
MAKEY MAKEY 
(TECHNO)

De Makey Makey is een toestel dat er voor zorgt dat de toetsen op je computer kunnen vervangen worden door alles wat enigszins een beetje elektrische lading geleidt. Dit zorgt voor een hoop toepassingen en oneindig veel speelideeën. 

TROMMELS, 
TROMMELS, 
TROMMELS 

(ECO)

INKLEDING
Hans de wasmachinetechnieker heeft een reusachtige verrassing 

met zich mee. Met veel show en tralala trekt hij de strik los en 

vanonder het laken verschijnt een échte wasmachine. Fier als 

een gieter bedenkt Hans wat hij met dat fantastische toestel 

op het speelplein kan doen. Het raampje kan hij gebruiken in 

zijn kamp, van de trommel kan hij een grote vuurkorf maken…

SPEELPRIKKELSSpeel geen Flappy Bird, wees Flappy Bird: Je legt een natte doek op de grond. Als jij er op springt, vliegt de flappy bird omhoog!Racesimulator: met behulp van wat aluminiumfolie kan je echt werkende pedalen en een stuur maken!Geluidseffecten bij de animatie: verbind je medespelers of attributen met een soundboard. Elke aanraking zorgt voor een ander geluidje.Een alarm in je kamp: je kan natuurlijk een klassieke struikeldraad met kletterende blikken opzetten, maar het wordt nog cooler als er bij aanraking van de draad een loeiende sirene afgaat!
De Makey Makey maakt deel uit van het hoogtechnologisch pakket in het VDS-project ‘Fablab Junior’, dat deze zomer 60 speelpleinwerkingen aandoet. Meer voorbeelden en maffe ideeën vind je op www.makeymakey.com. 

SPEELPRIKKELS
Sleutelen aan een wasmachine levert 

op zich al uren speelplezier … 

RECYCLEER DE ONDERDELEN

raampje = perfect om in een decor of kamp te gebruiken

haal de kabeltjes en knopjes eruit om een bom van te maken

de trommel is de perfecte vuurkorf en BBQ

bouw met alle buisjes een reusachtige knikkerbaan

Wist je dat… interactie op het speelplein dé sleutel is tot succes?  

Als je tussen de kinderen zit en meespeelt, voelt iedereen zich 

op z’n gemak. En dat, dat maakt het speelplein zoveel toffer! 

ENKELE CONCRETE TIPS:

Organiseer per groep een weetjeswedstrijd. Op het einde van de 

dag strijden de animatoren tegen elkaar in de discipline ‘zoveel 

mogelijk weetjes vertellen over de kinderen op het speelplein’. 

Zo stimuleer je animatoren om écht babbeltjes te doen en 

interesse te tonen in kinderen. En wie weet gebeurt dit daarna 

spontaan: uit al die kindermonden komen heerlijke verhalen!

Ga met een handpop op pad: een sprekende pop werkt altijd. 

Verzin een stemmetje, een naam, een verhaal en ga zo tussen 

de kinderen zitten. Je kan op die manier zelfs een speluitleg 

doen of een heel verhaal vertellen. Nodig kinderen uit om mee 

te doen, zo krijg je leuke verhalen en babbeltjes in no time!

Speel een typetje dat echt in interactie gaat: de roddeltante die alles 

wil weten, de gekke-professor-met-moeilijke-woorden of gewoon een 

dier dat enkel grappige geluiden maakt. Als je kinderen aanspreekt vanuit 

fantasie, gaan ze veel vaker met je komen babbelen en meespelen.

Meer tips rond interactie vind je op www.speelplein.net/taalspeler

ZOMEREVENTS

ZOMERWEDSTRIJDEN
Steek het vuur aan de lont bij een bende 

speelpleinanimatoren en je krijgt vuurwerk! De 
VDS zorgt met véél plezier voor een paar pittige 

lontjes deze zomer. Zorg jij met je ploeg voor een 
heet vuurke? We zijn benieuwd of ’t werkt!

VDS ANTWERPEN - SOIRÉE
Dit midzomer-speelpleinfeestje 

is alweer aan de 11e editie toe. 

Afspraak 1 augustus in Lier voor een 

avondje ‘feast in the middle east’. 

Sjeiks en sultans, Sinbad en consoorten 

verwachten jouw speelpleinploeg! 

