
Kriebelvoeten
Wie ooit al over een blotevoetenpad liep, weet dat dat pure sensatie is.  
Wil je graag je eigen blotevoetenpad? Dat kan! Bij jou in de tuin …

Voor je tuin is zo’n pad sowieso een plus-
punt. Het biedt een perfecte schuilplaats 
voor nuttige diertjes, zoals regenwormen, 
pissebedden, mieren …  En voor jou is 
een blotevoetenpad gezond, natuurlijk en 
heerlijk ontspannend. Door drukpunten 
op de voetzool te stimuleren, verbetert 
de doorbloeding. En zenuwbanen worden 
extra gestimuleerd …

Aan het werk
Markeer met stokjes of lint waar je pad 
moet komen. Het hoeft niet heel breed 
of lang te zijn. Pas het aan de grootte 
van je tuin aan. Graaf ongeveer 10 cm 
uit en leg worteldoek tegen het onkruid. 
Zet een boord van boordstenen, hout 
of gerecycleerd plastic. Vul het pad met 
afwisselend harde en zachte ondergron-

den. Bijvoorbeeld betondallen, mos, wit 
zand, kiezels, graszoden, hakselhout, 
bladeren …  Dan kan je het pad op! Bind 
een blinddoek om je ogen en laat je door 
iemand assisteren. Het is belangrijk dat 
je alleen maar vóélt en niets hoort of ziet 
dat je afleidt. De eerste keren zal je lichte 
pijnen voelen. Maar wellicht ga je snel 
genieten van je gratis voetmassage …

Een pallethut

Een hut maken gaat vrij gemakkelijk 
als je pallets én je ouders gebruikt. Pal-
lets van min of meer dezelfde grootte 
zijn ideaal. Wil je een houten vloer? 
Dan begin je daar mee. Zo bepaal je 
de grootte en de vorm van je hut. Zet 
pallets rechtop voor de muren. Schroef 
of nagel ze vast aan de vloer en aan 
elkaar. Vergeet geen deuropening te 
voorzien en eventueel een raam! Heb 
je geen vloer en staan de pallets niet 
helemaal stevig? Timmer dan aan de 
onderkant van je pallets een plank in 
de breedte. Als het dak niet waterdicht 
moet zijn, gebruik je pallets. Maar wel-
licht krijg je liever geen douche in je 
hut. Laat daarom een waterbestendige 
plaat op maat zagen en leg die boven 
op de muren. Timmer stevig vast. 
Controleer of er nergens spijkers uit-
steken! Neem een deken, wat kussens, 
wat knuffels, een drankje, een boek … 
en geniet! Misschien kan je hut na de 
zomer dienst doen als stalletje.
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Valt je zomerreis in het water door het coronavirus? Of bleef je sowieso thuis? 
In beide gevallen is tuinkamperen dé manier om een echt vakantiegevoel te 
krijgen. En tuinkamperen heeft één groot extra voordeel. Je hoeft niet met een 
rol wc-papier onder je arm naar het sanitaire blok te lopen.

Kies samen met je broer, zus of enkele vrien-
den een leuk plekje in de tuin. Een tent, een 
slaapmatje of luchtmatras, een slaapzak, een 
kussen en een zaklamp … Meer heb je niet 
nodig voor een compleet kampeergevoel. Als 
het veilig kan, steek dan een vuurmand aan. 

Een van je ouders steekt vast graag een hand-
je toe. Rooster worstjes en marshmallows. Of 
neem twee sneden brood en leg er wat hesp 
en kaas tussen. Snij de boterhammen schuin 
doormidden. Verpak ze in aluminiumfolie. 
En leg ze een tiental minuten in de as. 

Echte campingsfeer
Nestel je op je rug in het gras of in een 
hangmat. Herken je sterrenbeelden? Je kan 
ook zelf figuren proberen te zien. Vertel 
griezelverhalen in je tent. Het schijnsel van 
je zaklamp zorgt voor de passende sfeer. 
Giechel en babbel tot je moe bent. Word 
wakker met het geluid van de vogels. Loop 
blootsvoets in het natte gras. Was je in een 
emmer water. En sluit af met een verkwik-
kend ontbijt in of voor je tent.

Kamperen in eigen tuin
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Webcode: joepie>>> meer nieuws op www.Kits.be
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Foto Frank Pollet

Tijdens dit feestjaar valt er heel wat leuks te winnen!
Kijk vlug op pag. 3.

bestaat      jaar!KITS 30

> Een vlieger maken
Creatief in je kot!

