
HET ECHTE WERK. 

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           

Persmuskieten: Tieners mogen al wat meer dan jongere kinderen. Je kan contact opnemen met een lokale 

radio of een plaatselijke krant en één uurtje zendtijd of één pagina voor de tieners te reserveren ('t is toch 

komkommertijd). Probeer het goed voor te bereiden (welke platen gaan we draaien, welke interviews, 

reportages,...) en zorg ervoor dat het 'met stijl' gebeurt (en niet tete boertig) aan de ene kant, maar aan de 

andere kant dat het voldoende van de tieners zelf komt. 

 

Een eigen logo: In één of meerdere tekensessies (misschien geïnspireerd door een echte grafittispuiter) maken 

de tieners een logo voor hun eigen werking. Met dat logo kan je aan de slag. Inscannen en doormailen. Het logo 

kan verschijnen op het briefpapier, T-shirts, een spandoek, een pasje,... Probeer misschien iedere zomer een 

nieuw logo te maken, kwestie dat er wat nieuwe impulsen en nieuwe betrokkenheid ontstaat. 

 

Een eigen tieneruitleendienst: Een grote kist of kast met een hangslot. Stop er tof tienermateriaal in : base 

ball benodigdheden, een bal, een massa joepie's,... Spreek met je tieners af dat ze alles mogen gebruiken en 

zelf aanvullen met eigen materiaal van thuis. Als je ze daarenboven nog allemaal een sleutel van de kist geeft 

of de code van het cijferslot dan ligt die ongetwijfeld binnen de kortste keren vol tof materiaal. 

 

Een creatieve uitdaging: Met tieners kan je echt iets tot in de details uitwerken. Neem een paar sjieke 

tijdschriften en zoek wat knappe reclames. Probeer die zo goed mogelijk na te spelen en neem daar een foto 

van. Je kan ook gaan bodypainten. Ze kiezen een achtergrond (een bloemmetjes-behang, bvb.) en proberen 

zich zo te schminken dat dat ze gelijk zijn aan het decor. 

 

Activiteit voor andere kinderen: Als ze d'r zelf zin in hebben kan het leuk zijn om de tieners een activiteit te 

laten verzinnen voor de jongere kinderen. Je kan de tieners ook een bepaalde rol geven in een wat grotere 

speelpleinactiviteit. Misschien ken je de tieners vooral als stoorzender, maar soms schuilt achter hun 'storend 

gedrag' veel zin om nog eens gewoon mee te spelen. Zo'n activiteit is niet altijd een gemakkelijke bevalling en 

je moet die goed begeleiden, maar het kan bijzonder leuk zijn... 

 

Playbackshow maar dan in het cultureel centrum met de spots erop, hippe verkleedkledij, een choreografe,... 

Een fietstocht maar dan met iedereen in koerstruitjes, een drinkfles, een aankomst, supporters, volgwagen,... 

Graffitti spuiten maar dan op een échte muur (waar het mag natuurlijk!) 

Een kookactiviteit zoals pannenkoeken of popcorn klaarmakan, maar dan om te verkopen om de tienerkas te 

spijzen. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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