Ali Baba en zijn rovers gooien de 

poorten van de camping open en 

laten Tunak Tunak op je los!

www.facebook.com/VDSsoirée

VDS VLAAMS-BRABANT - 
ZOMEREVENT

Animatoren van de Vlaams-Brabantse 

speelpleinen: zet jullie schrap voor 

de ultieme #YOLO Battle!

Hou maandag 21 juli vrij voor ‘the 

battle of the big booty bubble-butt 

b*tchezz’. Speelkleren, zwemkledij 

en grenzeloos enthousiasme zijn een 

absolute must. It’s gonna get dirty!

www.facebook.com/VDSvbr

ANTWERPEN
Pac-man, Super Mario… VDS Antwerpen wil 

deze zomer videogames tot leven blazen op het 

speelplein: nieuw, oud, klassieker, maakt niet 

uit! Mail het bezwarend materiaal op foto of film 

door naar vds.antwerpen@speelplein.net. De 

winnaar mag zich verwachten aan een playpakket 

van 300 euro. Deadline voor de inzendingen: 

29/07 – prijsuitreiking op de Soirée.

VLAAMS-BRABANT
Transformeer de inkom van je speelplein 
tot iets magisch, speels en intens. Geef 

je ingang het ‘ik kan niet wachten-
gevoel’ en verbaas kinderen, ouders, 

je speelpleinverantwoordelijke 
en jezelf. Stuur een foto naar 

vds.vlaamsbrabant@speelplein.net. De 
winnaar krijgt een prijzenpakket van het 
MateriaalMagazijn om je speelplein nog 

zichtbaarder te maken voor de buitenwereld!

WEST-VLAANDEREN
VDS West-Vlaanderen daagt alle speelpleinen uit om op een originele en speelse manier zoveel mogelijk kinderen in één auto te krijgen. Stuur een foto naar vds.westvlaanderen@speelplein.net. Jouw foto verschijnt op facebook.com/VDSWVL en je probeert zoveel mogelijk ‘likes’ te verzamelen.  Sleep de publieksprijs in de wacht en maak kans op een extra juryprijs!   Beide winnaars worden bekend gemaakt op 11 augustus.

OOST-VLAANDEREN

Het speelplein dat dit jaar wint, gaat naar huis 

met duizenden legoblokjes! Thema’s van deze 

editie zijn Vieruurtjessystemen en Verkleed 

je als robot! De meest originele manier om 

wachtrijen aan het vieruurtje te animeren en 

de best verklede robot-animator winnen elk een 

prijs. Stuur voor 31 augustus foto’s of filmpjes 

naar vds.oostvlaanderen@speelplein.net. 

Prijsuitreiking tijdens het eerste PSV na de zomer. 

OP VERPLAATSING 
ALS ANIMATORENACTIVITEIT‘WINKELTJE’ SPELEN

In een grootwarenhuis of 

shoppingcenter zijn er 

speelmogelijkheden zat. Een old skool 

spelletje ‘verstopperke’ of ‘tikkertje’, 

iemand van je animatoren die in een 

zelf geknutselde stand het product 

van de dag aanprijst, een lokale 

modeshow met de verkleedkleren van 

het speelplein, je neemt de plaatsen 

in van enkele paspoppen in de 

etalage, een zelf gefabriceerd spel…  

SPORT IN ’T STAD

In het materiaalkot van je speelplein vind je 

ongetwijfeld enkele petanque-sets en ander 

sportmateriaal. Trek naar de lokale winkelstraat, 

waar het bushokje dienst doet als badmintonnet, 

de fontein voor ‘eendjes vissen’, de goot als 

petanquebaan, de rioolputjes als minigolfholes 

en getunede winkelkarretjes als caddies. 

Denk aan je veiligheid en die van anderen!

KAARTEN EN BINGO OP CAFÉ

Verkleed als de bomma- en bompabrigade 

trek je er met je spel kaarten, pokerset 

of bingotoestel op uit naar een lokaal 

café en starten maar. Het wordt helemaal 

komisch als je ook andere stamgasten 

kan betrekken in je spel. Het spreekt 

voor zich dat je enkele speelpleinprijzen 

voorziet voor de winnaars van de avond. 

HET KASTEEL DER DOZEN
Misschien krijg je meneer de Burgemeester wel zo ver 
dat jullie met het speelplein, bij wijze van stunt, een 

speelpleinburcht mogen bouwen op het dorpsplein 
met het papier en karton dat daags nadien door de 

vuilkar zou worden opgehaald. Vooral grote dozen van 
wasmachines, tv’s, fietsen… hebben een groot volume 
en zijn dus heel bruikbaar! En als jullie voorstellen om 
nadien de vuilkarmannen een handje te helpen bij de 
opruim, kan je het beslist op een akkoordje gooien.

