
Doe-Boek

Kids !

Muziekinstrument bouwen!

Duurzame Loempia’s maken!

Pixelart ontwerpen!

Win een coole waterfles 

van drinkwaterbedrijf 

Oasen!

WINACTIE!



Weet jij wat een pixel is? Dat is een gekleurd puntje op 
een beeldscherm. Pixel bestaat uit twee Engelse woorden: 
picture (pix) en element (el). Picture is het Engelse woord 
voor beeld. Element betekent onderdeel. Een pixel is dus 
één van de onderdelen van het beeld.

Een TV-scherm bestaat tegenwoordig uit wel 
8 miljoen pixels! Vroeger waren dat er veel min-
der. In oude games moesten ze daarom erg 
creatief zijn met weinig pixels. Ze maak-
ten met pixels toffe karakters waarmee je 
op avontuur kon. Tegenwoordig maken 
mensen nog steeds leuke creaties met 
weinig pixels, dat noemen we PixelArt.

2. Bedenk waar je een PixelArt van wil maken. 
 Bijvoorbeeld je favoriete dier, tekenfilm of eten!
3. Bekijk de voorbeelden hiernaast maar eens.  
 Elk blokje in het raster is 1 pixel.
4. Gebruik een zwart of grijs potlood. Begin met de  
 lijnen te tekenen. Probeer de vorm van je figuur zo   

 goed mogelijk na te maken. Dit doe je door telkens 
 één blokje in te kleuren. Foutje gemaakt? Geen   
 probleem! Gewoon gummen en opnieuw beginnen. 
5. Als je klaar bent met de lijnen kan je jouw figuur   
 inkleuren. 

Maak je eigen PixelArt!

Ga maar eens heel dicht voor de TV staan. Zie je al die vierkant-

jes blokjes? Dat zijn pixels. Pas op dat je niet je neus stoot!

Een tv scherm bestaat 

tegenwoordig uit wel 

8 miljoen pixels! PixelArt 
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Wij zijn Misja, Merel, Erna en Jack en wij werken samen in de 
bibliotheek bij jou in de buurt. Speciaal voor jou hebben we dit boek 
gemaakt. Het staat boordevol leuke dingen die je zelf thuis kunt 
doen. Bijvoorbeeld een waterzuiveringssysteem maken of je eigen 
familiewapen ontwerpen. Heb je dit Doe-Boek op school gekregen? 
Of heb je het opgehaald in de nieuwe bibliotheek? Wat is het een 
gave plek geworden, hè? Je kan tegenwoordig in de bieb niet alleen 
de leukste kinderboeken lenen, er is ook heel veel te beleven!

De activiteiten die je in dit Doe-Boek vindt gaan we ook steeds vaker 
organiseren in de bibliotheek bij jou in de buurt. Want samen dingen 
maken is nog leuker! Kom je snel een keer meedoen? Houd dan 
vooral onze website in de gaten! Op www.bibliotheekrijnenvenen.nl 
vind je onze activiteitenagenda. 

Deel je creaties uit het Doe-Boek met de wereld via #biebdoeboek op 
social media. De gaafste en leukste creaties delen wij op onze eigen 
social media kanalen.

Veel plezier met jouw Doe-Boek!

jack

MEREL

ERNA
Misja

Even voorstellen!

Tevreden met je eigen PixelArt en wil je er meer maken? Gebruik ruitjespapier of probeer het eens met strijkkralen!

Stuur je tofste creaties op naar 

activiteiten@bibliotheekrijnenvenen.nl  

of vraag je ouders om ze op social media  

te zetten met #biebdoeboek.

Hoi Doe-BoekEr!

Simpel: een raster met  

vierkante blokjes, (kleur)

potloden en een gum

Wat heb je nodig?



Water uit de kraan kun je in Nederland prima drinken, omdat het eerst wordt 
schoongemaakt. Dat noemen we zuiveren. Je eigen water kan je ook hartstikke 
goed zuiveren! Hoe? Dat ga je vandaag leren.

