet, doe er dan wat houing of suiker bij.

Drink smakelijk!

zt-'l-Q,c



DOEJEMEEP
. ftegelmatig verschijnen doe-dingen op-Snugger. allerlei p.roefjes die je heel gemakkeliik thuiskunt uitproberen. columniste Ditie ltteite zoËiit ," roo. jítli" .iiiÀ ,i:àrï"iijr r;"i;ii-l;;;ïde proefjes goed werken.

EEN ZEEPIER OPGRAVEN
- lij qU zie ie op het strand tussen de strandrichels sliertjes liggen. Dat zijn de
drolietjes van een zeepier. Zeepieren zijn lange borstelige wórmen]Ze eten zand en
plankton,en leven in een gangetje onder de gpond De dróretjes legt de zeepier bij de
uitgang. op ongeveer 10 centimeter van die drolletjes vind je'de ingang: een gaatjà in
het zand. Ergens tussen de in- en de uitgang kruipt de zeepler heeà en weer. probeer:
hem eens.voorzichtig uit te graven. Zo'n onderaaids beest wil je toch zeker wel eens
van dichtbij zien? - 

lilustratie: Marleen Smeets

I 4- 0-'10

r'tn """"''tt:t*ij;ijg

') ,-i
h ,ítl!'l;t'

*{i"nt" /,é" l,' Li'
,"'

.n2o-/



Eegelmatig verschijnen
doe-dingen op Snuggei, al"
lerlei proefies die ie heel ge-
makkeliik thuis kunt uitPro-'
beren. Columniste Ditte Mer-
le zoekt ze voor iullie uit en'
natuurliik test zii eerst of de
proefies goedwerken.

KIJKEN NAAR
NACII]IINSEKTEN

Nachtinsekten zijn er ge-
noeg. Als het donker is vlie-
gen ze buiten rond. Maar dan
zitten wij vaak binnen. Ga 's
avonds in .plaats van tv-kij-
ken eens insekten bestuderen.
Hang buiten een witte lap aan
een boomtak. Schijn met een
scherpe zaklamp op de Iap.
Binnen de koÉste tijd zitten
er tientallen insekten op.

Nachtvlinders lok je ook
met suikerwater. Los een eet-
lepel bruine suiker in een
kopje warrn water op en
smeer het goedje op een
boomstam. De volgende dag
kun je de vlinders bekijken
want dan zullen ze er nog
steeds zitten.

?8 - B -'qo
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DOE JE MEE?
Rcgelmatig vers-chijnen doe-dingen op Snug-ger, allerlei.proefjes die je neet-gemàftetiit<

thu_is kunt uitproberen. Columniste-Ditte Merie*4 ?u-voor jullie uit en natuurlijk test zii
eerst ofde proe§es goed werken. '

SKELETTEN
lllustrahe: Marl€en Srneets

VERZAMELEN
Bladskelretten zijn makkelijker te krijgen 621 ,,,1.:..,, ,

mensenskeletten. Dus gaan we mooie bladske- i:,,:: i::r.
letten zoeken. Een blàdskelet bestaat uit de iii,.i,ii.iiii.ii.ii.,

nerven van een blad. Maar hoe laijg je die i,, ,,,,,,,:,
neryen te pàkken? Dat gaat zo: ,: .,.,,, , ,L. Zoek een paar bladeren (met mooie nerven). ;, .; .;'., ;

Doe,ze in *t pan met ruim water en laat ze ,ri:, ,,:,i :.,,,

een half uur koken. iil:ii:iritirirrrri.2. Giet het water met bladeren en al in een i.;,,,.,:,,,,::,,,,1

ernmer. Zet de ernmer buiten, want het gaat ïiii;iiiiÍ;,i;x:
zo _stinken dat' je een knijper op je neus :t.:,li.,'i.'li...i,,
nodig hebt. ,ii. ir.:i...r,

3. Na-een paar dagen is alles papperig. Spoa iifïilir:t:::,..ll,
de bladeren goed af onder dè i<ràan, noistel j,,, t.,,,,,. ,,.

