
DE STAD IN! 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een kleedje bij tieners zit dubbel. Dikwijls is het voldoende om \'sec\' te zeggen wat de activiteit is. Maar als je 

jezelf niet te ernstig neemt en zelf plezier beleeft aan je inkleding, is het voor tieners wel nog leuk om mee te 

stappen in je aanbreng. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
. 

SPEELIMPULSEN           

Misschien lijkt dit op het eerste gezicht niet zo aantrekkelijk, maar een grote stad biedt een maffe impuls voor 

tieners. Reacties uitlokken op de Meir, verstoppertje in de city2, flikken naspelen in Gent,.. Veel gewone 

tieneractiviteiten krijgen een andere dimensie als je ze in een stad speelt. 

 

Trek met een groep tieners naar een middelgrote stad (of begin in je eigen gemeente). Twee tieners worden 

afgescheiden van de groep en krijgen een half uur voorsprong. De rest van de groep mag na een half uur 

vertrekken met als enig doel : de eerste twee zo snel mogelijk terug vinden. Voorzie voor iedereen een 

plannetje van de stad. Niet te vergeten : spreek een plaats af waar je elkaar na een uur of twee terug treft. En 

een telefoonnummer om naar te bellen als er iets fout loopt. In Brussel kan je als extraatje je spel in de metro 

spelen. 

 

Paparazzi: Zoek een heel drukke winkelstraat uit. Haal een een aantal tieners uit de groep, geef ze een 

digitaal fototoestel en zorg ervoor dat ze zich verspreiden over de lengte van de straat. Zij zijn voor eventjes 

de paparazzi. De rest van de groep vertrekt aan één uiteinde van de straat. Het is de bedoeling dat ze de ganse 

straat, in de lengte uiteraard, doorkruisen, zonder gezien te worden door de paparazzi. Je bent 'gezien' 

wanneer de paparrazi 1 duidelijke foto van jou kan trekken. 

Nog een belangrijk detail: Ook de paparazzi kunnen uitgeschakeld worden. Wanneer zij gezien worden door de 

groep moeten ze hun fototoestel onmiddellijk afgeven. 

Dit alles vraagt om een sterk staaltje camouflagewerk... en het is ongelooflijk spannend! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Tieners zijn graag weg van het speelplein. Dat hoeft niet altijd spectaculair te zijn : een fietstocht, een 

uitstapje naar zee, een pretpark, gaan vissen langs de vaart, naar het openluchtzwembad, het plaatselijke 

skate park, de kermis, een klimmuur, mountainbiken, kano varen, naar de film, gaan bowlen, ... Dat kan ook 

allemaal. De meeste points of interest vind je in de stad. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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