Een legE colafles

Zand

GrindKeiEn

WatTen
EventueEl: 

eEn panNetje En gasfornuis

eEn emMer RegEnwater

TweE bekErtjes
StapPenplan
1. Lees je bladzijde door en zoek woorden die je mooi   
 vindt. Zet een rondje om die woorden heen.
2. Schrijf de mooie woorden op een blaadje. Kun je al 
 zinnen maken met je woorden?

3. De woorden die nog ontbreken zoek je op in de tekst.   
 Staan ze er niet tussen? Zoek dan andere woorden om  
 hetzelfde mee te zeggen.
4. Heb je het gedichtje in je hoofd? Dan kun je de   
 woorden die je niet meer nodig hebt wegstiften.
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Gedichten of versjes kun je natuurlijk zelf 

schrijven, maar je kan ook de tekst van ie-

mand anders gebruiken! Dan hoef je niet zelf 

de woorden te verzinnen. Dat is wat je doet 

als je een stiftgedicht maakt. Gebruik gewoon 

een bladzijde uit een oud boek of tijdschrift, 

of de krant van gisteren.

Van de woorden die zwart zijn,  kun je 

ook een mooi kunstwerk maken.

Schrijf een
stiftgedicht

Niet alle gedichten 

hoeven te rijmen.  

Sommige dichters 

rijmen zelfs expres 

niet. Het is maar net 

wat jij mooi vindt.

Wat heb je nodig
• Een stift
• Een bladzijde met een tekst

•

•

 

1. Knip de bodem van de petfles af en zet hem op z’n   

 kop, met de dop naar beneden. Vul de fles eerst met 

 watten. Daarna doe je de keien erin, vervolgens he 

 grind en als laatste het zand.

2. Schep met een beker water uit een regenton of 

 emmer regenwater. Als je die niet hebt, kan

 je ook water uit een meer halen.

3. Giet het water bovenin het filter. Het eerste water dat  

 eruit komt is een beetje troebel, dus dat gooi je weg.   

 Zodra er helder water uit het filter komt, vang je het   

 op in de andere beker.

4. Voor de zekerheid kun je dit water nog even (laten)   

 koken in een pannetje. Zo weet je zeker dat ook alle   

 bacteriën eruit zijn.

Hoe doe je het?
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PRIJS WINNEN?
Heb jij een mooi waterfilter 

gemaakt? Maak er een foto van 
en stuur die naar activiteiten@

bibliotheekrijnenvenen.nl. 
 Je maakt dan kans op 

een coole waterfles van 
drinkwaterbedrijf Oasen!

waterfilter!Maak een

Stiftgedicht: Spin - Jelko Arts - jelkoarts.nl



1. Maak in een ruime kom een marinade (sausje) van  
 2 eetlepels sojasaus, 1 eetlepel ahornsiroop en, als je   
 van pittig houdt, een halve theelepel chilisaus.
2. Snijd de tempeh in reepjes van 1 cm dik. Meng de   
 tempeh goed door de marinade en zet de tempeh   
 minstens drie kwartier in de koelkast.3. Snijd de komkommer, ananas, wortels en paksoi in  

 dunne reepjes.4. Hak de koriander en pinda’s grof.5. Zet het vuur niet te hoog en bak de tempeh aan alle   
 kanten goudbruin. 6. Week een rijstvel in warm water tot deze zacht is. Zorg  

 ervoor dat het water goed warm is, maar dat je je  
 handen er niet aan brand. Week 1 rijstvel per keer  
 zodat ze niet aan elkaar plakken.7. Leg het vel op een bord en vul het met groenten,  

 ananas, tempeh, koriander en pinda’s. Vouw de  
 rechter- en linkerzijkant naar binnen toe en rol dan  
 vanaf onder het rijstpapier zo strak mogelijk om de  
 vulling zodat je een loempiarolletje krijgt. Herhaal dit  
 tot de rijstvellen en de vulling op zijn.8. Dip de spring rolls in sojasaus. Eet smakelijk!

