
AFVALPAINTBALL. 

KLEEDJE/AANBRENG 

In het dorp zijn er 2 rivaliserende afvalverwerkingsbedrijven actief. Zij geloven beiden dat zij het beste zijn in 

hun vak. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Afvalmateriaal van het speelplein + extra spelmateriaal afhankelijk van hoe jullie het spelidee vorm geven. 

SPEELIMPULSEN           

De twee rivaliserende afvalverwerkingsbedrijven proberen elkaars fabriek te saboteren door de machine te 

raken! Als de machine kapot is, heeft hun eigen fabriek immers voorsprong. Ze moeten ook opletten van de 

kwaliteitscontroleur. Hij bezoekt af en toe hun bedrijf en dus moeten ze ervoor zorgen dat hun bedrijf steeds 

in orde (niet bevuild) is! 

 

- Kleed je in als vuilnisman. (kettingen van afval, fluokleren en een laagje vuil op je gezicht) 

- Maak een kamp van afval. 

 

SPEL: Verdeel de groep in 2: 

- Ze moeten proberen om elkaars machine (een roos op papier) te bevuilen met verf, maar weten bij aanvang 

niet waar het kamp van de tegenspelers zich bevindt. 

- Ze kunnen op het terrein ook afval vinden dat voor een bepaalde code staat. Afhankelijk van welk soort afval, 

kunnen ze het andere team verzwakken of kunnen ze zichzelf verbeteren. 

- Ze kunnen hun concurrentiestrijd volgen op een centrale plek waar een grafiek constant verandert. 

- Bovendien loopt er ook een kwaliteitscontroleur rond. Als deze hun kamp vindt én ziet dat hun roos bevuild 

is, krijgen ze een slechte evaluatie en daalt ook de waarde van hun bedrijf! Ze kunnen zichzelf uit de 

problemen halen wanneer hun roos bevuild is door afval te verzamelen en te sorteren! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Het is belangrijk dat het afvalmateriaal achteraf nog gesorteerd kan worden. 

 

Dit speelidee is geïnspireerd op een ecoshizzelactiviteit van speelplein Evergem. (zie www.ecoshizzel.be) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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


BAKKEN EN BRADEN IN DE MODDER. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De animatoren en verschillende kinderen gaan in hongerstaking. De 4-uurtjes zijn niet te vreten. Hoog tijd om 

zelf LEKKERE 4-uurtjes te maken. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Kleuterkeukentje en materiaal 

- ECHT keukenmateriaal: oude mixers, pollepels, potten en pannen, borden, een deegrol,... 

- Versierspulletjes: parels, bloemen, gekleurd zand, zuigrietjes,... 

- Water!!!! 

SPEELIMPULSEN           

- De kinderen en animatoren gaan in hongerstaking wegens de walgelijke 4-uurtjes. De echte 4-uurtjeskoks 

zitten met de handen in het haar. Bij gebrek aan een beter idee geven ze de kinderen de opdracht zelf een 

nieuwe koek te ontwikkelen. 

- Bouw een echte buitenkeuken. en voorzie deze van de allerlaatste keukensnufjes: een oude microgolf, 

kloppers, potten en pannen. Kinderen vinden spelen met ECHT materiaal geweldig. 

- Meng tarwebloem onder je moddermengels. Deze bloem zal je mengsel extra stevig maken. Hierdoor kan je 

extra hoge taarten of andere baksels maken. 

- Voeg extra kleur en structuur toe aan je mengels. Gras, blaadjes, bloemetjes als extra kruiding, versiering,... 

Grote gekleurde parels, zuigrietjes, (on)gekookte pasta als afwerking! 

 

Je kan vanuit de modderkeuken een activiteit starten op basis van de gekende televisie à kook à programma's 

en de daarbij horende personages. voorbeelden hiervan zijn:'Komen eten' - Hoeveel punten geef jij voor sfeer 

en gezelligheid? 'Pop-up Restaurant' - Welk thema kies jij voor je restaurant? 'SOS Piet'- En wat hebben we 

geleerd? 'Cupcakes wars'- Wie maakt de beste cupcakes? 