z_e zo nodig voorzichtig schoon en laat ze i1,,;;;,1;;1i,;;:,;;,i,,drggen. 
"::..: 

: ::,:,;:,::

^ -Plak je bladskeletten op een stuk papier. :i.liiii;iiiiii:ji,i;:l
Of leg ze tussen twee stukken plakplaitió om :i::;,,r::::;::i,.,::

ze als een doorkijkschilderijtje voór je *"* 
iiiiiiili..ttiï* o""ïi rï:jrii!::::'.!::l:
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DOE JE MEE?
Regelmatig verschijnen doe-dingen op Snug-

ger,. allerlei proefjes die je heel gemakkelijk
thuis kunt uitproberen. Columniste Ditte Merle
zoekt ze-voor jullie uit en natuurliik test zij
eerst ofde proefjes goed werken.

§chaatsenriider
Schaatsenrijder"tjes zijn insecten die op het

water lopen. Het gekke is dat ze er niet
doorheen zakken. Dat komt door d.e oppervlak_
tespanning van het water. Daardoor isïet net of
er een yllgsle op het water ligt. Eén druppel
afwasmiddel e-n de oppervlakteípanning ls weg.Dit betekent het einde van veel schaàtsenrif_
dertjes. Ze zakken door het water en verdrin_
ken. Met een proefje kun je dit zien.
1. Doe wat water in een bakje.
2. L-eg voorzichtig een droge (!) punaise (zonder

plastic kop) op het
y?!"r, met de punt omhoog. De punaise bliift
drrlven,

3. Laat een druppeltie afwasmiddel in het water
vallen en ... de punaise
zakt als een baksteen naar de bodem.
Zo vergaat het de schaatsenrijdertjes en

andere insekten die over met wàsmiàdelen
vervuild water lopen.

lllustratie: Marleen Smeets
lii.ii..
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DOE JE MEE?
Regelmatig verschijnen doe-dingen op Snug-

g-er, allerlei proefies die je heel gemàkkeliik
thuis kunt uitproberen. Columniste-Ditte Merie
zoekt ze,voor jullie uit en natuurlijk test zij
eerst ofde proefjes goed werken.

HOE ZWAARIS
LUCHT?

lllustratie: Marleen Smeets

Lucht is overal en oefent door haar gewicht
druk uit. Met een proefje kun je merken hoe
zwaar lucht is. Je hebt alleen een krant en een
dun iatje nodig (bii voorbeeld een oude lineaal).
1. Leg de lat op een vlakke tafel en laat haar

plusminus 10 centirneter over de rand uitste-
ken.

2. Spreid een krant over het deel van de lat dat
op tafel ligt. Druk de krant goed aan.

3. Sla meteen hierna met je vuist op het uiteinde
van de lat.
Wat gebeurt er? Niets. Lat en krant vliegen
niet door de lucht! De lucht boven de krant
drukt krant en lat naar beneden. Omdat je zo
snel bent, kon de lucht niet onder de krant
gaan zitten. Er is daar een soort vacutim. Zou
je bij dit proefje een hamer in plaats van je
,u'uist gebruiken, dan sla je de lat in tweeën.

23-to -t1o
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DOE JE MEE?
Regelmatig verschiinen doe-dingen,op-Snugger,

allerlei proefies die ie heel gemakkeliik thuis kunt
uitprobèren. Columniste Ditte Merle zoekt ze voor
iultie uit en natuurlijk test zij eerst of de proefjes
goed werken.

POLSSLAG
METEN

Wil de dokter jouw hartslag meten, dan zet hij
zijn vinger op je pols. Klop, klop, klop... Hij telt
het aantal slagen. Kinderen hebben ongeveer 90
slagen per minuut. Met een punaise en een lu-cifer
kun je bij jezelf heel gemakkelijk de polsslag
meten. Je hebt de dokter niet meer nodig.
1. Prik de punaise in het uiteinde van de lucifer.
2. Leg je arm stil, leg hem bijvoorbeeld op tafel.
3. Zet de lucifer op de plaats waar je ie polsslag

voelt. Bij elke slag zie je de lucifer bewegen. Tel
het aantal slagen per minuut.

