
DRANKJES BROUWEN EN ZELF EEN WATERPIJP MAKEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Je kan er een spacy bedoening van maken: flashy inkleding, blinkende doeken, ... Geef de drankjes ook een 

vreemde naam, afkomstig uit een vreemde planeet! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Water, grenadine, minute-soup, waterkoker, oploskoffie, thee, chocomelkpoeder, citroensap, oude flessen, 

papier, knutselmateriaal, flesjes, zilverpapier, rietjes, slangetjes of mondmaskers, ... 

SPEELIMPULSEN           

Drankjes:  

Met water als grondstof maken we allerlei drankjes (met allerlei soorten grenadine maar ook minute-soup, 

chocomelk die je met warm water moet oplossen, thee ...). Je kan ook experimenteren en smaken toevoegen 

(suiker, citroensap,...). Je kan de drankjes in oude youghurtpotjes doen en afdekken met zilverpapier. Een 

stokje erin en in de diepvriezer. Na een tijdje heb je zelf ijsjes gemaakt. Als ze klaar zijn hou je ze best even 

onder de kraan, zo komen ze gemakkelijk los. 

Waterbar:  

Je kan ook een waterbar inrichten, misschien zelfs met een eigen systeem om water te tanken... De 

barmannen en -vrouwen krijgen een badmuts op, zwembandjes en zwemvliezen.                                                                                                               

Of verzamel allemaal oude (glazen) flessen en spoel er de etiketten af. Laat de kinderen zelf namen verzinnen 

en etiketten ontwerpen voor hun drankjes. Je kan hen zelf ook een drankenkaart laten maken. Met glazen 

flessen kan je ook een flessofoon maken. 

Waterpijp:  

Je kan ook een echte waterpijp namaken. Hoe ga je te werk? Neem een flesje van een halve liter, spoel het 

goed uit en vul het met een vloeistof naar keuze. Maak twee gaatjes in het dopje en schroef het op het flesje. 

Door het ene gaatje schuif je een rietje tot in de vloeistof. Door het andere gaatje schuif je een rubber 

slangetje (te koop in de doe-het-zelf zaak) of vraag iemand die werkt in een ziekenhuis om wat mondmaskers 

voor jullie bij te houden en schuif die door het gaatje, maar niet tot in de vloeistof. Als je nu hard zuigt begint 

het drankje te broebbelen en komt de geur en de smaak van het drankje in je neus en je mond. Dek het flesje 

af met (zilver)papier. Zo kan je de kinderen laten raden welk drankje er in het flesje zit.  

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Met het knutselen en inrichten van de waterbar moet je misschien een handje toesteken, maar laat de 

kinderen ook voldoende de bar in eigen handen nemen en zelf uitwerken. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