METROTIKKERTJE

De metro is het ideale speelterrein (gangen, 

tunnels, ondergrond, snel verplaatsen…) 

om in te spelen. Bedenk zelf een leuk 

concept (maffiaspel, stratego…) en 

probeer elkaar telkens te snel af te zijn. 

ANIMATOR  
 FUNFACTOR

PROVINCIAALSE 
KRUIDEN

INTERACTIE
OMDAT HET KAN! 

Meer info:

www.speelidee.be 

www.pintrest.com/speelidee 

IMPATIENS 
SPELEOFLORA

NEDERLANDSE BENAMING: 
SPEELIDEE

Dit levendig plantje levert de hele zomer 

lang verse speelideeën op! Planten in volle 

zon, vruchten plukken in juli en augustus. 

Vanaf dit voorjaar 3 nieuwe soorten 

verkrijgbaar: eco, techno en speelimpulsen.

KICK!Kan het speelplein of de buurt rond je werking wat meer kleur gebruiken? 
Dan zijn zaadbommen perfect! Slijkerige balletjes bomvol zaad die je als 

granaten in het wilde weg uit elkaar laat spatten. Gebruik bij voorkeur 

zaad van inheemse bloemen (klaproos, vingerhoedskruid, paardenbloem…) 
en gooi granaten het liefst wanneer het regent of gaat regenen.  
Plakken je balletjes niet goed genoeg, gebruik dan halve WC-

rolletjes om de smurrie bij elkaar te houden of meng met 
extra eierschalen. Afhankelijk van de kiemtijd van je zaad, 

kan je het resultaat al na enkele weken bewonderen.www.guerrillagardening.org/ggseedbombs

SEEDBOMBING!

Al kan je natuurlijk ook een 
kruiwagen, stootkar, winkelkar, 

bureaustoel op wielen… gebruiken.

VOLLEYBAL

maar zet iedereen in een 

(rol)stoel en vervang de 

bal door een ballon

LEVENDE ZEESLAG
Alternatief voor zitbal bij 

warm weer, maar met een 

doek tussen. Vervang de 

ballon door een waterballon. 

Splash! Rolstoel gezonken…

OLIFANTENVOETBAL
Dit speel je met een reuze(strand)

bal. Probeer de bal in het doel 
van de tegenstanders te botsen. 

HAGEDIS-TIKKERTJE

Iedereen hangt een doek 

of touw losjes achter zich 

aan. Bedoeling is elkaars 

staart los te rijden.

PIMP MY KARREKEN

Maak van de rolstoel het coolste 

rijdend voertuig op het speelplein!

wheelchaircostumes.blogspot.be

Wil je de kinderen die zonder eigen rolstoel naar het speelplein 

komen ook laten meespelen? Dan kan je bij de mutualiteit eens 

nagaan of je een paar rolstoelen voor een dagje kan lenen.

ZOMEREDITIE 2014

GOTCHAIedere animator krijgt een andere animator toegewezen die moet worden uitgeschakeld (‘vermoord’). Hoe hij dit doet en met welk moordwapen verschilt sterk van variant tot variant: een sticker op het voorhoofd plakken of hem/haar 
een opdracht laten uitvoeren zonder dat hij/zij iets vermoedt. Als een animator ‘vermoord’ wordt, krijgt de 
‘moordenaar’ het ‘slachtoffer’ van de vermoorde animator als volgend 

slachtoffer toegewezen. Dit zorgt er voor dat op het einde van het spel 
twee personen overblijven die elkaar 
moeten vermoorden. Hij die hierin slaagt is de winnaar van het spel.

S T R A N D B A L O S A R A P

V U A K L A V I T S E F T D R

U I T B L A Z E N M F S M E G

I N I K I B A E U I E E L R N

M S H O R T L B E E H A A T I

U L E G E E L T F S X S I E R

Z A N D K A S T E E L V N O Z

I N O R O T R J R K U B B E N

E G O T O U T E I H T O O M S

K N O C U E N E P A L S T I U

S F H B M E O L B E N N O Z E

S T R E S S V R I J Z O M E R

L Z O N N E C R E M E J S J I

V L I E G T U I G S E I L A V

B O O M H U T K R A P T E R P

HANGMATLECTUUR

HANG DE VUILE WAS BUITEN
Maar wel propere woorden gebruiken als het kan!

