
JOER DAMOER. ROMANTIEK OP HET SPEELPLEIN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

De animatoren hebben betoverde fristi gedronken. Ze zijn er helemaal romantisch van geworden en bekijken 

alles door een roze bril. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Romantische muziek, alles wat roze is, knutselmateriaal, waardevol kosteloos materiaal, briefjes, restjes 

parfum, kussens, alles om te trouwen,... 

SPEELIMPULSEN           

Draai de hele dag door romantische plaatjes, kleed alles in in het roze (zelfs het wc-papier is roze). In het 

knutsellokaal is er alleen roze verf te krijgen. Spreek de hele dag in de schattigste verkleinwoordjes en 

koosnaampjes. Zelfs 'vloeken' krijgt iets leuks als je aan de kinderen vraagt om in verkleinwoordjes te vloeken: 

'shitje', 'fukketjes' of 'verdommekes'. De kinderen kunnen bloemmetjes en andere kadootjes knutselen. Je kan 

ook met 'geheime vriendjes' werken. Maak er een soort alternatieve gotcha van. Om ter snelst iemand 

verwennen: iemand schaduw geven, iemand verfrissen, iemand een massage geven of insmeren met 

zonnecrème, trakteren,... Vul een schelp met watten. Zo kan je letterlijk iemand in de watten leggen. Je 

kan liefdesbrieven schrijven of romantische gedichtjes (elfjes bijvoorbeeld). Je kan een serenade zingen. Je 

kan een message-party organiseren of een message-wall maken, één van de animatoren helpt je desgewenst 

om briefjes te schrijven. Je kan natuurlijk ook in het eenzame hartenbureau terecht om allerlei vragen te 

stellen over huidige en toekomstige liefdesperikelen en om allerlei adviezen te krijgen. Een echte waarzegster 

voorspelt je toekomst in de liefde. Je kan parfums maken uit restjes oude parfum. Je kan jezelf ook een 

complete 'make-over' geven. Samen met een partner kan je het spel 'levensweg' in het groot naspelen. En voor 

wie wil kan je ook zwangerschapsoefeningen doen. Met kussens en doeken word je zo zwanger als je zelf wil. 

Diep ademhalen, uitblazen met korte stootjes, buikspieroefeningen doen, met de heupen wiegen,... als daar 

maar geen kindjes van komen... Of hou een reusachtige trouwpartij op het einde van de dag... Met een 

priester, bruidskindjes, een bruidstaart, een receptie, een sjieke slee,... 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke 

rol om het fantasiespel te doen slagen. 

  het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je 

fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven. 

  geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen. 

  geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen. 

  geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en 

hen bij het fantasiespel te betrekken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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