
DE VILLA. EEN SJIEK KAMP MAKEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Organiseer een beurs voor miljonairs. Verzamel prentjes van sjieke villa's. Misschien winnen kinderen wel 'de 

lotto' en kunnen ze die villa 'kopen'?  

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Hout, hamers, nagels, planken, plastiek, waardevol kosteloos materiaal, knutselmateriaal,... 

 

SPEELIMPULSEN           

De oprit: Elke zichzelf respecterende villa heeft natuurlijk een oprit. Misschien moet je ook een omheining 

rond je kamp maken en een poort vooraan zetten om ongewenste bezoekers buiten te houden. 

Dubbele garage: Natuurlijk heeft je villa ook een dubbele garage nodig om de mercedes of de jaguar te 

kunnen parkeren. Misschien kan je zelfs een soort kantelpoort maken. Je kan emmers zand als tegengewicht 

gebruiken. 

Een balkon: Het is technisch niet zo eenvoudig om ene stevig balkon te timmeren. Met een aantal plakken of 

een aantal stevige palen kan je het balkon ondersteunen. Geniet van het uit zicht op de andere spelende 

kinderen. 

Een veranda: Met houten latten en doorschijnende plastiek kan je aan je villa een veranda timmeren. 

Ruimte zat: Binnenin moet je vooral veel ruimte hebben: een grote living, een grote keuken, king size 

slaapkamers, een fitnesszaal, een spelletjeskamer,... Het moet er ook allemaal 'luxueus' uitzien. 

Extra's: Een zwembad met poolhouse, een broebbelbad, een sauna, paardenstallen, een mooie tuin, een 

zeiljacht,... 

Security: Natuulijk moet je overal camera's plaatsen en alarmsystemen installeren om je landgoed te 

beschermen. 

Feestje: Als je villa klaar is moet je natuurlijk een exclusief feest organiseren met alles erop en eraan... 

 

Maar daarna moet je misschien terug alles afbreken want wat ben je ermee als je op je eentje achter je 

omheining zit met al je luxe… 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Ook hier, we herhalen onszelf, kan je impulsen geven en technische hulp. Maar het blijft een project van de 

kinderen. Laat hen zelf hun 'villa' vorm geven. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

