
MINIGOLF 
Speel minigolf in je eigen tuin! Ringmappen. Kartonnen kaas-
doosjes. Lege – daar heb je ze weer – toiletrolletjes. Plastic 
potjes. Werkloze bloempotten. Stoelen op een rij, die als 
tunnel dienen. Lege kokers van stapelchips (geen dank voor 
dit excuus om de doos leeg te eten). Als het een hellend vlak of 
een gaatje heeft, kun je het gebruiken. Dan rest je enkel nog 
een (golf)stok en een balletje te zoeken en een hole-in-one te 
slaan! 

PROPJE BLAAS
Men neme één propje papier, één rietje per kind en één eind-
meet. Wie blaast zijn propje het eerst over de finish? 

VLAAMSE KERMIS
Trommel alle kinderen die je kent op voor een heerlijk ouder-
wetse Vlaamse kermis. Stel een heleboel gezellige kraampjes 
op. Misschien vinden wat oudere kinderen het wel leuk om hun 
eigen kraampje in te richten en te bemannen. Wat denk je van 
deze spelletjes?

• evt. palletten om kraampjes van te bouwen
• spelletjes
• hapjes en drankjes

• spullen waar je een bal van kunt laten afrollen of in kunt laten rollen 
• (golf)stok
• balletje

• rietjes + propjes papier
• iets om de eindmeet aan te duiden
(washi tape, stuk touw of rietje) 

> blikjes omverwerpen met een bal

> zaklopen

> sjoelen

> kegelen (kan ook met flessen gevuld met water)

> eendjes vissen (of het magnetenvisspel van p. 43) 

> grabbelton met cadeautjes

> schminkstandje 

> werpspel met ringen en paaltjes 

En de volwassenen? 
Die‘bemannen’ de bar! 

TIP� 
Ook grappig: een ‘echte’ waarzegster die de 
toekomst voorspelt – bij voorkeur in een 
kitscherig, duister caravannetje – inclusief 
glazen bol.
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TIP! Voor een langere slinger plak je gewoon enkele slingers aan elkaar.
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Extra veel vriendjes om feest mee te vieren – wie kan daar nu iets 
op tegen hebben?

FEESTSLINGER

• 1 lange, smalle reep 
   (behang- of crêpe)papier
• schaar
• potlood

Mijn jongste kleuterdochter maakte dit eens met haar juf. 
Nu wijst haar eigen silhouet de weg naar de meisjeskamer.

WEGWIJZERS OP WARE GROOTTE

• 1 groot vel tekenpapier 
   (of stuk oud behangpapier
   of verschillende kleinere
   vellen aan elkaar geplakt)
• verf en penselen
• schaar
• potlood

Vouw de strook papier 
op in een zigzagvorm.

Teken met potlood een figuurtje 
op de voorkant. Zorg ervoor dat 
de handen en voeten altijd de 
vouwlijnen links en rechts 
raken.

Knip de figuur uit, vouw je 
slinger open en hang hem op!

Leg het papier 
open op de grond 
en schilder het 
met grote 
penseelstreken 
helemaal vol. 
Laat heel goed 
drogen.

Ga nu op je rug op 
het papier liggen. 
Dat mag best in 
een gekke 
houding zijn!

Teken met je potlood de 
omtrek van de persoon 
die op het papier ligt en 
knip het silhouet uit.

Hang je ‘wegwijzer’ 
aan de muur.

15 21 SPIJKERKUNSTWERK
Een houten plankje of die afgedankte onderzetter van kurk 
tover je met wat handigheid om tot een origineel spijkerkunst-
werk. Timmer de spijkertjes in een figuur (bv. hart, letter, ster, 
vierkant) op de plank, of rangschik ze netjes in een raster. Draai 
er dan naar hartenlust touwtjes of elastiekjes rond. Volg de 
contouren van je figuur, vertrek altijd van hetzelfde punt naar de 
andere spijkers of ga net kriskras van de ene spijker naar de 
andere: alles mag. Gezellige bezigheidstherapie!

• houten plankje of dik stuk kurk 
• spijkers 
• hamer 
• een heleboel kleurige touwtjes en/of elastiekjes

KLEURPLATEN
Googel ‘kleurplaten’ en duik onder in de wondere wereld van
 tekeningen-om-in-te-kleuren. Laat je kind een vooraf afgesproken 
aantal prenten printen, want de keuze is werkelijk eindeloos. 

AANKLEEDSPEL
Dit snelle aankleedspel is voor kinderen die zichzelf al goed kunnen 
aankleden. Leg een berg kleren of accessoires – denk aan mutsen, 
sjaals, kousen – klaar en laat elk kind zo veel mogelijk dingen over 
elkaar aantrekken. Dan lopen alle michelinmannetjes zo snel 
mogelijk een rondje door het huis of de tuin. Wie het eerst terug 
‘binnen’ is, die wint! 