BenodigdhedEn
100 gram tempeh

2 eetlepels sojasaus + extra om 

de loempia’s in te dippen

1 eetlepel ahornsiroop 

1/2 theelepel chilisaus (hou je niet 

van pittig eten? Laat dit dan weg)

1 komkommer

1 ananas

2 wortels

1 paksoi

6 rijstvellen

Handje verse koriander

Handje pinda’s 
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MaAk je Eigen toverstok 

Wil jij net als Harry Potter een eigen toverstok hebben? Helaas 

kun je in Nederland niet naar de toverstokkenwinkels zoals 

Olivander op de Wegisweg. Daar kiest de toverstok zijn nieuwe 

eigenaar uit. Gelukkig kun jij zelf je eigen toverstok maken. 

Stap voor stap laten we zien hoe je dat doet. Kijk snel het filmpje 

‘Maak je eigen toverstok’ op ons YouTube-kanaal.

Kipvriendelijk toetje
Mmm… ben jij ook dol op lekkere, luchtige chocolademousse? 

Met frisse aardbeien en een beetje poedersuiker? In deze video 

leer je hoe je dit toetje zelf maakt. En nog een kipvriendelijke 

versie ook!

Kipvriendelijk? Ja, want in veel toetjes en gebakjes zit ei. En 

voor de kippen, die de eieren leggen, wordt niet altijd even 

goed gezorgd. Gelukkig kwamen we erachter dat je eiwit ook 

ergens anders vandaan kan halen, namelijk: uit het vocht van 

kikkererwten! 

Getsie, horen we je denken… erwten in een toetje?! 

Geloof het of niet, deze chocolade-mousse is net zo 

lekker als die uit een pakje van de supermarkt. Ga jij 

de uitdaging aan? Koop een kant-en-klaar pakje 

chocolademousse en daarna deze kipvriendelijke 

versie uit het filmpje. Wedden dat jij en je ouders 

geen verschil proeven?!

MaAk je Eigen automatonEen automaton is een oud woord voor een ‘machine die 
iets doet’. Dat kan heel ingewikkeld zijn, of supersimpel. 
En een automaton hoeft niet altijd iets nuttigs te doen. 
Je kan er ook een maken puur voor de lol! In dit filmpje 
ontdek je stap voor stap hoe je een simpele automaton 
maakt met materialen die je vast wel in huis hebt. Je au-
tomaton kan van alles laten zien: zwemmende vissen,
springende kikkers, dansende mensen. Als jij het kan 
verzinnen, kan je het maken.

MaAk eEn cajón van kartonVind jij drummen en trommelen ook zo vet? Maak dan 
zelf een cajón! Dat is een handtrommel waarmee je ver-
schillende geluiden kunt maken. Geluiden die klinken 
als een drumstel. De cajón is een klein en veelzijdig in-
strument dat je makkelijk overal mee naartoe neemt. 
Want zeg nou zelf, samen muziek maken is toch veel 
leuker? Het originele instrument komt uit Peru en lijkt 

op een houten kist waar je op kan zitten. Zin om 
aan de slag te gaan en je eigen groove te ma-

ken? Bekijk dan dit filmpje en ontdek hoe je 
van karton je eigen cajón maakt.

YouTube-Tutorials
loempia's
Duurzame Duurzame loempia’s, bestaat dat? Ja! Van windenergie en elektrische auto’s heb je vast 

wel eens gehoord, maar je kan ook duurzaam eten. Hoe? Door minder vlees en zuivel te 
gebruiken, minder voedsel weg te gooien en door groente en fruit uit het seizoen te eten. 

Houd jij van loempia’s? Maak dan deze gezonde, duurzame Vietnamese ‘spring rolls’.  
De ingrediënten koop je bij de toko (of de supermarkt).
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Methode

Check ons YouTube kanAal voor alLe filmpjes: htTp://tiny.cC/maAkplaAts-renv

Eet smakelijk!