- Er kan ook vanalles gebeuren in de keuken: ruzie tussen de chef en de souschef, de soep is aangebrand,er 

worden proevertjes aangeboden, we proberen een nieuwe ijsjessmaak te fabriceren, de aardappelen zijn op, 

de kabouters hebben alle koeken opgegeten, de inspectie komt op bezoek, er wordt een nieuwe afwasmachine 

geïnstalleerd,... 

- Na een dagje koken, moet de keuken natuurlijk gepoetst worden. Haal de tuinslang, de sponsen, de 

zeemvellen, de trekkertjes maar boven en laat de schoonmaak beginnen. en het leuke is... hier ga je zeker het 

verschil zien tussen wat gepoetst is en wat niet! 

- Deze week hebben we een modderkeuken, maar volgende week hebben we misschien een andere soort 

keuken: Gelli baff: een soort slijmerige substantie, zeer makkelijk te maken en te koop bij het Materiaal 

Magazijn, scheerschuim: niet zo duur en met een beetje kleurstof er bij te maken in alle kleuren van de 

regenboog, kinetisch zand: zand dat je zowel kan kneden en waarmee je figuurtje kan maken en dat je ook als 

gewoon zand kan gebruiken. Eveneens te koop bij het Materiaal Magazijn, Ongekookte pasta en rijst: je kan dit 

gewoon gebruiken, maar je kan ze eveneens een kleurtje geven met kleurstof,.... 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Wanneer je met modder speelt is de kans behoorlijk groot dat je vuil wordt. Op zich niets mis mee, maar 

communiceer hier op voorhand goed over. Speelkledij en of reservekledij kan wel aangenaam zijn! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

file://///nas-vds/Data/2.%20AANBOD/2.3.%20PUBLICATIES%20EN%20PRODUCTEN/2.3.8.%20SPEELIDEE.BE/Update%202020/Speelideeën%20website%20-%20WORD%20en%20PDF/www.materiaalmagazijn.be%20%20
http://www.speelidee.be/


ECOMON – AFVAL ALS WAPEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De gevechtstrainer Ash (het hoofdpersonage uit de animatiereeks) probeert tevergeefs om Ecomon uit zijn 

pokébal/vuilbak te laten komen, om de vijand 'restafval' te verslaan. Maar Ecomon is een mietje en durft zelf 

niet. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Papier/karton en PMD-afval,plakband,restjes touw en spannende filmmuziek voor tijdens de 'vechtscènes' 

SPEELIMPULSEN           

De kinderen knutselen een kostuum en wapens om de vijand te kunnen verslaan. 

 

- Trek samen met de kinderen op straat, verkleed als vuilnismannen. En ga huis aan huis om bruikbaar afval op 

te halen (papier, karton, PMD,...) 

Het afval wordt meteen gesorteerd en in de juiste afvalzakken gegooid. 

 

- De kinderen knutselen hun eigen pokémon-personage met behulp van het opgehaalde afval. 

Knutsel wapens en een megakanon in elkaar... 

 

- De kinderen mogen bedenken wat voor speciale krachten hun wapen hebben. Daarna maken de kinderen in 

groepjes een korte 'vechtscène'. 

 

- Misschien staan er ook wel kinderen aan de kant van 'restafval'. Laat hen via een fantasiespel een veldslag 

uitvechten. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Het is belangrijk dat het afvalmateriaal achteraf nog gesorteerd kan worden. 

 

Dit speelidee is geïnspireerd op ecoshizzelactiviteiten van speelplein 't Fluitje in Zingem, speelplein De 

Suikerspin in Moerbeke-Waas en speelplein Joepla in Lochristi. 