• printer 
• papier 
• kleurtjes of stiften

• heel veel (verkleed)kleren
• accessoires
• timer 
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AARDAPPELSTEMPELS
Aaaah, stempelen met een aardappel! Oma en opa deden het al in 
de kleuterklas, jij deed het en nu doet jouw kind het waarschijnlijk 
zelf ook. Een terechte klassieker. 

Snijd een aardappel doormidden en snijd er een eenvoudig figuurtje uit 
(hart, ster, bloem, letter). Duw de aardappel in een stempelkussen of in 
de verf (niet te diep) en druk hem dan af op papier. 

• aardappels
• scherp mesje
• stempelkussen of verf
• papier
• zwart stiftje

DRIE VOORBEELDEN

Watermeloen 
> halve cirkel met fuchsia verf afdrukken 

> groene boog errond schilderen (aan de ronde zijde)

> zwarte puntjes in de fuchsia verf zetten

Flamingo
> kop en poten en staart zelf tekenen 

> daarop een fluffy roze bol stempelen

Appel
> twee halve cirkels met rood stempelen

> blaadjes met groen stempelen

> zwarte pitjes tekenen met stift

WATERBALLONNEN 
Een piñata ken je intussen waarschijnlijk wel, 
maar als het buiten heel warm is, installeer je toch gewoon de 
gemakkelijke versie – met waterballonnen aan de boom en een stok 
om ze lekker hard te laten knallen?
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Aah, knutselen met droge pasta, wat een plezier!

HEMELSE MOBILE

• droge pasta (bv. penne)
• (blauwe en witte) verf en penseel
• touw
• stevig wit papier of karton
• zwart stiftje
• evt. pons

PROPJESKUNSTWERK
Als ik een euro kreeg voor elk propje dat ik ooit van crêpepapier 
heb gerold, dan was ik nu miljonair. (Helaas…)

• crêpepapier in 
   verschillende kleuren
• tekenpapier
• knutsellijm
• evt. schaar
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Schilder de 
pasta in enkele 
tinten wit, 
lichtblauw en 
donkerblauw. 
Laat goed 
drogen.

Knip intussen een wolk 
uit het papier of karton. 
Knip onderaan enkele 
gaatjes met de pons.

Rijg de pasta aan 
het touw en knoop 
ze een voor een vast 
aan een gaatje in de 
wolk.

Als je dat leuk vindt, kun 
je op voorhand een 
figuur uitknippen om op 
te werken.

Scheur een stukje 
crêpepapier af en 
rol het tot een 
bolletje. Plak het 
waar je het wilt 
hebben en ga zo 
door tot je propjes-
kunstwerk klaar is.
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GA VISSEN! 
Vul een kinderbad of opblaasbaar zwembadje met water. Om het 
nog echter te maken, doe je er blauwe voedingskleurstof bij. Leg 
een heleboel plastic magneten in het bad. Maak tot slot een magne-
tische hengel door een touw aan een stok te binden. Onderaan het 
touw knoop je de sterkste magneet uit je voorraad vast. En… bijten 
ze? 

TIP
Als je geen zin hebt in geklieder met water, sla je het 
vul-het-bad-met-water-gedeelte gewoon over.

INSTANT KAMP
Leg alle dekens die je hebt, over de grootste tafel die je hebt. Leg 
alle kussens die je hebt onder de tafel. Hang er een boel kerstlicht-
jes in en je hebt het allergezelligste instant kamp ooit! 

• alle magneten die je kunt vinden 
• badje + evt. blauwe voedingskleurstof 
• touw
• stok

• dekens
• kussens
• evt. lichtjesslinger 
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KIJKDOOS
Knutsel een kijkdoos in elkaar. Zet er een landschap in van zelf 
getekende en uitgeknipte figuren, beschilder de binnenwanden of 
gebruik gewoon plastic mannetjes en speelgoeddiertjes als 
figuranten. Het licht laat je binnenvallen door de bovenkant van 
het deksel te vervangen door een vel (gekleurd) kalkpapier. 
Plaats de figuren en decorstukken schuin achter elkaar en zet 
het deksel weer op de doos. Snijd een kijkgaatje uit aan een korte 
zijde. Extra leuk met een extra grote doos!

• kartonnen (schoen)doos
• schaar
• lijm
• (gekleurd) (kalk)papier
• extra decoratie

• iets om mee te beginnen, bv. een ei, een appel of 1 euro

GA OP RUILTOCHT
Leuk om samen met enkele vriend(innet)jes in je straat of op 
een familiefeestje te doen. 