Ben jij ooit in een kasteel geweest? Dan heb je vast wel 
eens een familiewapen gezien. Sinds de Middeleeu-
wen hebben veel families een familiewapen . Zo’n wa-
pen stond op het schild van ridders of op de vlag van 
een kasteel. Familiewapens bestaan nog steeds, maar 
nu alleen nog voor de sier. Je ziet er de geschiedenis 
van de familie in terug. Bijvoorbeeld een beroep of de 
regio waar de familie vandaan komt.

• Een wapen mag maximaal drie 
 elementen hebben (zoals een 
 leeuw, een schip of een bijl).

• Deze metaalkleuren mag je  
 gebruiken: goud en zilver.

• Deze kleuren mag je gebruiken:  
 blauw, rood, groen en zwart.

• Belangrijk: je mag geen me- 
talen op metalen gebruiken en 
geen kleuren op kleuren. Een blauw 
hert op een groene achtergrond is 
bijvoorbeeld strikt verboden!

Wil jij een mooi wapen tekenen of 
schilderen voor je eigen familie? Dan moet 
je je wel aan bepaalde regels houden. Die 
regels zijn bedacht in de Middeleeuwen 
en gelden nog steeds.

De regEls

Stuur ons een foto van je bordspel! 
Mail naar  activiteiten@bibliotheekrijnenvenen.nl  

of deel het op social media met #biebdoeboek

 Plak gekleurde notitievelletjes op het karton in een 
 route : een spiraal, een cirkel of een doolhof. Hoe  
 meer velletjes je gebruikt, hoe langer je spel duurt.

 Verbind met viltstift alle velletjes op de route. Kies   
 één velletje als START en één als FINISH.
 
 Nummer alle velletjes 
 op de route; het BEGIN 
 is nummer 1.

 

 Schrijf op sommige velletjes 
 dat ze speciaal zijn. Als een 
 speler daarop terecht komt, 
 gebeurt er iets: nogmaals  
 gooien, een beurt overslaan, 
  een liedje zingen. Kies niet 
  te veel speciale velletjes.

 Test je spel. Vervang of 
 verplaats notitievelletjes als dat beter werkt.

 Versier je speelbord en verzin een naam voor je spel.
 Nodig je vrienden en familie uit om te spelen!

HoE MAaK JE HET SPEeLBoRD?

•

•

•

•

Laat je fantasie de

 vrije loop! Deel je  

ontwerp via social 

media met #biebdoeboek.

ontwerpen
Familiewapen

Houd jij van bordspellen? Sommige zijn heel simpel, zoals ganzenborden, en andere zijn 
heel ingewikkeld. Zelf een bordsel maken is niet moeilijk. Doe je mee?

maken
Bordspel

• Denk goed na over je bordspel. Hoeveel 
spelers wil je? Wanneer heb je gewonnen? 
Is dat de eerste speler die de finish bereikt, 
of de speler met de meeste punten? Waar 
gaat het spel over? Dinosaurussen? Prinses-
sen? Een race met zeilboten? Je kan het zo 
gek niet verzinnen!

• Een groot vel dik papier of karton , zelf 
 klevende notitieblokjes in een paar   
 kleuren, verschillende kleuren 
 viltstiften en 1 of 2 dobbelstenen.

 Iets dat je kan gebruiken als pion voor  
 elke speler. Dit kan van alles zijn:  
 vormen die je uit karton knipt, versierde 
 flessendoppen, Playmobiel poppetjes, 
 pionnen uit een ander bordspel.

Voordat je begint Wat heb je nodig?
•

•

•

•

•

•

•

•

•

LIEDJE

ACTIE!

Familiewapens zijn ontstaan door oorlogen. omdat 

alle ridders hun helm dicht hadden, kon niemand 

elkaar meer herkennen! Dom, hè? Door een wapen 

te dragen wist je wie vriend of VIJAND WAS.