(zie www.ecoshizzel.be) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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


HET VIERDE BIGGETJE – BOUWEN MET PALETTEN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Ken je het verhaal van de drie biggetjes en de boze wolf? Drie biggetjes bouwden een huisje om zich te 

verstoppen voor de boze wolf. Het eerste biggetje uit stro, het tweede uit hout en het derde uit steen. De wolf 

kwam en blies de twee eerste huizen omver. Het derde bleef staan. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Veel paletten, gereedschap (hamers, nagels, zagen, ...), verf in alle kleuren, plantjes, vuilniszakken, lijm, dik 

stevig touw, (karabijn)haken, kapstokken, verkleedkleren,... 

SPEELIMPULSEN           

Wist je dat er ook een vierde biggetje was? Eentje dat van rap houdt en zich in alle stilte bezig hield om een 

gigantische pimped-out crib uit paletten te bouwen? 

- Big nr. 4 heeft veel paletten op de kop kunnen tikken en wil een volledige villa bouwen. Daarvoor huurt hij 

kinderen in om te helpen. Zij worden betaald met drankjes en koekjes. En supertoffe biggenspelletjes als 

pauze. 

- Een loungebar met bankjes en salontafels is een absolute must. Vorm de paletten om tot banken en 

salontafels. Voorzie verschillende hoogtes, geef ze een mooi kleurtje en werk af met zachte kussens. 

- In de tuin van Big Nr.4 staat een grote boom (of een andere stevige constructie). Ideaal voor een 

palettenschommel waar meerdere kinderen op kunnen. Spijker de palet nog eens extra stevig in elkaar! Met 

een goed dik stevig touw en klimhaken (karabijnhaken) hang je de schommel op. Een matrasje erop, wat 

lichtslingers in de touwen en schommelen maar. 

- Als de boze wolf toch eens komt kijken wat al dat bouwkabaal betekent, verkleedt Big Nr.4 zich snel 

politieman. De boze wolf druipt snel af, maar is nog niet helemaal overtuigd. Het vierde biggetje heeft nog wel 

wat verkleedkleren voor de volgende keren dat de boze wolf zijn gezicht vertoont. Bouw met paletten een 

kledingrek voor alle verkleedkleren zodat Big snel aan zijn vermomming kan. Zaag een palet in de lengte in 

twee. De ene kant vormt de onderkant van het kledingrek waar je schoenen op kwijt kan. De tweede kant is de 

bovenkant van je kledingrek en bevestig je op zo'n 1,80m hoogte. Je bevestigt de bovenkant door langs de vier 

hoeken van de paletstukken lange stevige balken vast te maken. Zo krijg je een balk-vormige constructie! 

Onder de bovenkant van het kledingrek bevestig je een extra balk waar je kapstokken aan kan hangen. 

- Een villa is niet compleet zonder (verticale) tuin: haal van een europallet met 5 latten de tweede en vierde 

lat eraf met een klauwhamer. Via de achterkant van de pallet timmer je de latten vast onder de eerste en 

derde lat, zodanig dat er een bakje ontstaat. Bij de laatste lat gebruik je een restje hout om een bakje te 

maken. Nu heb je drie bakjes om je moestuin in te maken. In elk bakje maak je een zakje met zwarte 

vuilniszakken waar de aarde en de plantjes in zullen komen. Zo voorkom je schimmel en rot hout. Doe wat lijm 

aan de binnenkant van de bakjes en plaats er de zakjes in. Verwijder de overtollige vuilniszakresten en prik er 

enkele gaatjes in zodat water kan weglopen. Plant kruiden of bloemen naar keuze. Hang je verticale tuin op 

een gunstige plaats! Een likje krijtverf op je pallet en je kan mooi bijhouden welke planten je kweekt. 

- Pimp de villa en bijhorende meubels met verf, lichtslingers, … 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Op Pinterest vind je allerhande instructies om paletten om te bouwen tot bankjes, salontafels, 

kledingrekken,... Of laat je eigen creatieve geest de vrije loop en bedenk zelf hoe je het zal aanpakken. 

Schetsen maken mag! 

