
winnen
kleuren

plakken
knippen

    lezen
puzzelen

   Deze zomer verveel jij je niet met ons 

    Super Zomer Vakantieboek! 
Kijk snel wat je allemaal kan doen...



Hoi superheld!
Speciaal voor jou hebben wij het DAVO Super Zomer 

Vakantieboek gemaakt. Zo kom jij de vakantie wel door! 
Wist je dat dit boek éxtra leuk is, achterin de auto of op jouw 

plekje in het vliegtuig op weg naar jullie vakantie-
bestemming? Je vindt er namelijk leuke puzzels die je ook 

onderweg kunt doen. Het boek staat boordevol tips, 
spelletjes, creatieve knutsels en natuurlijk een prijsvraag.

We wensen je een hele fijne zomer!
Groetjes van de superhelden van DAVO.

Zin in lekkere 

      muziek voor 

onderweg??
Scan deze QR-code en je kunt 

de enige echte DAVO 
Spotify playlist afspelen. Zing maar 

lekker mee! Of dans en zet
 je filmpje op TikTok! 

Eerst een paar 

raadseltjes 
om te beginnen

1.
Wat krijg je als je ‘lord’ omdraait?
Wat krijg je als je ‘drol’ omdraait?

2.
Het is zwart-wit en springt op en 

neer. Wat is het?

3.
Welk huis heeft geen dak, 
geen deur en geen raam?
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SUPERZOMERVAKANTIEBOEK
DAVO

1. Drol. Vieze handen! 2. Een springuin 3. Klokhuis



Met dit spel heb je gegarandeerd succes 
bij papa of mama! We spelen wie het langst 
zijn of haar mond houdt. Jullie tellen met z’n 

allen af, van tien naar nul. Ben je bij nul? 
Dan is iedereen stil. Degene die het langst niet praat, 

wint iets lekkers of mag kiezen naar welke muziek 
er geluisterd wordt. En geloof ons; 

jij wilt de winnaar zijn! 
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Ik ga op reis en 
ik zeg lekker helemaal 

...niks!SUPERZOMERVAKANTIEBOEK

                                       Puzzelwoord:

  DAVOwoordenwaanzin
Zoek de woorden, streep ze door en 

maak van de overgebleven letters het puzzelwoord



       Ik ga op vakantie en ik neem mee...

              Zoek de 10 verschillen en weet je wat... 

je kan je kleurpotloden erbij pakken en deze tekening 

         gelijk heel mooi inkleuren!

TIKTOK
CHALLENGE!
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Heb je tijdens je vakantie een vet leuk 
TikTok-filmpje gemaakt? 

Gebruik de hashtag #davo,
 tag ook @davo_groep en maak kans op 

gruwelijk toffe prijzen. 
Houd onze socials in de gaten voor onze 

TikTok-challenge in augustus.

Check hier alvast 
onze eigen TikToks

SUPERZOMERVAKANTIEBOEK
...het DAVO



                Regendag? Dit kun je doen!

Een zomervakantie in Nederland gaat meestal weleens gepaard 
met “hier en daar een bui”. Dat zijn we wel gewend! Wat jij kunt gaan doen? 
• Vraag of je met papa of mama door de autowasstraat mag! 
• Organiseer een filmmarathon in de huiskamer!  

Natuurlijk eerst even snel (door de regen) boodschappen  
doen zodat je genoeg lekkers te eten en te drinken hebt.

• Maak een quiz voor het hele gezin!  
                          Via Kahoot bijvoorbeeld.

ZOMERTIP
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Heb je de smaak te 
pakken en wil je nog 
meer lekkere zomerse 
recepten uitproberen? 

Scan dan deze 
QR-code

1. Doe de yoghurt in een kom en voeg de honing toe. Roer dit goed 
door elkaar. Was de frambozen en de aardbeien. Snijd het fruit in 
stukjes.

2. Voeg de aardbeien en frambozen bij elkaar in een kom en prak dit 
door elkaar, niet te fijn maar laat er een paar stukjes in zitten.

3. Roer het fruit losjes door de yoghurt met een lepel. Doe dit  
voorzichtig, want het mengsel moet niet glad worden.

4. Schep de yoghurt in papieren bekertjes.
5. Zet de bekertjes een uur in de diepvries. Na een uur haal je ze er uit 

en doe je het stokje er in. Vervolgens zet je de bekertjes nog 2 uur in 
de diepvries.

6. Om de ijsjes uit hun vormpjes te halen zet je ze een paar seconden 
in een bakje met warm water en draai je aan het stokje tot ze  
loskomen. ...en Likken maar!

ZElf MAken: 
rode yoghurt ijsjes 
Voor 6 personen | 30 minuten bereiden | 3 uur 
wachten. Dit heb je nodig: 300 ml halfvolle  
biogarde yoghurt | 1 eetlepel honing | 150 gram 
aardbeien | 100 gram frambozen | 6 papieren  
drinkbekertjes| 6 ijsstokjes
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kleuren Heb jij je kleurpotloden bij je?
Potloden klaar? Kleuren maar!

