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doe fris, 
    doe eng, doe vies, 
 doe sportief, doe rijk, 
    doe archeologisch, 
 doe stoer, doe speurwerk,           
         doe lollig…

eerste
echteHet  Silvester (ge)doeboek

Silvester is niet zo’n sti lzitt er. Hij gaat liever wat doen! Muntenjacht met een 

metaaldetector is veel leuker. Of nepdrollen maken. En hij doet met Eva de 

watjestest. Wie is het grootste watje?

Maak ook de vingerafdrukdatabase en ga als cartoonist aan de slag. 

Een superleuk doeboek voor op vakantie, school of gewoon 

thuis. Gedrukt op lekker dik papier en vol opdrachten, cartoons 

en leuke feitjes waarmee je een slimme indruk kunt maken.
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‘Ieder kind is een 
kunstenaar. 

De moeilijkheid is er 
een te blijven als je 

groot wordt.’
Pablo Picasso, schilder en beeldhouwer, 1881-1973
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De meiden in mijn klas zijn 
echt niet normaal. Na gym 
spuiten ze altijd met zo’n bus 
deo. En dan niet even een 
pufje, maar meer van: PSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSS!

En walmen dat
het dan doet!
En dan zeggen ze ook nog 
dat wij jongens dat ook 
op moeten doen. Want 
we stinken! (Euh… wat een 
logica)

PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!

PSSS
SSSS

SSSS
SS!

PPPPPPPPP
PPPSSSSSSSSSSSSS!

PPPPPPSSSSSSS!!!!!!!PPSSSSSSS! ** *PSSSSSSSSSSSSS!PPPSSSSSSSSSSSSS!
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Het is helemaal niet moeilijk 
om deo zelf te maken!

  RECEPT

Wat heb je nodig:
• 2 eetlepels baking soda  

(zuiveringszout)
• 2 eetlepels maizena
• 2 eetlepels kokosolie
• een paar druppels etherische olie

  En nu? Het is heel simpel.
Doe alles in een kommetje en prak dit met 
een vork lekker door elkaar. Het moet glad 
worden. Dan doe je alles in een leeg potje. 
Het wordt hard na een tijdje in de koelkast.
Maak een mooi etiket waarop je vertelt hoe 
geweldig deze deodorant is.
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Als je nu een 
verjaardag hebt van 
een tante of oma, heb 
jij een supercadeau.

DEO

De oude Romeinen gebruikten al 

deodorant: een mix van houtskool en 

geitenvet.

Zouden de meiden uit Sils klas dat een 

goed idee vinden?

De oude Egyptenaren gebruikten geen 

deo, maar namen geurbaden.

In de Middeleeuwen gebruikte je, als je 

een beetje geld had, geurwater. 

In 1888 werd in de Verenigde Staten de 

eerste echte deo uitgevonden, met de 

naam MUM.
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OP JE DEO HOORT NATUURLIJK WEL EEN ETIKET.
NOU, HIER HEB JE ER GENOEG!
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ZWEET

Zweten is eigenlijk heel gezond. Als je 

het heel warm hebt, koelt je lichaam 

zichzelf af door te zweten, door kleine 

zweetkanaaltjes in je huid. Door die 

kanaaltjes worden ook afvalstoffen 

afgevoerd. Op je huid zitten bacteriën. 

Die zorgen ervoor dat zweet kan 

gaan stinken. Meisjes hebben meer 

zweetklieren dan jongens. Maar jongens 

zweten meer. Een bijzondere zweetziekte 

is Chromhidrosis; hierbij heb je gekleurd 

zweet!



15



16

Wat een stom briefje zeg.
Het is hier helemaal
geen zwijnenstal. Er ligt 
alleen hier en daar een 
vuile onderbroek. Dat is 
toch niet zo erg. 
Ik schuif ’m samen met 
een kapotte sok en 
een lekke 
tennisbal 
onder 
mijn bed. 

Zo. Dat is 
een goed 
begin. 
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WETENSCHAPPELIJK OVER SCHOON

Het alleroudste zeeprecept staat op een 

Babylonisch kleitablet uit 2200 voor 

Christus. Later ontdekten Romeinse 

plattelandsvrouwen bij toeval een beter 

recept: namelijk dierlijk vet met as. Dit klinkt 

misschien niet erg lekker, maar het maakte 

de was wel schoon. Het rook waarschijnlijk 

nog niet zo lekker als onze moderne zeep.

Vroeger hadden ze heel andere ideeën over 

schoon en vies. Weet je dat het in 1400 

heel normaal was om gewoon op straat te 

poepen? Waar iedereen bij was?

En in de Middeleeuwen gooide iedereen 

het afval gewoon het raam uit, de straat 

op. Het riool kwam ook uit op straat. Stel 

je eens voor hoe het toen rook, als je 

naar school liep. Huizen werden niet echt 

schoongemaakt. Het vuil werd naar buiten 

geveegd met een takkenbezem. In veel 

huizen zat naast de haard net onder de vloer 

een schrobpot of veegpot. Daar werd de 

as in geveegd, en dat konden ze makkelijk 

legen. Soms werden de vloeren geschrobd 

met zand. Pas aan het eind van de 19e eeuw 

werden er ontdekkingen gedaan waardoor 

men een betere hygiëne kreeg.

Er kwamen betere schoonmaakmiddelen 

en –apparaten. Tegenwoordig is het heel 

normaal om je huis schoon te houden en op 

te ruimen. In elk geval voor ouders.
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