> Uitstappen in de buurt > Videogesprek met 
eigen achtergrond

Je kot uit! Cool in je kot!
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VOOR DE VAKANTIE



De pijltjes van de wandeling van Jan en het 
mountainbikeparcours van Bieke zijn zeer 
persoonlijk. (Foto’s Frank Pollet)
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Uitstappen in de buurt
Veel mensen kennen hun eigen omgeving niet zo goed.  
Daar kan je de komende vakantie verandering in brengen.

Gidsen in je buurt
Maak een fiets- of wandeltocht langs beziens-
waardige gebouwen en plekken. Dat kan een 
kerk of een kapelletje zijn, een leegstaand 
fabrieksgebouw, of een mooie wegel. Maak 
een inventaris van wat je in de buurt boeiend 
vindt. Stippel dan een route uit die langs die 
bezienswaardigheden leidt. Zoek op het inter-
net of in de bib informatie over die gebouwen 
en plekken. Kijk kritisch naar de info die je 
vindt: wat is interessant, wat gaan mijn ouders 
of broer, zus of vrienden tof vinden? Wanneer 
een gebouw tien keer verbouwd werd, moet 
je niet die tien jaartallen opsommen. Maar 
misschien vind je wel een leuke anekdote 
over één van die verbouwingen? Wanneer je 
klaar bent, spreek je een tijdstip af waarop je 
je gezelschap zal gidsen. Jij wandelt of fietst 
voorop en stopt bij de plekken die je hebt 
uitgekozen. Daar vertel je jouw verhaal. Uiter-
aard mag je spiekbriefjes gebruiken!

Door de velden!
In veel gemeenten zijn er heel wat zoge-
naamde trage wegen. Dat zijn wegels die 
door de velden, langs akkers en weiden 
leiden. Zijn er in jouw buurt van die onbe-
kende weggetjes? Ga ze maar eens zoeken. 
En maak er een route van die je samen met 
je familie of vrienden wandelt of fietst. 
Misschien woon je wel dicht bij velden en/
of bossen? En heb je sportieve familie of 
vrienden? Stippel voor hen een mountain-
bike-parcours uit! Voorzie je route van pijl-
tjes. (Die moet je na afloop natuurlijk weg-
halen.) Je kan ook reclame maken voor je 
parcours. Stop in de brievenbus van je buren 
een uitnodiging om (al dan niet samen) 
je moutainbikeroute te rijden. Als je hun 
e-mailadressen hebt, kan je ze natuurlijk 
ook een mailtje sturen!
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Selfiestorm
Een selfie maken, is vaak dolle pret. 
Maar het wordt nog prettiger als je 
samen met je vrienden of vriendin-
nen selfies maakt. Denk hiervoor aan 
gekke plekken. En denk erover na hoe 
je je selfies grappig maakt.

Selfietips
Sommige mensen selfiën er maar op 
los. Ze letten nergens op, en het resul-
taat van hun beelden is vaak bedroe-
vend. Met heel weinig moeite kan je 
goede selfies nemen, en dat willen we 
toch? We geven je graag enkele tips 
voor betere selfies …

1 – Trek je mond niet wagenwijd 
open! Het is niet de bedoeling dat we 
zien wat je die middag hebt gegeten! 
Vriendelijk, enthousiast of boos kijken 
hoeft niet met je mond helemaal open!

2 – Let op je achtergrond! Zorg 
ervoor dat er geen mensen of dingen 
op je foto staan die er beter niet op 
staan. Als je zus slaapdronken in haar 
slipje (of erger) achter je loopt, hoeft 
zij niet zo nodig mee op de foto. 

3 – Zorg voor mooi licht. Daglicht 
zorgt ervoor dat je een mooiere 
foto maakt. Bij weinig licht maak je 
onscherpe en bewogen foto’s. Ook 
tegenlicht – fel licht uit de richting 
waarin je de foto maakt – is niet aan te 
raden. Dan krijg je een felwitte achter-
grond en jij bent een soort schaduw.

Je kot
uit!

Fotozoektocht in je buurt
Een fotozoektocht, dat is echt iets voor een actief dagje. Het kan met je gezin of met vrienden.  
Helemaal de max is een fotozoektocht zelf maken! Wij helpen je graag op weg.

Er zijn verschillende soorten fotozoektochten. Wij 
beperken ons tot ‘Foto’s sorteren’. Zo’n speurtocht 
maken, vraagt heel wat voorbereidend werk. Maar 
dat is net een deel van de pret!