DE WASKNIJPER

Bij het begin van de speelpleindag gaat 

één animator met een wasspeld op 

stap. Hij probeert deze onopgemerkt 

aan de T-shirt van een mede-animator 

te hangen. Ontdekt deze de wasknijper 

toch, dan geeft hij hem weer door op 

zijn beurt. Wie ’s avonds bij het sluiten 

van de speelpleinpoorten de wasknijper 

aan zijn T-shirt heeft hangen, hangt er 

letterlijk aan: een rondje trakteren, 

de lastige karwei, de vuile klus…

ZIT JE MET EEN EI ?

schrijf ‘t hier op!

KABOUTERS OP SPEELPLEINBEZOEK 

Op 1 juli dropt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

(VDS) 6 tuinkabouters op 6 verschillende 

speelpleinen in Vlaanderen en Brussel. Vanaf 

dan leiden ze hun eigen kabouterleven! 

Kom je zo’n bebaarde pinnemuts tegen op je 

werking? Maak er een ‘swaggy’ foto van en stuur 

hem door naar tuinkabouter@speelplein.net. Zorg 

er voor dat de kabouter daarna op een ander 

speelplein terechtkomt. Wij zijn alvast benieuwd 

waar die dwergen overal halt houden deze zomer!

GROOTSCHALIG SPEELPLEINONDERZOEKHet onderzoekscentrum Kind & Samenleving start deze zomer een grootschalig speelpleinonderzoek. De VDS verleent zijn sympathieke steun, maar we hebben natuurlijk ook jouw input nodig.Vul de enquête in en maak mee het verschil voor de speelpleinen van de toekomst! We verspreiden de enquête via ons snelnieuws, op www.speelplein.net en www.facebook.com/VDSvzw.Onder de speelpleinen verloot K&S acht weken lang fantastische éénwielers en LOL-broeken (grappige shorts). Oja, LOL staat vanaf vandaag voor: Leve Onze Leid(st)er! Meer info? www.k-s.be

GROEN. GROENER! GROENST? ECOSHIZZEL! 

Ecoshizzel is een wedstrijd van jeugddienst 

Globelink voor het speelpleinwerk. Hebben 

jullie zin in een guerrillagewijze groene actie 

op jullie speelplein? Zend je foto’s en filmpjes 

dan zeker in via www.ecoshizzel.be en 

maak kans op een prijzenpakket van het 

MateriaalMagazijn én de eretitel ‘groenste 

speelplein van Vlaanderen’.

IK KIES VOOR...  
VAKANTIE, OP HET SPEELPLEIN!!

Het vervolg van de campagne ‘speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven‘ is gericht op 

ouders. Hang de poster (zie achterkant!) op aan de inschrijftafel van je werking, de inkompoort 

of aan het raam bij je thuis. De poster legt aan ouders uit wat speelpleinwerk is en wat ze wel 

én niet kunnen verwachten op vlak van spelen, begeleiding, inhoud, opvang… De poster schetst 

de kern van speelpleinwerk: openheid, spelen-om-te-spelen en speelplein is jeugdwerk. 

Meer info en achtergrond: www.speelplein.net/kernvanhetspeelpleinwerk. 

OBSERVEREN OP JE EIGEN SPEELPLEIN
Wist je dat.. je op het speelplein ongelooflijk 

veel kan bijleren zonder mee te spelen?

De zomer is het ideale moment om eens van op een 

afstandje naar je eigen werking te kijken. Kijken, 

zien, luisteren... zo trek je conclusies waarmee 
je dan weer aan je speelplein kan werken! 

ENKELE IDEETJES
Kruip in je eigenhandig gemaakte observatietoeren of 

bouw een hoge stoel (type: zwembadredder). Ga vanuit 

de hoogte aan de slag met je verrekijker: wie speelt waar, 

wie speelt samen en hoe leuk is het daar beneden?

Laat kinderen zelf op onderzoek gaan: geef hen een fototoestel 

(ja, ze zullen er voorzichtig mee zijn) en laat hen in vijf of tien 

foto’s tonen wat het speelplein voor hen is. Als ze terugkeren 

vraag je ze uit over elke foto: zo kom je te weten hoe kinderen 

het speelplein beleven en wat ze echt belangrijk vinden!