Wil jij ook

automonteur
worden? 

Of vind je het gewoon leuk om te weten wat 
een automonteur allemaal doet bij DAVO? 

Scan deze QR-code en je leest er alles over!
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Zijn jullie even de weg kwijt? 

Misschien vind jij in deze 

Autodoolhof 
de goede weg om eruit te komen.

  DAVOwoordenwaanzin

DAVO

Zoek de woorden, streep ze door en 
maak van de overgebleven letters het puzzelwoord

       Puzzelwoord:
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Teken op het been, arm of rug van je zusje, 
broertje, vriendinnetje, opa of mama die 

naast je zit, met jouw vinger een figuur. 
Een hartje, de zon of een huis. Alles kan en 
alles mag! Wordt het geraden? Dan is de 

ander aan de beurt.

AaP / PaarD / DromedariS. 
Oftewel: maak samen een eigen 
woordslang! 

Jij begint met het noemen van een dier. 
Jouw reismaatje noemt vervolgens een dier, 
waarvan de naam begint met de laatste 
letter van het door jou genoemde dier. En zo 
gaan jullie om de beurt verder. Wie kan als 
laatste nog een dier opnoemen? Die heeft 
gewonnen!

raad ‘t plaatje

woord-
slang

Zin in een stukje 

      lezen tijdens 

de reis?

Scan deze QR-code 
en je leest  

onze 
DAVO-blog 
over allerlei

auto-onderdelen 

DAVO
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Speel met jouw reisgenoot 
onze enige, echte autobingo!

Wie heeft als eerst alle plaatjes op de kaart gevonden 
en doorgestreept?

Zo speel je de bingo:
Knip de bingokaarten op de achterkant van deze 
pagina uit. En geef er eentje aan je speelkameraadje. 
Kijk lekker uit het raam en streep de vervoers-
middelen en de automerken weg, die jij voorbij 
ziet komen op jullie reis!

Jullie spelen net zo lang door tot alle plaatjes 
doorgestreept zijn. Je kunt ook tussendoor ‘rondes’ 
maken, door te doen wie het eerst een rij (van boven 
naar beneden, of van links naar rechts) heeft 
doorgestreept.

Het is  

AUTOBINGOtIJD!

Heb je het gelezen? Is alles duidelijk? 
Dan kan je nu de bingokaarten op de 

achterkant van deze pagina uitknippen.
BINGO
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Het is  

AUTOBINGO-
tIJD!

Dit zijn de 
autobingokaarten. 

Knip ze hier uit en speel 
autobingo. Wie gaat er 

winnen?



Mooie auto’s 

kijken?
Check onze Instagram voor de vetste 

filmpjes van de coolste auto’s. 
Scan deze QR-code en je kan ze 

allemaal bekijken!
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Maak het jezelf gemakkelijk op de achterbank. Herken jij de 
landen waar de kentekens, die je onderweg tegenkomt, 
vandaan komen? Op onze website vind je een handig overzicht  
waarmee je kunt controleren wie het goed had.

Kentekenplaat raden! 

?
DAVO GROEP
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Wil je ook een keer in 
zo’n stoere auto rijden? 
Je kunt hem bij ons 
huren!

DAVO

potloden klaar? 
            Kleuren maar!
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Zoek de zeven verschillen! 
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Tot slot nog een paar 

raadseltjes 

1.
Hoe laat is het als de klok 

dertien keer slaat?

2.
Er staan vijftig vrouwen onder één 
paraplu, maar ze worden niet nat. 

Rara hoe kan dat?

3.
Wat zegt een smurf als hij tegen 

een boom botst?

zijn we er al?
Is de bestemming nog niet bereikt?

Dan heb je nog tijd voor een paar moppen en raadsels.

1. Tijd om naar de klokkenmaker te gaan. 
2. Het regent niet 3. “O nee, alweer een blauwe plek!”

Wittebrug

“ik ga binnenkort 
op vakantie.” “Ik hoef al niet meer 

op vakantie, want ik 
ben al bruin genoeg!”

Er liggen twee onderbroeken 
in de wasmand. 
Zegt de ene onderbroek: Zegt de andere 

onderbroek:

“Ga je nog op 
vakantie?”

“Waar ligt 
dat dan?”

“Ja, waarschijnlijk 
naar Aantocht.”

“Dat weet ik ook 
niet precies,

maar ze zeggen dat 
er mooi weer in 

Aantocht is.”

De oplossingen van de woordzoekers, het autodoolhof en 
zoek-de-verschillen vind je op davogroep.nl/zomerboek



Eerst nog even 
mooi inkleuren?

 knippen, vouwen en bouwen maar! Maak met deze
 bouwplaat een echte 
Peugeot e-2008 SUV!

Super Zomer Vakantieboek 15



DAVO Groep | Donau 120 | 2491 BC Den Haag | info@davogroep.nl | 070 - 850 2000 | davogroep.nl | © 2022

DAVO

Check even welke 
vestiging van DAVO het 
dichtst in de buurt van 

jouw huis is.