Hoe werkt het?
De deelnemers krijgen bij het begin van de tocht 
een routeplan en een aantal foto’s. De foto’s zitten 
door elkaar. Bedoeling is dat de deelnemers ze in 
de juiste volgorde leggen.

De voorbereiding
Eerst stippel je een route uit, een lus die eindigt op 
de plek waar de tocht begint. Daarbij kan je gebruik 
maken van Google Maps. Kies een startpunt op de 
kaart en klik op de rechtermuisknop. In het menu-
tje dat verschijnt, kies je de onderste optie: afstand 
meten. Experimenteer maar, je kan zo heel makke-
lijk exact bepalen hoe lang je route is. 

Hou bij de keuze van je route rekening met de 
deelnemers. Zijn het alleen maar sportievelingen? 
Of zijn er deelnemers met een wandelstok of met 
een kind in een buggy? Wanneer je je route hebt 
bepaald, print je ze in zoveel exemplaren als er 
(groepjes) deelnemers aan je tocht zijn.
Ga op pad met een fototoestel. Neem foto’s van 
opvallende en onopvallende dingen onderweg. 
Kies onderwerpen waarvan je zeker bent dat ze 
de volgende dag niet verdwenen zijn. Zorg ervoor 
dat jij perfect de volgorde van de foto’s op de route 
kent. Print de foto’s in zoveel exemplaren als er 
(groepjes) deelnemers aan je zoektocht zijn. Hussel 
voor hen de foto’s door elkaar.

De tocht
Geef een kaart en de foto’s aan de deelnemers. Leg 
uit wat de bedoeling is. Zij moeten de foto’s in de 
volgorde leggen waarin ze op de route voorkomen. 
Laat je deelnemers niet allemaal tegelijk op pad 

gaan, want dan heb-
ben ze vast dezelfde 
oplossing.

De winnaar(s)
Het is altijd fijn als de 
winnaar van je zoek-
tocht een prijsje krijgt. 
Dat kan een tekening 
zijn, die je zelf hebt 
gemaakt, of een tuiltje 
zelf geplukte bloemen. 
Dure dingen hoeven 
niet, het gaat uiteinde-
lijk om de fun, toch?Sc
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Videogesprek  
met eigen achtergrond

Coole boeken met Frida
De zomer is het ideale moment om in een 
goed boek te duiken. Van de hoofdredac-
teurs van Kits verschenen twee totaal ver-
schillende boeken met hetzelfde personage 
in de hoofdrol. In Relmuis! maak je kennis 
met Frida, een vervelend meisje in een rol-

stoel, en haar 
klasgenoten. 
Hun nieuwe 
leerkracht 
Nederlands 
wil Frida niet 
anders behan-
delen dan haar 
klasgenoten. 
Frida wil hun 

oude leerkracht terug en doet er alles aan 
om in haar opzet te slagen. 

Het tweede boek is volgens klimaatexpert 
Jill Peeters ‘overzichtelijk, volledig, wakker-
schuddend, vrolijk, hard, rauw, grappig’. Fri-
da moet voor school een werkje maken over 
de klimaatverandering. Ze vindt de opwar-
ming wel fijn, want ze heeft het altijd koud. 
Maar hoe meer ze leest, hoe meer vragen 
ze zich stelt. Al die vragen (én antwoorden) 
vind je in Frida’s coole klimaatboek. Wat 
is het verschil tussen klimaat en weer, wie 
zijn de megavervuilers … en wat kan je zelf 
doen? Mag je nog wel autorijden, op cruises 
gaan of BBQ’en? Wist jij trouwens dat plastic 

ook van patatten kan 
worden gemaakt? Lees dit boek en over-
donder na de vakantie iedereen met jouw 
feitenkennis!

(Nele Declercq)

Met enkel 
potlood  
en papier

Punt en Streep
Zet een aantal rijen met puntjes op 
een vel papier, zodat er een rooster 
ontstaat. Daarna mogen de spelers om 
de beurt een horizontaal of verticaal 
streepje tussen de puntjes zetten. Het 
is de bedoeling dat je zoveel mogelijk 
vierkanten maakt. Bekijk ook hoe je 
je tegenstander kan beletten om een 
vierkant te maken. Wie een vierkantje 
kan maken, zet er de eerste letter van 
zijn naam in. Kies ook voor diverse 
kleuren pennen of potloden.

