
ALLES OP EEN STOKJE. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Klara en haar vriendje Bernard zijn twee avontuurlijke bijtjes die er graag op uittrekken en de gekste toeren 

uithalen. Op een dag krijgen ze het lumineuze idee op een lange reis te vertrekken. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Bloem, ei, water, honing, zwamworstjes, groentjes, marshmallows, banaan, chocolade, bladerdeeg, suiker, 

potten, water, hout, vuurkorf, mand of put, aardappels en paprikapoeder, olie,… 

SPEELIMPULSEN           

Al gauw krijgen Klara en Bernard honger, maar ze hebben niets bij, geen bestek of bord... 

Tot plots Klara een ideetje krijgt. Ze hebben wel iets handig bij als bij, namelijk hun angel. Ze kunnen van 

alles op hun angel prikken om zo boven een vuurtje garen. Laat de kinderen op zoek gaan naar een tak die op 

een angel van een bij lijkt. Ontdoe de tak van zijn schors en zij takjes. Scherp vervolgens één kant aan tot een 

punt. Dit moet met een scherp (breek)-mes gebeuren. *Opgelet met het breekmes. Voor jongere kinderen 

maak je als begeleiding al wat stokjes klaar. Tieners kunnen met de nodige begeleiding dit zelf. 

 

Laat andere kinderen een vuurtje aanleggen. Geef ze natuurlijk tips over hoe dat veilig kan! 

 

- Meng bloem, ei, melk en suiker of honing tot een stevig mengsel (zo dik als klei) rol er een worst van. Draai 

de worst in een spiraal rond het uiteinde van de tak en bak deze boven het vuur. Mogelijke aanvullingen: draai 

er chocolade of gevonden kruiden in (rozemarijn, tijm, munt). 

- Prik zwamworsten op een stokje (in de lengte) 

- Stokchips: versnijd en aardappel in dunne schijfjes. Spoel deze schijfjes af onder water en prik één voor één 

op een stokje. Overgiet rijkelijk met olie, strooi er zout, paprikapoeder of gevonden kruiden over. Bak af 

boven het vuur. 

- Maak een vettige dessertsaté: prik banaan en marshmallows en stukjes bladerdeeg op een stokje. Laat alles 

mooi bakken. Aan het einde overgiet je het einde overgiet je het geheel nog even met vloeibare honing en 

citroensap. Laat het geheel nog even karamelliseren boven het vuur en smullen maar! 

- Prik een banaan (in de lengte op je stokje) wikkel er zilverpapier rond en strooi er chocoladedruppels of 

muizenstrontjes bij. Verwarm zo'n 10 minuten totdat de chocolade helemaal gesmolten is. 

BEGELEIDERSTIPS  

Vuur maken houdt risico's in. Schat op voorhand je groep kinderen in en denk na hoe je de risico's kan 

beperken: een veiligheidsperimeter inbouwen zodat ze enkel met hun stok bij het vuur geraken, een 

vuurschaal of put gebruiken, uit de buurt blijven van gebouwen en droge planten, niet overdrijven van grootte, 

steeds water in de buurt hebben ... 

Als je zaken uit de natuur aan je eten toevoegt wees dan zeker van je zaak. Zorg ervoor dat deze kruiden of 

vruchten proper gewassen zijn en weet wat je gebruikt. Ben je niet zeker: gebruik supermarktkruiden. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
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