
RIDDER RUDY RESTAFVAL EN DE PROPERE PRINSES. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Ridder Rudy Restafval is hopeloos verliefd op Prinses MiraDeblauwe. Zij is echter niet geïnteresseerd in Rudy, 

de vieze ridder. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Afval allerhande (oude tafellakens, restjes touw, bedovertrekken, handdoeken, knopen, dopjes, kaasdoosjes, 

wc-rolletjes, plastiek flessen), lijm, glitters, schmink, toneeldoeken, tafels en stoelen, papier, potloden, ... 

SPEELIMPULSEN           

Rudy wil kost wat kost een goede indruk maken op de propere prinses en besluit een groot feest voor haar te 

organiseren. Op het feest zal een modeshow plaatsvinden met restafval, zo kan hij bewijzen dat glamour en 

afval wel samengaan. Daarnaast zal er gedanst en gefeest worden. 

 

Rudy Restafval is een ridder van de Ronde Vuilnisbelt. Hij is dol op de prinses, maar weet niet goed hoe hij de 

zaak moet aanpakken. Hij is dol op oude verpakkingen, maar heeft een hekel aan appelschillen, lege batterijen 

of glazen flessen. Met de hulp van zijn vrienden Gerda Groen, Klaas Gevaarlijk Afval,Glazen Guido en alle 

kinderen stort hij zich op mode. Als dat maar goed afloopt! 

 

Voorbereiding van het feest: heel de feestzaal wordt ingekleed met afval. 

- slingers van kroondopjes 

- sfeerlampen van plastic flessen 

- brievenbussen voor de messagewall van lege drankkartons 

- maak een stereo-installatie na uit afval. Plaats daarin je echte radio. Wie is straks 'trash-dj' van dienst? 

- dopjeslogo: verzamel genoeg doppen van flessen. Deze dopjes lijm je op een groot stuk karton naast elkaar, 

per kleur, of in een vooringekleurd stramien (bvb. een logo, naam of tekening). 

 

Modeshow 

Van afvalmateriaal kan je fantastische en spectaculaire feestkledij, juwelen en accessoires maken (parels van 

papier, kostuums van kranten en oude stoffen, etc.). 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Hou er mee rekening dat het afval achteraf nog allemaal terug gerecycleerd moet worden en dat er geen extra 

afval ontstaat. 

 

Dit speelidee is geïnspireerd op een ecoshizzelactiviteit van Speelplein Beveren-Waas. (zie www.ecoshizzel.be) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

