
JAN DE ECOMAN, BOUWTALENT. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Jan de Ecoman heeft speciale krachten. Hij kan vanuit het niets altijd iets opbouwen en helpt daarmee de 

mensen in nood. Een volledig nieuw dorp omdat het oude dorp onder water staat? Een auto om een groep 

kinderen naar huis te brengen? Geen probleem voor Jan! 

 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Alle mogelijke afval dat afkomstig is van de werking van het speelplein. Heb je geen of onvoldoende grote 

kartonnen dozen, dan kan je deze makkelijk verzamelen op de dag van de papieromhaling (staat dan gewoon 

langs de straat). Plakband, verf, scharen en penselen 

 

SPEELIMPULSEN           

Bouwen met afval 

 

Met een toneel als rode draad: Bedenk een reden om iets te bouwen. Bv. mensen die hun huis of dorp 

verloren zijn. Daarna gaan de kinderen aan de slag en bouwen huizen uit afval. 

 

Als open speelaanbod: Bouwen met al het afval van het speelplein als één van de vele open 

speelaanbodhoeken voor de kinderen. Eigen creativiteit is troef hierbij. Afval is plots geen afval meer, maar 

extra speelmateriaal! 

Kinderen kunnen hun eigen creativiteit laten botvieren en een heus afvaldorp bouwen met al het 

speelpleinafval. Jan de Ecoman en de animatoren stimuleren het bouwproces. 

 

Pimp de vuilniskar: De vuilniskar (een winkelwagen) is ondertussen al een oud model en we willen graag terug 

in de mode zijn, met spoilers enal! 

 

Een parcours: De vuilnismannen hebben het echter wel gehad met hun gewone route en willen eens een 

andere weg nemen. Daar komen ze dus allerlei gebouwen en obstakels tegen. De kinderen brainstormen even 

over wat ze allemaal zouden kunnen bouwen voor hun parcours van de vuilniskar. We proberen een 

tankstation, carwash, laad- en lospunt, een slagboom, ... 

 

Een voertuig maken: Je kan ook een imaginair voertuig maken, om dit dan te gebruiken op het parcours. 

 

Een kunstwerk maken: Met gelijk materiaal kun je kinderen artistieke creaties laten maken 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Zorg voor genoeg materiaal. 

Creéer geen extra afval. 

Zorg dat het afval achteraf nog gerecycleerd kan worden 

 

Dit speelidee is geïnspireerd op ecoshizzelactiviteiten van speelplein Evergem en speelplein De Kei uit 

Diepenbeek. (zie www.ecoshizzel.be) 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