Zorg dat je het juiste gereedschap hebt vooraleer je begint. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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


KAMPOUFLAGE – OPGAAN IN DE NATUUR. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Huis- en kampdecorateur Pam Kampouflage is een dagje op het speelplein en komt ieder kamp voorzien van 

een aantal handige tips and trics om je kamp te laten opgaan in de natuur. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Vindmateriaal zoals modder, takken, groenafval, ... 

- Schmink en verkleedkledij 

SPEELIMPULSEN           

- Trek kampmuren op uit verschillende materialen. Een muur uit takken is een logische, maar heb je al eens 

gedacht aan stro en leem? of wie weet kan je via, via wel aan spiegels (niet breekbare) raken, om die dan in de 

muur te verwerken. 

 

- Ee kamp onder de grond is ook altijd zeer onopvallend. Ben je dit van plan, zorg er dan zeker voor dat de 

wanden van je kamp gestut worden door houten paletten en ook dat het plafond stevig genoeg is. Twijfel je 

aan de stevigheid, laat je dan zeker bijstaan door een animator of volwassene. 

 

- Camoufleer jezelf. Schmink en verkleed jezelf zodat je niet meer opvalt. Wil je het eenvoudig houden, 

gebruik dan het thema bos. Met wat groene en bruine kleuren (kledij en schmink) geraak je al een heel eindje. 

 

Maar je kan verder gaan. Plaats jezelf voor een graffitimuur en laat je schminken zodat je volledig in de muur 

opgaat. Als je op het www 'camouflage bodypaint' intypt krijg je een paar super coole voorbeelden te zien. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

/ 

 

 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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


PLAATJE GEBAKKEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Verkleed jezelf als echte platen bakker, of een dj op zijn retour, die niet weet wat te doen met al zijn platen, 

nu hij niet meer aan de bak komt en daarom beslist zijn platen om te vormen tot kommetjes. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Verzamel een aantal oude LP's die je niet meer beluistert of koop er een paar voor geen geld op de 

rommelmarkt. 

Wat heb je nodig? 

- Vinyl platen 

- Ovenwanten of pannenlappen 

- Een pot of ovenbestendige kom 

- Een oven 

- Een ovenplaat (Op zich geen probleem die zitten normaal gezien standaard in je oven!) 

SPEELIMPULSEN           

Vinylkommetjes maken 

Stap 1: 

Verwarm je oven voor op 100°C. Zet je kom omgedraaid op een ovenplaat en leg je vinyl plaat op de 

bovenkant van de pot. 

 

Stap 2: 

Schuif je ovenplaat met pot en vinyl de oven in en wacht even. Je kan best blijven staan want het duurt 

helemaal niet zo lang tot je je plaat ziet smelten. Je ziet dan je plaat bewegen en soepel worden. Dit is het 

moment om ze uit de oven te nemen. 

 

Stap 3: 

Haal je pot uit de oven, neem de plaat eraf (de plaat zelf is normaal gezien niet erg warm, de pot daarentegen 

misschien wel!). Draai je pot om en probeer de plaat in de pot te duwen. Vanaf nu kan je zelf de plaat nog wat 

vervormen tot je de perfecte pot hebt! 

 

Extra: Stap 4: 

Is de plaat afgekoeld voor je klaar bent? Geen probleem! Zet je plaat gewoon heel even terug in de oven en 

'kneed' verder 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Altijd een oogje in het zeil houden om brandwonden te vermijden. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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


REPAIRCAFE – JAAK MAAKT HET! 

KLEEDJE/AANBRENG 

Jaak, de klusjesman van het speelplein loopt de laatste tijd wat te mokken. Door het voorbeeldige gedrag van 

de kinderen gaat er niets meer kapot en heeft hij dus ook geen werk. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Allerlei voorwerpen waar iets kapot aan is: kledij, elektrische apparaten, meubels, fietsen, computers, à Doe 

op voorhand een oproep bij de ouders en animatoren of ga eens kijken op het containerpark. 

- Allerlei gereedschap: naaimachines, naaigerief, hamers, zagen, vijzen, schroevendraaiers, lijm, ... 

