HET INTERIEUR, SCHILDEREN EN BEHANGEN VAN KAMPEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Tante Francine en Nonkel Fernand zijn na 20 jaar hun bloemetjesinterieur grondig beu! Ze doen beroep op een
stevig team van designers en architecten. Maar deze merken al snel op dat het huis eigenlijk een detectivehuis
is met verschillende geheime gangen en deuren.

MATERIAAL

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

Grote kartonnen flappen, octaclips (om je kartonnen flappen recht te houden), gratis rollen behangpapier (te
verkrijgen bij de lokale schilders- en behangwinkel), emmers, papborstels, behangerslijm, oude potten verf
(best op waterbasis)

SPEELIMPULSEN
- Bouw eerst je eigen kamp met kartonnen flappen of houten paletten
- Brouw je eigen behangpapje. Het leuke is dat je hier ook zelf kleurtjes kan gaan toevoegen om al een super
kleurrijk begin te hebben.
- Sommigen zien het misschien liever iets meer expressionistisch en willen wel hun kamp versieren met slijm te
schieten. Gebruik hiervoor stukjes pvc-buis dat je vult met behangerslijm. Blaas de inhoud op je kamp en krijg
een super leuk patroon.
- Ontwerp zelf je eigen behangpapier (je kan oud behangpapier schilderen; stukken uit ander knippen en op
het nieuwe hangen,...)
- Maak je eigen geheime deur. Snij uit een stuk karton een deur. Tip: laat aan één kant vasthangen zodat deze
open en dicht kan. Behang nadien gans de muur (ook over de deur). Snij met een cuttermes de opening eruit.
- Spring een door een muur: snij uit een groot stuk karton een groot stuk uit (ongeveer even groot als een
persoon). Behang gans het karton. En springen maar!
- Maak een schilderij dat je in je kamp hangt. Snij de ogen uit het portret en begluur de buren!
- Probeer ook zoveel mogelijk echt materiaal te voorzien vb: een oud televisietoestel, een oude telefoon echte
schilderijen
Randactiviteiten:
- Tante en nonkel hebben bekend gemaakt dat ze eigenlijk twee detectives zijn en dat hun huis heel wat
gangen heeft die nog niet allemaal ontdekt zijn. Daarom is het belangrijk om een duidelijk plan te teken waar
wat is.
- In het huis moeten ook overal vallen geplaatst worden. Want je zou het toch maar tegenkomen dat er een
slechterik in je kamp komt en al je geheime info steelt.
- Je kan ook een superlabo installeren waar de nieuwste gadgets en gevaarlijke productjes getest worden. Met
glazen flesjes en gekleurd water (crèpepapier in water) kom je al een heel eind.
- Heb je walkie-talkies? Zeker gebruiken!

BEGELEIDERSTIPS
- Voorzie genoeg materiaal zodat er geen ruzie ontstaat.
- Wanneer je met verf werkt, koop dan verf op waterbasis. Deze kan uitgewassen worden laat ook geen giftige
dampen achter!
- Baken ook de bouwplaats goed af. Zo kan je een beter overzicht houden.
- Werk met een gammawinkeltje waar de kinderen materiaal kunnen ontlenen.
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

