
De checklist!
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50 bos-aardige 
dingen die ik ....................................... 

voor mijn 12de gedaan wil 
hebben!Dat is durven!

Op avontuur...

Zeker doen!

Wetenschapper

Lekker leuk

Smakelijk!
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Kinderen willen buiten spelen, diertjes zoeken, in de bomen 
klimmen en kampen bouwen en nog veel meer... 
De Boom In stelde een Checklist samen van 50 bos-aardige 
dingen die je gedaan moet hebben voor je 12de!
Geniet van het avontuur en de natuur!

o Check!

In een grote boom klimmen
Een nacht in het bos slapen
Een spin over je hand laten lopen
Over een beek springen
Een modderglijbaan maken
Van een hoge berg rollen
Op je blote voeten in het bos lopen
Kletsnat door de regen rennen

Je weg zoeken met kaart en kompas 
Op ontdekkingstocht gaan in het bos
Door een beek lopen
Een steile helling beklimmen
Je helemaal camoufleren
In een holle boom kruipen
’s Nachts op excursie gaan
Een rechtelijntocht maken

Sporen zoeken van wilde dieren
Op wilde insecten jagen
Waterbeestjes vangen 
De jaarringen van een boom tellen 
Om 5u opstaan om nachtdieren te spotten
Kikkerdril zoeken en kijken hoe eitjes 
kikkers worden. 
Naar de maan en de sterren kijken
Vogels spotten

Vallend blad opvangen
Steentje over het water laten kaatsen
Slakkenrace organiseren 
Kabouterdorp maken met natuurlijk materiaal
Op een omgevallen boom balanceren
Huisje maken voor wilde dieren
Land art of natuurkunst maken
Bloemenketting knutselen
Boomkapsel maken

Kastanjes poffen
Een appel rechtstreeks van de boom eten
Jouw eigen eetbare planten kweken
Vlierbloesemlimonade maken
Kruidenpannekoeken bakken 
Eten klaarmaken boven het kampvuur
Brandnetelsoep maken
Moddertaart boetseren

Bijenhotel maken
Kamp bouwen
Je eigen boom opkweken
Boomhut maken
Wilgenhut bouwen
Zelf een kampvuur maken
Heel hard in de plassen springen 
Vlot bouwen
Nestkastje timmeren
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