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SCHMINKKOFFER BASIS

Wat hoort er allemaal in een basis-schminkkoffer?

SCHMINKKOFFER?

Een schminkkoffer wordt vaak als een basis-item gezien op
het speelplein. Wat daar allemaal juist in hoort te zitten is
vaak een raadsel; net omdat animatoren niet goed weten
wat wel/niet zo goed materiaal is.
In deze Infofiche dus een korte uitleg over materiaaltjes,
winkels, wel en niet te kopen producten; kortom alles wat je
al altijd wilde weten over schminkmateriaal

EEN LIJSTJE
Een lijstje om op een klein plein te voorzien aan een basis-schminkstand

- 2 Potjes Water Make-up GEEL (60 ml)
- 2 Potjes Water Make-up ROOD (60 ml)
- 1 Potje Water Make-up ORANJE (60 ml)
- 1 Potje Water Make-up GROEN (60 ml)
- 2 Potjes Water Make-up BLAUW (60 ml)
- 1 Potje Water Make-up PAARS (60 ml)
- 2 Potjes Water Make-up ZWART (60 ml)
- 2 Potjes Water Make-up WIT (60 ml)
- 1 Potje Water Make-up GRIJS (60 ml)
- 1 Potje Water Make-up BRUIN (60 ml)
- 1 Potje Water Make-up GOUD (15 ml)
- 1 Potje Water Make-up ZILVER (15 ml)
- LOSSE GLITTERS (ROOD, BLAUW, ZILVER, GOUD)
- PENSEEL PLAT (Nrs )
- PENSEEL ROND (Nrs )

- VIERKANTE SPONSJES (+/- 12 STUKS)
- RONDE SPONSJES (+/- 6 Stuks)
- HAARBAND
- SPIEGEL
- Pak MAKE-UP WATJES
- OORSTOKJES
- Pakje HAARSCHUIVERTJES
- DETTOL
- KEUKENROL
- NIVEA
- VASELINE
- POTJES voor het water
- SCHMINKBOEK of andere voorbeelden
-
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DE MATERIAALTJES

SCHMINK - BASISKLEUREN

PENSELEN

Bestaat in vele verschillende groottes en kleuren.
Belangrijk is schmink te nemen op waterbasis. Neem
voor de meest courante kleuren (Geel, Groen, Blauw,
Rood, Wit, Zwart, Grijs) de grote potjes (60ml). De
kleine potjes (25ml) zijn stapelbaar!

Grimeerpenselen zijn er met platte en ronde punt.
probeer voor de dikkere maten de platte punt te
kopen (hiermee kan je verschillende diktes
schminken); voor de details kan je enkele kleinere met
ronde punt voorzien.

MAKE-UP SPONSJES

HAARBAND

Bestaan er in vierkante en ronde vormen; keuze is
puur persoonlijk. De vierkante van Grimas zijn
goedkoper tov de ronde vermits ze per 3 in een
verpakking zitten. TIP; stok ze in een waszak dan kan
je ze na gebruik in de wasmachine steken.

Te gebruiken om weelderige haardos-kinderen hun
haar naar achter te houden. Daar dit een kostelijke
grap kan zijn bij een massa-schmink-actviteit kan je
een oude panty of nylonkous in stroken knippen.
Werkt minstens evengoed.

SPIEGEL

GOUD & ZILVER

Neem best een exemplaar dat kan staan. Dit hoeft
niet een al te duur stuk te zijn. Geef de kinderen NA
het schminken pas de mogelijkheid om in de spiegel
te kijken; anders zitten ze zeker niet stil.

Niet het aller noodzakelijkst maar gewoon leuk. Goud
en Zilver hebben bij kinderen iets magisch. Indien je
niet te veel robots en goudmannetje schilder kom je
met een klein potje lang toe.
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GLITTERS

WATJES

Glitters bestaan er in tube-gel vorm maar zijn ook los
verkrijgbaar. We raden deze laatste aan omdat deze
makkelijker aan te brengen zijn met bv een penseel.
Je kan deze ook in de haren strooien ed. Gelglitters
daarentegen hebben het nadeel dat ze soms
uitlopen.

Cosmetica-watjes (zo van die ronde), zijn ideaal om
foutjes te repareren, crèmekes aan te brengen, ...
Onmisbaar dus in je grimekoffer.
De pluizige ronde variant pluist soms nog eens te
veel, waardoor je meer baardharen bijkrijgt dan dat er
schmink meekomt.

NIVEA

DETTOL

Voor kinderen die lichtgevoelig zijn aan schmink
wordt er eerst een laag Nivea op de huid
aangebracht; alvorens te schminken maar schminkt
wel vele moeilijker (door de vettigheid). Op een
gewone schminkbeurt er makkelijker af te krijgen kan
je ook nivea gebruiken!

Met mexicaanse griepen en andere pandemies
moeten sommige speelpleinen zoch van bovenaf
soms houden aan bepaalde hiegiëneregels. Door een
paar druppels Dettol in het water te doen kan je
tegemoetkomen aan deze regels en het
"schminkwater" ontsmetten.

SCHMINK-VOORBEELDEN
Kan je halen uit grimeerboeken. Wil je de kinderen
rustig laten kiezen; kopieer je best een aantal
voorbeelden in kleur en plastificeer ze zodat ze niet
nat/vuil kunnen worden.
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Waar halen die HANDEL?
Materiaalmagazijn bvba

Huis Baeyens Antwerpen

online shop i.s.m. VDS

Toneelkostuums & Feestartikelen

Nieuwelaan 63
1660 Meise

Lamorinierestraat 116-146
2000 Antwerpen

www.materiaalmagazijn.be

www.huisbaeyens.be

Huis Baeyens Wommelgem

Dox

Toneelkostuums & Feestartikelen

spel - crea - kantoor

Autolei 273
2160 Wommelgem

Antwerpsesteenweg 499
2500 Lier

www.huisbaeyens.be

www.dox.be

Schleiper Antwerpen

Creative Studio

Kunstenaarsmaterialen & Hobby

Grimeer- en Schminkartikelen

Belgiëlei 76
2018 Antwerpen

Hoogstraat 50
2000 Antwerpen

www.schleiper.be

VDS INFO
Deze infofiche maakt deel uit van de

Cursus Verdere Vorming
Antwerpen
georganiseerd door de

meer info?
www.speelplein .net
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