SPEELIMPULSEN           

Het liefste dat Jaak doet is kapotte dingen repareren. De animatoren en kinderen willen Jaak liever niet 

ongelukkig zien en richten een repaircafé op op het speelplein. Daar worden kapotte huishoudspullen 

verzameld en terug gerepareerd. Het repaircafé is zo populair dat de kinderen wel wat zullen moeten helpen. 

 

Basis: 

- Het repaircafé heeft te weinig klanten. Ga op stap in de buurt om kapotte spulletjes te verzamelen. Maak van 

de bolderkar een ophaalkar. Roep je slogan om: 'Kapotte spullen, kledij of klein huishoudgerei, smijt het er 

maar bij'. 

- Van kapotte kledij kan je nieuwe samengestelde kledij maken, zakken stikken, ... 

- Repareer alle kapotte spulletjes of geef er een nieuwe functie aan. Laat je creativiteit de vrije loop. 

 

Extra speelimpulsen: 

- De inspecteur van de kinderrechten komt langs. Hij heeft gehoord dat er hier kinderarbeid verricht wordt en 

dat mag niet! De inspecteur wil weten of elk kind wel vrijwillig werkt in het repaircafé en neemt af en toe 

iemand mee voor ondervraging. 

- Jaak heeft het veel te druk en krijgt het er benauwd van. Zorg ervoor dat Jaak alles heeft om vlot te werken: 

een voetbadje, een ventilator om af te koelen, genoeg eten en drinken. Af en toe een massage. 

- Iedereen werkt te hard. Zorg ervoor dat iedereen in de watten gelegd wordt. 

- Maak een tentoonstelling van al jullie gerepareerde spullen 

- Hou een veiling van de gerepareerde spullen voor het goede doel (de speelpleinkas) bij de ouders die 's 

avonds hun kinderen komen ophalen 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Als er animatoren in je ploeg zitten die wel overweg kunnen met een naaimachine, handig zijn met 

gereedschap of een goed technisch inzicht hebben, dan zet je ze best in voor het repaircafé. 

 

Via de term upcycling vind je op het internet duizenden ideeën om kapotte/oude spullen een nieuw leven te 

geven. Bekijk op voorhand welk materiaal je hebt en wat je ermee kan maken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
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UPCYCLING, VAN WAARDELOOS NAAR WAARDEVOL. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het speelplein organiseert en reuze rommelmarkt en ruilbeurs! Alleen, er is nog geen materiaal om de markt 

mee te vullen. Alle kinderen, animatoren en ouders mogen hun kelders en zolders leeg maken en komen ruilen 

op het speelplein. Want wat jij al lang niet meer wil hebben, vindt iemand anders misschien wel geweldig! 

Leuk als weekthema, zo heb je ook voldoende tijd om materiaal te verzamelen of langs de kringloopwinkel te 

gaan. Ga ondertussen ook creatief aan de slag met het materiaal. Blaas de oude spullen nieuw leven in. Je zal 

zeker bewonderende blikken krijgen! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Oude kleren uit de verkleedkoffer of van de kringloopwinkel 

- Oude boeken zoals atlassen, encyclopedieën... (best met hard papier) 

- Naald en draad 

- Oude vinylplaten 

- Allerlei kosteloos materiaal om je nieuwe spulletjes nog verder te pimpen (kroonkurken, plastiek potjes, wc 

rolletjes, restjes wol ...) 

SPEELIMPULSEN           

Project Runway op het speelplein: 

- Verzamel oude kleren waarin geknipt mag worden 

- Zorg voor goede stofscharen, dat knipt véééél makkelijker dan die kleine kinderschaartjes! 

- Zorg voor leuk materiaal om te versieren: allerlei knopen, lintjes, pailletten, ritsen 

- Knip de mouwen van een t-shirt en naai die van een andere t-shirt er terug aan. Go crazy met kleuren en 

motiefjes! 

- Vul oude dassen op met sokken of kussenvulling. Naai ze vervolgens dicht en naai er knopen op. Je hebt nu 

een leuke knuffelslang! 

- Of naai een hele hoop oude dassen aan elkaar (aan de lange zijden) en maak er een rokje van. 