Een vel papier, 

kleurpotloden of stiften 

en informatie over de 

geschiedenis

van je familie

Wat heb je nodig?



muziekinstrument
Maak je eigen

maken is leuker
Samen

Muziek is overal! Fluitende vogels in de ochtend, tikkende stoplichten op straat, je vader  
die onder de douche zijn favoriete nummer zingt. Muziek kun je ook zelf maken 
 door te zingen of een instrument te bespelen.

Door achter elkaar tegen verschillende 

glazen aan te tikken kun je zelf een 

liedje maken. Probeer eens jouw favoriete 

nummer te spelen op de Xylofoon.

En… vond je de activiteiten in het Doe-Boek leuk om te doen? Heb je ze alleen gedaan, 
of samen met je familie of vriendjes? We zijn benieuwd naar jouw avonturen met 
dit boek. In de bieb bij jou in de buurt gaan wij ook steeds vaker dit soort activiteiten 
organiseren. Het lijkt ons leuk als je een keer komt kijken of meedoen. Samen met jou 
en je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes maken we de tofste dingen. Want 
samen dingen maken is nog leuker! Kijk op de website voor alle activiteiten die we 
binnenkort organiseren in de bibliotheek! 

Vergeet niet om je mooie creaties uit het Doe-Boek met ons te delen via 
#biebdoeboek of activiteiten@bibliotheekrijnenvenen.nl . Heb je zelf een leuk 
idee voor een activiteit in de bieb? Leuk, dat mag je ook naar dit mailadres sturen!

Tot snel!

Kijk op
 wWw.biBliotheEkrijneNvenEN.nl 

voor alLe activIteiten

Heb je een leuk liedje gemaakt op de glazen  
Xylofoon? Neem het op, deel het via Instagram en 
tag ons @bibliotheekrijnenvenen.nl of mail naar 
activiteiten@bibliotheekrijnenvenen.nl.

Als je muziek luistert die je mooi 

vindt, komen er in je hersenEN 

stofjes vrij waAr je blij van wordt.

Misja,  Merel,  Erna en Jack 

1. Zet een rij van 6 of 7 glazen naast elkaar.2. Vul het rechterglas met water tot aan de rand.  
 In het volgende glas doe je iets minder water.  
 Zo ga je door totdat alle glazen steeds een beetje 
 minder zijn gevuld. 3. Maak het helemaal af door verschillende  

 soorten kleurstof toe te voegen aan het water.  
 Geen kleurstof in huis? Geen probleem! Zonder  
 kun je nog steeds de mooiste muziek maken.
4. Sla met een potlood of een stokje tegen elk glas  
 aan en luister naar welk geluid ze maken.  
 Klinken ze allemaal anders? 5. EXTRA: Wil je het perfect laten klinken?  

 Download een stem/tune app op een tablet  
 of mobiel. Je kunt dan meten welke noot het  
 glas maakt als je er tegenaan tikt. Doe er een  
 beetje extra water bij of af om het geluid te ver- 
 anderen. Van links naar rechts moeten de  
 glazen de volgende noten hebben: C D E F G A B
6. Je Xylofoon is af en je kunt muziek gaan maken.
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StapPenplan



Plezier gehad met het Doe-Boek?
Laat het ons weten en plaats 
jouw Doe-Boek moment op 

social media met de hashtag#BIEBDOEBOEK

In de bibliotheken in Alphen aan den Rijn,  
Boskoop en Nieuwkoop vind je een Maakplaats. In de 
Maakplaats organiseren we toffe Doe-activiteiten.  
Kom je ook? 

Bibliotheek Alphen Centrum
Aarkade 10 
2406 BV Alphen aan den Rijn

Bibliotheek Boskoop
Raadhuisplein 1
2771 EK Boskoop

Bibliotheek Nieuwkoop
De Verbinding 8
2421 EX Nieuwkoop

Telefoon
+31 (0)172475771
E-mail
info@bibliotheekrijnenvenen.nl

www.bibliotheekrijnenvenen.nl Als je dit boekje niet (meer) gebruikt kan je het bij ons inleveren. 
Wij zorgen dat het papier hergebruikt wordt.