Nog meer sfeer? Knip dan enkele silhouetten uit stevig papier, 
kleef ze op een stokje en vervang de voorste wand door kalkpapier. 
Met een lichtje erachter heb je zo een schimmentheater. 
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• wc-rol
• versiermateriaal
• schaar
• potaarde
• zaadjes 

WC-ROL-BLOEMPOT
Wil je wat nieuwe kruiden planten die je in de keuken goed kan 
gebruiken, maar zijn al je bloempotjes al ingenomen? De eeuwige 
redder in nood – de wc-rol – schiet ter hulp. 

1

2 4
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Neem je wc-rol en verf hem in 
vrolijke kleuren, teken er een 
gezichtje of een dier op, plak hem vol 
stickers,… Laat je fantasie de vrije 
loop! Let op, de onderste 3 cm van 
de rol hoef je niet te versieren, want 
die plooien we straks om.

Maak aan de onderkant van 
de wc-rol 4 knipjes van 3 cm 
hoog. De knipjes staan 
tegenover elkaar. 

X 4

Plooi nu de 
onderste 3 cm 
langs de knipjes 
naar binnen. Dit 
is de onderkant 
van je bloempot-
je. 

Plooi de kartonnetjes zo 
dat ze niet meer loskomen, 
of plak ze vast met plak-
band. 

5 Doe nu wat potaarde in je 
bloempot en … tijd om 
zaadjes te planten! 

Tip: eens de plantjes groot zijn, kan je ze met wc-bloempot en al in de moestuin planten. 
De rolletjes verteren gewoon.  TIP!
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Ik ben dol op piñata’s, maar ik gruwel van de rommelzooi die 
papier-maché altijd weer blijkt te zijn. Daarom presenteer ik je graag 
een van mijn favoriete knutsels: een piñata zonder gedoe.

PARTY PIÑATA

• 1 lege doos ontbijtgranen
• lijm 
• plakband
• papier (crêpe-, zijde- of 
   kraftpapier)
• zwart stiftje
• evt. pluimpjes
• touw
• ducttape
• breekmes
• dingen voor in de doos: 
   snoepjes, confetti…
• stok

Shake that pom-pom, baby!

DANSPOMPONS

VOOR 1 POMPON
• 10 à 12 plastic vuilniszakken
• ducttape
• schaar

Vul de doos met je traktaties 
en plak hem dan weer dicht. 
Maak het touw met ducttape 
stevig vast aan de bovenkant 
van de doos.

Maak onderaan in de doos enkele kleine 
insnijdingen met het breekmes om het 
geen 312 uur te laten duren voor iemand 
de piñata stuk kan slaan.

Bekleed de doos 
met papier, net 
alsof je een 
cadeau inpakt. 
Daarna kun je 
beginnen met 
versieren.

Plak lange stroken papier, die 
minstens rond de voor- en de 
zijkant van de doos passen, 
vast met plakband. Knip er 
onderaan franjes in voor een 
feestelijk effect. Deze uil heeft 
afwisselend bruine en witte 
stroken, maar regenboog-
kleurtjes of een Minion 
kunnen ook!

Knip grote ogen uit geel 
papier, teken er met zwarte 
stift de pupillen in en plak 
ze op de doos. Knip een ruit 
uit zwart of bruin papier 
voor de bek, vouw hem 
dubbel en plak vast.

De oren van de uil op de 
foto waren bij mij een 
(toevallig gelukkig) gevolg 
van het feit dat ik geen 
held ben in cadeaus netjes 
inpakken. Ik plakte er nog 
enkele witte veren bij voor 
een extra fluffy effect.

Hang de piñata hoog 
op en laat de 
kinderen er om de 
beurt tegen slaan tot 
hij breekt. Geïnspireerd op http://cheerleading.lovetoknow.com/How_to_Make_Cheerleading_Pom_Pons

Scheur een 
vuilniszak van 
de rol, maar 
vouw hem 
NIET open. Leg 
hem zo voor je 
op tafel.

Knip de korte kanten 
eraf. (Bij mij zat er 
nog een treklint aan 
vast. Het gele lint heb 
ik ook gebruikt in de 
pompons.)

Vouw de 
vuilniszak 
dubbel.

Knip stroken in het plastic. Blijf 
daarbij op enkele centimeters van de 
vouwlijn. Probeer ze een beetje op 
gelijke lengte van elkaar te knippen, 
maar het geeft niet als je eens fout 
knipt.

Doe hetzelfde met 
de andere zakken 
en leg ze allemaal 
met de vouwlijn op 
elkaar.

Rol de hele bundel 
stevig op en plak flink 
wat ducttape aan de 
kant van de vouwlijn. 
Nu heeft je pompon 
een handvat.
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