- Knip vierkantjes in allerlei kleuren en motieven en naai ze aan elkaar als reusachtig lappendeken: ideaal om 

als picknickdeken te gebruiken! 

- Maak een toffe tas van een oude jeansbroek: knip de pijpen af en stik onderaan door. Knip één van de pijpen 

in de lengte door en maak er een riem van. Bevestig alle stukken aan elkaar en je handtas is klaar! 

Slingerfestival - slingers uit boeken 

- Verzamel oude boeken met stevig papier, zoals atlassen of oude encyclopedieën. 

- Knip leuke figuren uit: vlaggetjes, bloemen, hartjes, auto's... 

- Heb je een naaimachine? Stik ze dan vast op een lint. Maar met naald en draad, een gewone nietjesmachine 

of dubbelzijdige tape lukt het even goed! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Zorg voor een gevarieerd aanbod en probeer voor ieder wat wils te voorzien. Niet iedereen is graag bezig met 

naald en draad. Maar je kan even goed oude meubels uit elkaar halen en zo nieuwe kastjes ontwerpen. 

Sommige kinderen knutselen graag, anderen kunnen kraampjes voor de rommelmarkt bouwen, nog anderen 

kunnen reclame gaan maken in de buurt (affiches, flyers, promo met de megafoon,...) 

En verder, alles kan en alles mag! Laat je creativiteit de vrije loop gaan. Het is geen ramp als er een krasje op 

je spullen komt of je experiment niet helemaal lukt zoals verwacht. Dat is het leuke aan kringloopspullen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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VAN BLOTEVOETENPAD TOT BLOTEVOETENBAD. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Liesje Voet is voorzitter van de actiegroep 'vrije voeten'. Ze komt op voor de rechten van voeten. Zo vind ze 

dat je elke dag je vrienden moet groeten, iedere voet een naam moet geven en hen ook af en te trakteren op 

een blotevoetenpad --> de ultieme ontspanning voor voeten. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
2 stevige houten blakjes (diameter: 8cm) lengte min. 150 cm, een hoop pannelatten, schroeven, 

accuschroevendraaier, stevige plastiek, nietjesschieter, allerhande materiaal om het pad te vullen. 

SPEELIMPULSEN           

Maak je eigen blotevoetenpad. De clou is je voeten verschillende texturen laten voelen. Dit kan gaan van hard 

naar zacht, van koud naar warm, van blubberig tot zanderig. 

De basis: 

- Maak een houten structuur van verschillende vakjes/bakjes van 50cm op 50cm achter elkaar. Dit is ruim 

voldoende om 1 kind per keer te laten passeren. Je kan het pad breder maken als je het door meer kinderen te 

gelijkertijd wil laten betreden. In de bakjes bevestig je stevige plastiek. Later vul je de bakjes met 

verschillende texturen. Belangrijk: Zorg dat de plastiek niet te gespannen staat. Als de plastiek wat kan 

'meegeven' zal hij minder snel scheuren. 

De invulling: 

Aan jou om te kiezen wat je in de bakjes wil kappen. Wissel af en toe eens van vulling, dat maakt het nog 

zoveel plezanter! 

- voetenjaccuzzi: Vul een bakje met warm water, kap er wat badschuim in en leg er een voetpompje bij. Ga in 

het bakje staan en nee de pomp vast. Pomp nu bubbels in het bakje en laat je voeten genieten van deze 

jacuzzi. 

- Modderbad: vul een bak met verse aarde en meng met water. 

- strand-gevoel: vul een bakje met zand 

- Blubberbad: Vul een bakje met 'gellibath' deze blubber is te verkrijgen via www.materiaalmagazijn.be 

- Lopen op water: vul een bakje met zakjes aardappelzetmeel (maïzena) en water. Wanneer je over dit bakje 

loopt zal je er niet inzakken. Blijf je echter staan dan zak je weg. super plezant! 

