
 

 

Het 50-dingen-boek 
50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e 

 
 
 

Het 50-dingen boek is geïnspireerd op een lijst van het Britse Staatsbosbeheer en vertaald 

naar de eigen streek. In het boek staan 50 buiten-activiteiten volledig afgestemd op de 

lokale omgeving, als opstapje voor kinderen om naar buiten te gaan en de natuur dicht bij 

huis te beleven. 

 

Aanpak 

In de gemeente Bunnik, de Ronde Venen en in Maarn-Maarsbergen hebben bewoners 

samen een 50-dingen boek gemaakt. Het boek wordt ieder jaar door de 

vrijwilligersgroepen (gratis) uitgedeeld in groep 3 van alle scholen in de gemeenten. Het is 

een persoonlijk boek, met een kaart van de omgeving achterin. Aan het einde van de 

basisschooltijd is het boek vol; alle 50-dingen zijn gedaan! Op iedere pagina vind je één van 

de 50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde, als opstapje om naar buiten te 

gaan en de natuur om je heen te beleven. Bij iedere activiteit is er ruimte om te tekenen, te 

schrijven en foto’s op te plakken. Voor iedere activiteit die je hebt gedaan, knip je een 

hoekje af die achterin op de hoekjeskaart kunnen worden geplakt. Met aansprekende 

vormgeving en volledig afgestemd op de doelgroep is het geen ‘bucket list’ om zo snel 

mogelijk af te vinken, maar een cadeau dat jaren lang meegaat 

 

Ervaringen 

De stichting Buitenmakelaar uit Bunnik ondersteunt graag je graag bij het realiseren van 

een 50-dingen boek voor jouw streek. De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die 

allemaal zeer betrokken zijn bij kinderen en natuur.  

 

Met wie 

U kunt als bewonersinitiatief het concept 50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-

12e onder de aandacht brengen bij uw gemeente, de scholen in de buurt en in uw netwerk. 

Samen met hen kunt u nadenken over een dergelijk boek in uw gemeente. Door zelf met 

een werkgroep aan de slag te gaan kunt u fondsen werven voor de lokale uitwerking van 

het boek, de lokatiespecifieke inhoud van het boek en de kaart bedenken, en het laten 

uitwerken door de vormgever/grafische ontwerper en de lokale publiciteit verzorgen. De 

stichting Buitenmakelaar kan u daar bij helpen  

 

 

Meer info 
Voor meer informatie zie http://www.50-dingen.nl/50-dingen-boek-maken/  

 