Ren daarna een een paar keer de trap op en af,
Of maak honderd knieLuigingen" Hoeveel slagen
tel je dan?

J -,,totbt "'ffi

#;ffi
7tv-?lÈffifívrÉ:
*'»;(t)!í/:,J:,2,<,íi:à;:.

lllustrati€: Marleen Smeets
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DOE JE MEE?
Regelmatig verschijnen doe-dingen op Snugger,

allerlei proefjes die ie heel gemakkelijk thuis kunt
uitproberen. Columniste Ditte Merle zoekt ze voor
jullie uit en natuurlijk test zij eerst of de proefjes
goed u'erken.

GE

lllustratie: Marleen Smeets

Altijd een bruin of een wit ei op tafel. Dat is
saai. Geef je ei een kleurtie! Een groen ei op tafel is
weer eens wat anders. Daarvoor moet je het ei in
water koken met een stuk rode kool en wat soda
erbij. Heb je liever een roze ei, neem dan een
scheutje azijn in plaats van soda. Een knalrood ei
krijg je a1s je het in bietesap kookt. Gemarrnerde
eieren zijn ook apart. Vouw een paar uieschillen
om het ei en doe daar weer aluminiumfolie
omheen. Als je je el zó k-ookt, lijkt het daarna
precies van marmer.

i-i ,r,.!,.' ,i:.ta.,
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DOB JE MEE?
Regelmatig verschiinen doe-dingen op,-Snug-

ger, allerlei proefies die ie heel gemakkelijk thuis
kunt uitproberen. Columniste Ditte Merle zoekt
ze voor iullie uit en natuurlijk test zii eerst of de
proefies goed werken.

Gebakken regendmppels

Heb je wel eens gezien hoe groot regendrupp-els
ziin? NLe, dan moèt je ze bakken. Je hebt nodig:
eà koekepan met deksel, meel, zeef, een oven en
natuurlijk moet het regenen' - - . .

1. Strooi een laagje meel i-r % cm dik) in de
koekepan en strijk het glad.

2. Doe hèt deksel op de pan en loop naar buiten'
Haal het deksel- heel even van de pan, niet
langer dan drie seconden' Ga weer met de pan
naar binnen

Waar in het meel de regendruppels zijn
gevallen, liggen nu klontjes' Steek de pan in
óen lauwe ovén en laat de klontjes in een uurtje
hard worden. Daarna gooi je meel en klontjes
voorzichtig in een zeef. Het meel valt erdoor-
heen, de -klonties houd je over, Het zijn
gebakken regendruppels. Nu weet ie precies
Éoe groot de regendruPPels waren.

4- t2-'10
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DOE JE MEE?
Eogelmatig verschiinen doe-dingen

op Snugger, allerlei proefies die ie heel
gemakkelijk thuis kunt uitproberen.
Columniste Ditte Merle zoekt ze voor
iullie uit en natuurlijk test zii eerst of
de proefiesgoed werken.

Gediplomeerd snugger

Het is genoeg geweest. Het afqelopen
jaar hebben we 29 proefjes gehàd. Heb
je ze allemaal gedaan en zijn ze gelukt
.zon§er gek te worden? Dan Ëen je
beslist een snugger persoon en dat mag
je op je borst zetten. De laatste proef
maak een button en laat zien dat je
snugger bent.
l. Knip de button met 'gediplomeerd

snugger persoon' uit.
2. Plakhem op een stukje stevig karton

en knip het karton rondom àf. plas-
tificeer de button met wat plakplas-
tic.

3. Maak op de achtèrkant een kleine
veiligheidsspeld vast met een stukje
pleister.
Klaar is je button!

3"
Í0- rr