- Kiezels: vul een bakje met kiezels 

- Kriebelplezier: vul een bakje met 'moeskes'. Deze isomovlokjes vind je gratis bij electromateriaal of kan je 

kopen bij het materiaalmagazijn. Je kan het ook vervangen door playmais. 

- De voetendroger: maak een bakje dat bijna volledig dicht is (je moet je voeten in 2 gaten stoppen). Zorg dat 

de blazer van het springkasteel aansluit op deze doos en laat je voeten droog blazen. 

- Voetengeurtjesmachine: zelfde concept als hierboven. Maak een bakje waar je je voeten instopt en kleef er 

een spuitbus deo aan. De kinderen kunnen op een knopje duwen en hun voeten lekker laten ruiken. 

- Natuurgevoel: leg in één vakje een 'valse' of echte grasmat. super leuk gevoel! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Laat de kinderen meehelpen bij het bouwen van het voeten pad. Kinderen kunnen meer dan je soms zou 

denken. Maar sommige dingen zoals werken met een nietjesschieter doe toch best zelf. 

Laat hen ook bepalen, eventueel testen welke 'bakjes' zij het leukst vinden. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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VERKIEZIN MISS EN MISTER ECO. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Door al het afval in de wereld raken we verlamd. Alle animatoren vallen plat op de grond. Eén voor één slaken 

ze nog een laatste ademstoot waarin ze vertellen wat hun activiteit/discipline zal worden om de wereld van 

het afval te redden. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Alle mogelijke (afval)materialen die je maar kan vinden: plastic flessen (véél), ice-tea blikjes (véél), hockey-

sticks, balletjes, filters, zand, stenen, doeken, emmers, bekers, kroonkurken, bakken, afval (papier, pmd, 

rest, gft), afvalcontainters, kosteloos materiaal (wc-rolletjes, kaasdozen, eierdozen, yoghurtpotjes, 

kroonkurken, botervlootjes, kartonnen buizen, plastic potjes, shampoo-flesjes, oude pizzadozen, 

cornflakesdozen, karton ...), glazen flesjes, quizvragen, stokjes, Water uit de moervaart, grind, 

stofjesresten,… 

SPEELIMPULSEN           

Aan de hand van verschillende eco-disciplines gaan we op zoek naar miss en mister Eco. Aan de hand van een 

puntensysteem controleren we hoe goed onze kids met afval omgaan. 

 

- Bowlen naar flessen, sjoelen met kroonkurken en blikwerpen met ice-tea blikjes 

- Hockey met platgedrukte ice-tea blikjes als puck 

- Sorteerestafette: emmers afval sorteren in de aangewezen vuilbak 

- Vuilbakrace 

- Viking Kubb met flessen (gevuld met gezuiverd water) 

- Muziekinstrumenten maken met afval en kosteloos materiaal 

- Vrij knutselen met afval en kosteloos materiaal 

- Muziekorkest met glazen flesjes (gevuld met gezuiverd water) 

- Zwerfafval verzamelen op en rond de markt 

- De grote afvalquiz (alle weetjes over het milieu, afvalverwerking en recyclage) 

- Water uit de dichtstbijzijnde beek zuiveren met een zelfgemaakte filter 

 

De kinderen kunnen vrij kiezen welke disciplines ze meedoen. Hiervoorkrijgenze een kaartje waarop de 

monitoren aangeven welke scores zij behaalden. Ze kunnen herhaaldelijk deelnemen aan dezelfde discipline 

om zich te specialiseren of ze kunnen gaan voor een all-round kennis door zoveel mogelijk disciplines aan te 

doen. Op het einde tellen we de scores op en verkiezen we aan de hand van een korte enquète de miss en 

mister Eco, dit om mogelijke 'cheaters' een stapje voor te zijn! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Het is belangrijk dat het afvalmateriaal achteraf nog gesorteerd kan worden. 

 

Dit speelidee is geïnspireerd op een ecoshizzelactiviteit van speelplein De Suikerspin uit Moerbeke Waas en 

speelplein Oranje uit Maldegem. 

(zie www.ecoshizzel.be) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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