
PICKNICKTIME, ETEN OP DEKENTJES. 

KLEEDJE/AANBRENG 

We gaan met het hele gezin picknicken. Iedereen trekt zijn mooie kleren aan: papa met een grote snor, mama 

met een lang kleedje, twee baby's, oma met een wandelstok, stoer rebellerende broer,... We zoeken samen 

een mooi plekje uit voor onze picknickdeken. Vergeet de mand niet! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Verschillende ingrediënten voor het eten, reuze spelen (bijvoorbeeld viking kubb, spin ladder, reuze 

mikado,...), politie à outfit, oma/opa outfit, radio,… 

SPEELIMPULSEN           

Nadat jullie het beste plekje in jullie stad hebben gevonden, kunnen jullie de picknickdekens uitspreiden en de 

picknickmaaltijd voorbereiden. 

 

Enkele eenvoudige picknickhapjes: 

- Broodjes: Haal een vierkant brood en beleg deze met verschillende soorten beleg eventueel aangevuld met 

wat salade, tomaat, wortel of komkommer. Leg steeds twee boterhammen op elkaar en snij deze dan 

diagonaal door zodat je driehoeken krijgt. Prik er ook een tandenstokertje op om het geheel samen te houden. 

De tandenstokertjes kunnen ook versierd worden met kleine vlaggetjes. 

- Pastabekertjes :Kook de pasta (op voorhand!), snij de hesp in reepjes, maak kleine blokjes van de 

komkommer en snij de kerstomaten in vier. Laat daarna de pasta eerst afkoelen en voeg er wat mayonaise bij. 

Meng dan alles: de pasta met mayonaise, de reepjes hesp en de blokjes tomaat en komkommer dan door elkaar 

en verdeel deze over verschillende bekertjes. Of doe het gewoon in één kom en eet allemaal uit dezelfde kom. 

- Geroosterde marshmallows: Ga een kleine wegwerp/instant barbecue halen (te vinden in bijna elke 

supermarkt). Steek deze aan op een veilige plaats (let op met droog gras bijvoorbeeld). Geef de kinderen een 

brochettestokje en laat ze er een marshmallow opsteken. Hou de marshmallow boven het vuur tot de 

buitenkant licht verkleurt. 

 

Misschien komen er ook wel mensen langs op jullie picknick: 

- de politie die eerst wat kwaad is omdat jullie daar zitten, maar die jullie makkelijk kunnen overtuigen met 

een lekker broodje. 

- wandelaars die wel eens willen horen wat jullie hier doen, nodig ze gerust uit om een spelletje mee te 

spelen. 

 

Omdat het niet alleen om eten draait op een picknick kan je ook verschillende spelletjes voorzien. 

Verschillende reuzespelen zoals de spinladder, viking kubb, reuze mikado,.. Maar je kan ook voetbal, 

honkbal... spelen. Voor de tieners mag het wellicht wel al iets meer zijn dan een duffe picknickparty. Laat ze 

zich verkleden als oma of opa en ga als Benidorm Bastards de toer op. 

BEGELEIDERSTIPS  

Dit zijn heel gemakkelijke recepten. Laat de kinderen het dus gerust zelf doen. 

Laat de kinderen zelf ook experimenteren met typetjes in het park. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

