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TEST ELKE DAG 
JE KENNIS 

VAN NATUUR 

De leukste 
SCHEURKALENDER

voor natuurliefhebbers

Dieren, planten, tuinieren, het heelal, het weer en andere 
natuurthema’s – ze komen allemaal langs in deze vrolĳ ke 

scheurkalender. Op werkdagen vind je (meerkeuze)vragen, 
met achterop het antwoord plus uitleg, in het weekend is 

er een doe- of beleeftip of een gedichtje. Tegelĳ k volg je het 
hele jaar wat er in de natuur gebeurt, zoals de standen van 
zon en maan, de bloei van planten en het verschĳ nen van 

vruchten, vlinders en vogels. 

EEN LEUKE MANIER OM MEER
OVER DE NATUUR TE LEREN 

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 014/410
Kosmos Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen

TIP 
Je kunt de 

afgescheurde blaadjes 
sparen en in een 

groepsspel als quiz 
gebruiken.
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1 januari
Nieuwjaarsdag

zaterdag

Recept voor wentelteefjes
Gelukkig nieuwjaar! Vandaag is de eerste dag van 2022. 
Grote kans dat je gisteren hebt genoten van oliebollen en 
misschien eet je er vandaag ook nog wel een paar. Na  
enkele dagen zijn oliebollen niet meer lekker en worden 
ze vaak weggegooid. Deze voedselverspilling is zonde, 
want je kunt ‘oud eten’ vaak nog goed verwerken. Maak 
van je oude oliebollen bijvoorbeeld lekkere wentelteefjes! 

Zon op 8:48 zon onder 16:38  
maan op 7:36 maan onder 14:58 



Wentelteefjes van oude oliebollen   
Van die oude oliebollen kun je heel makkelijk wentelteef-
jes maken. Je hoeft alleen dit korte recept te volgen. 

• Doe twee eieren met 250 ml melk in een schaal en klop 
dit door elkaar.

• Snijd 6 tot 10 oliebollen in plakjes en week deze kort in 
het eimengsel.

• Smelt boter in een koekenpan en bak de wentelteefjes 
daarin tot ze aan beide zijden goudbruin zijn.

• Meng suiker met kaneel en bestrooi de warme wentel-
teefjes ermee. Geniet ervan! 

Tip: De wentelteefjes zijn lekker als ontbijt of brunch, maar 
ook als dessert met wat vanille-ijs.



2 januari

TIp: Koop groente en fruit van het seizoen
Het is goed om veel groente en fruit te eten. Het is nog  
beter als dit producten van het seizoen zijn. Dit groente en 
fruit is namelijk vaak niet geïmporteerd van buiten Europa, 
niet per vliegtuig vervoerd en niet gekweekt in een kas. 
Daarmee is het minder belastend voor het milieu en ook 
nog eens extra lekker!

zondag

19:33 Nieuwe maan

Zon op 8:48 zon onder 16:39  
maan op 8:56 maan onder 15:56 



Groente van januari
Aardpeer
Boerenkool
Koolraap
Knolselderij
Pastinaak
Prei
Rode bietjes
Savooiekool
Schorseneer
Spruitjes

Fruit van januari
Appels
Citrusvruchten
Stoofperen
Handperen



3 januari
maandag

In rivieren en beken over de hele wereld zijn zoogdieren 
aangepast aan een waterrijk bestaan. Wat veel van hen 
gemeen hebben is de dichte, gladde pels die ervoor zorgt 
dat het water er gemakkelijk vanaf glijdt en daardoor 
weer snel droogt. Welke van de onderstaande beek-
bewoners is niet zo knuffelbaar, maar juist giftig?

A Otter
B Vogelbekdier
C Bever
D Muskusrat

 

Zon op 8:48 zon onder 16:40  
maan op 9:57 maan onder 17:12 



B  Vogelbekdier 
Het in Oost-Australië levende vogelbekdier is misschien 
wel het eigenaardigste zoogdier dat bestaat. Ze leggen 
namelijk eieren, hebben een snavelachtige bek én de 
mannetjes zijn giftig. Aan beide achterpoten, nabij de 
enkel, zitten sporen die gif uitscheiden. Waarschijnlijk 
wordt het gif gebruikt in het voorjaar, tijdens de strijd om 
een partner. Het vogelbekdier is trouwens niet het enige 
zoogdier dat giftig is. Ook de plompe lori uit Azië heeft een 
gifklier.
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