Advertentiespel
Iedereen krijgt een papiertje en 
schrijft daarop ‘te huur’, ‘te koop’, 
‘gezocht’ of ‘aangeboden’. Vouw het 
beschreven deel van het papier dicht. 
Geef het briefje door aan de speler 
naast je.  
Op het papiertje dat jij krijgt, schrijf 
je op wat er verhuurd, verkocht, 
gezocht of aangeboden wordt. Bij-
voorbeeld: een paard, mijn knuffel, 
een fietshelm … In de volgende ron-
de schrijft iedereen iets speciaals op 
over het voorwerp, bijvoorbeeld: met 
enkele krasjes, werkt op batterijen …  
En in de vierde ronde wordt de prijs 
vermeld. Aan het eind opent ieder-
een het briefje en leest wat erop staat. 
Lol gegarandeerd!
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De onderstreepte woorden worden in de woordenlijst op www.kits.be uitgelegd.

Cool
in je
kot!

Zoom, Houseparty, Teams. Steeds meer jonge en minder jonge mensen 
voeren videogesprekken. Wist je dat je met Skype je vrienden lekker  
kan verrassen of beetnemen?

Ook de hoofdredactie van je favoriete 
krant maakt weleens gebruik van Skype. 
Dat gebeurt in de werkruimte, en de ach-
tergrond is daar een boekenkast. Maar dat 
is nu verleden tijd. Kijk eens op welke leu-

ke plek we ons geïnstalleerd hebben!
Om eerlijk te zijn: we hebben onze com-
puter helemaal niet naar het veld of de 
spoorweg gesleurd. We hebben gewoon 
een andere achtergrond gekozen.

Hoe je dat doet? Heel eenvoudig.

1 – Download de recentste versie van Skype 
en installeer ze. Let op: in Skype voor Win-
dows 10 lukt het niet!

2 – Ga op zoek naar de Audio- en video-
instellingen. Die vind je als je de drie punt-
jes bovenaan en daarna instellingen aan-
klikt. Je scherm zou er zo uit moeten zien:

Onder je camerabeeld zie je Achtergrond
effect kiezen. Hier kan je al met één klik je 
achtergrond onscherp maken of ‘blurren’.

3 – Klik op het plusje naast Blur. Nu kan je 
een afbeelding toevoegen. Dat wordt dus 
een achtergrond die je zelf kiest. Wil je een 
scène uit een game? De cover van je favoriete 
boek? Een vakantiefoto? Alles kan. Let wel op  
welke achtergrond je aan wie laat zien …

WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN * WIN
Het grote taalspel Frans
Wil je graag nuttige ontspanning tijdens je vakantie? Dan is het Grote Wil je graag nuttige ontspanning tijdens je vakantie? Dan is het Grote 
Taalspel Frans iets voor jou! Verover zo snel mogelijk tien Franse regio’s en Taalspel Frans iets voor jou! Verover zo snel mogelijk tien Franse regio’s en 
win! Via schrijven, tekenen, uitbeelden, spreken, quizzen en vertaalopdrachten win! Via schrijven, tekenen, uitbeelden, spreken, quizzen en vertaalopdrachten 
oefenen spelers basiswoordenschat en -spraakkunst Frans. oefenen spelers basiswoordenschat en -spraakkunst Frans. 

KITS geeft vijf speldozen cadeau. KITS geeft vijf speldozen cadeau. 
Surf snel naarSurf snel naar  www.kits.bewww.kits.be, klik op ‘, klik op ‘Win nog meerWin nog meer’ en beantwoord één makkelijke vraag.’ en beantwoord één makkelijke vraag.
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Benodigdheden
- een krant
- een rol kleefband
- bamboestokjes (doorsnee 4 mm)
- vliegertouw
- een meetlat, een potlood en een schaar 

Werkwijze
Neem een krant. Het best die van enkele 
dagen geleden. Je ouders vinden het vast 
niet leuk dat je het recentste nieuws ver-
knipt en de lucht in stuurt. Vouw de krant 
open, neem twee bladen en kleef ze in de 
lengte aan elkaar. 
Vouw opnieuw toe en teken met een meet-
lat en stift de lijnen zoals op de foto. 
Knip daarna langs de lijn aan de buitenkant. 
Vouw open. Nu zie je de vorm van je vlieger.
Versterk de buitenzijden door er kleefband 
op te kleven. Je kan papieren kleefband 
nemen, die je gebruikt bij het schilderen. 
Maar het mag ook doorzichtige kleefband 
zijn. De punten in de breedte overplak je 