Maak een speelpleinkrant: promoveer enkele kinderen tot 

journalisten, fotografen, tekenaars en lay-outmensen. Vanop 

de redactie stuur je hen allemaal uit, naar het speelplein: zo 

verzamel je wat er écht leeft en wat de kinderen bezig houdt.

Meer tips rond onderzoek doen op jouw speelplein? 

Lees het nieuwe dossier in de handleiding ‘Speelaanbod 
organiseren’ dat daar volledig om draait!

MATERIAALMAGAZIJN ZOMERVERKOOP

Verf op, sjortouw nodig, iets vergeten bij de 

groepsaankoop? Van 14 juli tem 1 augustus kan je nog 

extra (speel)materiaal bestellen tijdens de zomerverkoop 

via www.materiaalmagazijn.be. Bestellingen 

kunnen opgehaald of geleverd worden.   

WIN EEN BON VAN 250 EURO 

om materiaal aan te kopen bij het MateriaalMagazijn!

Neem een (ludieke - speelse!) foto van één van 

onze artikelen op je speelplein en post die foto 

op www.materiaalmagazijn.be in de gekoppelde 

Facebookmodule van dat artikel.  

Deelnemen kan tot 15 augustus. De origineelste 

én mooiste foto winnen beide een waardebon!  

NIEUWBESCHERM JE EI

Elke animator krijgt een rauw 

ei en moet dat doorheen de 

speelpleindag bij zich dragen. 

Wie er in slaagt om zijn ei op het 

einde van de dag heel te houden, 

wint. Wie er niet in slaagt, krijgt 

een opdracht voorgeschoteld.

VDS NIEUWE PROMO

Word vi-KING of the speelplein 

of ga vlot RRaAaaAvotten in 

een nieuw speelplein T-shirt.

Bestellen kan (€15) via info@

materiaalmagazijn.be

*
ZOMERGADGET

de nieuwe speelpleinlanyard 

multifunctioneel!

Bestellen kan (€1,45) vanaf 1 juli 

via info@materiaalmagazijn.be

PLANT 
EEN IDEE

KICK!-3-2014
juli augustus september

jaargang 38
Het enige speelpleinvakblad in Vlaanderen!

Het tijdschrift van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

REDACTIE-ADRES
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Lange Ridderstraat 22 2800 Mechelen

T 015 28 73 90 – F 015 28 73 91

COLOFON

DE BETERE BOOMHUTGADGETS
DE VERREKIJKER OF TELESCOOP

Met een goeie verrekijker 

kan je snode kleuters die op 

je kamp aflopen al van einde 

en verre zie aankomen.

TOUWLADDER

Blijkt dat de snode kleuters 

toch coole kleuters zijn. 

Laat dan je hippe trapladder 

zakken zodat ze ook in de 

boomhut kunnen klimmen.

LEGERNET

Een legernet is de 

perfecte manier 

om je boomhut 

te camoufleren.

RETROBEHANG EN VERF-RESTEN

Het is hip en trendy om je boomhut te 

behangen met overschotjes van bomma’s 

behang. Heeft die zopas geschilderd, 

dan kan je gerust ook resten verf 

gebruiken om je hut kleur te geven.

GEHEIME OPBERGRUIMTES MET 

CIJFERSLOT

Iedere boomhut heeft een 

geheime opbergplek. In deze plek 

kan je soldatenkoeken bewaren 

en fruitsapjes smokkelen. Het 

wordt nog spannender als je 

geheime opbergplek afgesloten 

kan worden door een cijferslot.

TUINSLANG MET WATER

Perfect om indringers af 

te schrikken of gewoon 

om een glaasje fris 

water te drinken.

EEN FIETSBEL OF TOETER

Mochten de snode kleuters 

toch aan je boomhut geraken. 

Laat ze dan even aan de bel 

rinkelen. Dat is maar beleefd.

STELLING MET VALLUIK

Heb je een stelling met 

valluik staan. Dan is 

dit de perfecte ladder 

en basis van de betere 

boomhut. Ze is stevig, 

meestal niet al te hoog 

en via een luik in de 

boomhut klauteren 

is gewoon de max!

KATROLSYSTEEM

Vervoer materiaal tussen verschillende 

boomhutten of gebruik het als 

goederenlift om noodzakelijke 

kampvoeding in je boomhut te trekken.

VDSinfo@speelplein.net

BELGIE/BELGIQUE

P.B.
P/706226
9099 GENT X
2/2437

http://www.makeymakey.com
http://www.speelplein.net/taalspeler
http://www.facebook.com/VDSvbr
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