extra, want daar moet straks een touw door.
Neem de bamboestokjes. Je hebt twee stok-
ken nodig die even hoog zijn als je vlieger. 
Eventueel moet je een stuk afsnijden of 
twee stokken aan elkaar kleven. Kleef nu 
de twee stokken op de krant op de juiste 
plaats.
Neem een els of schaar en maak kleine 
gaatjes op de breedste punten en op de 
onderste hoeken. Verbind met een touwtje 
de breedste buitenkanten met elkaar. Zorg 
ervoor dat het touw ongeveer dubbel zo 
lang is als de breedte van je vlieger. Doe dat 
ook met de onderste punten.
Aan het bovenste koord knoop je een lang 
touw waarmee je de vlieger oplaat. Aan het 
onderste bevestig je de staart. Daarvoor 
knip je een tiental kran-
tenreepjes die je aan 
een touw knoopt. Maak 
hem maar lekker lang! 
Voilà, je vlieger is 
klaar. Nu nog wachten 
op wind … Succes!

Slimme Pim

Hoofdredacteurs: Frank Pollet en Moniek Vermeulen | Eindredacteur: Nele Declercq | Vormgeving: De Eenhoorn | Medewerkers: Aimée de Jongh, Sofie De Moor, Jurgen Kolgen, Elly Simoens, 
Ellen Somers, Liselotte Vertenten, Wim Vromant | Verantwoordelijke uitgever: Bart Desmyter, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke | Uitgave: De Eenhoorn Educatief, www.eenhoorn.be |  

E-mail administratie en abonnementen: info@kits.be | E-mail redactie: redactie@kits.be | Verschijnt op 11 juni 2020

Pim heeft zich ergens in deze krant verstopt. Vind jij hem?

1 1  j u n i  2 0 2 0

Fo
to

’s 
Fr

an
k 

Po
lle

t

Fo
to

’s 
Fr

an
k 

Po
lle

t

Fo
to

 M
on

ie
k 

Ve
rm

eu
le

n

Aan het werk!
Verwarm de oven voor op 180° C. Ontrol het deeg 
en leg het samen met het bakpapier in de vorm. Of 
vet je taartvorm in met boter en bestrooi met bloem. 
Bekleed de vorm met het deeg. Prik met een vork 
enkele gaatjes in het deeg. Leg een vel bakpapier op 
het deeg en vul met bakerwten of droge rijst. Plaats 
tien minuten in de oven. Verwijder de bakerwten en 
bak nogmaals tien minuten. Laat afkoelen.

Banketbakkersroom
Breng hiervoor de melk met het vanillemerg aan de 
kook. Zet het vuur laag. Klop ondertussen de eier-
dooiers met de suiker luchtig in een grote kom. Roer 
er de maïzena door. Schenk de warme melk zachtjes 
bij het eimengsel. Blijf ondertussen goed roeren.
Schenk het mengsel terug in de kookpot. Breng op 
een zacht vuur al roerend aan de kook tot de pud-
ding dik genoeg is. Doe de banketbakkersroom in 
een schaal. Dek die af met plasticfolie. Zo voorkom 
je dat er een vel over komt.

De vulling
Doe een eetlepel poedersuiker bij de room en klop 
hem stijf. Doe de helft van de bessen in een mengkom. 
Duw het fruit met een vork wat plat. Spatel er voor-
zichtig de opgeklopte room onder. Verdeel de banket-
bakkersroom over de afgekoelde taartbodem. Schep 
de room met het fruit erbovenop. Dresseer de rest van 
het fruit over de taart. Werk af met enkele blaadjes 
munt en poedersuiker. En dan: aanvallen maar!

okkeK
rellen!

Tijd voor bessentaart
Dit heb je nodig

- een rol kruimeldeeg
- bakerwten of droge rijst
- een beetje bloem
- een beetje boter
- een beetje poedersuiker
- enkele blaadjes munt

Voor de banketbakkersroom
- 250 ml melk
- het merg van 1/2 vanillepeul
- 3 eierdooiers 
- 75 gram suiker
- een eetlepel maïzena

Voor de fruitvulling
- 200 ml volle room
- een eetlepel poedersuiker
- 500 gram verse zomerbessen  
(blauwe bessen, frambozen, 
braambessen, rode bessen …)

Mmmm!Mmmm!

Creatief
in je
kot!

Een vlieger 
maken
Vliegeren is tof. Je kan in winkels voor 
een habbekrats een vlieger kopen.  
Maar wat is fijner dan er zelf een te 
maken? Je hebt er niet veel voor nodig  
en het kost haast niks. Aan de slag!
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