
TECHNISCH STERK? ZEKER WERK. TECHNISCHE DIENST SPELEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Na verloop van tijd ligt het speelplein er een beetje verloederd bij. Tijd voor een grote hersteloperatie. De 

technische dienst schiet in actie. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Papier, balpennen,verkleedgerief, waardevol kosteloos materiaal, specifiek materiaal voor de verschillende 

diensten,... 

SPEELIMPULSEN           

Klusjes: Een groepje kinderen trekt op inspectie op het speelplein. Ze bedenken allerlei echte en verzonnen 

klusjes die dringend 'ns moeten gebeuren om het speelplein terug wat deftig te krijgen. 

Interlabor Interim: Dan komt ons Suzanne op de proppen. Ze hangt overal papieren op met daarop 'werklieden 

gezocht'. De kinderen worden in ploegen ingedeeld en gaan aan het werk. 

Groen en plantsoen: Snoeien, planten watergeven, een zwembad bouwen, onkruid wieden,... 

De vuilkar: Met een oude stootkar, vuilniszakken en zelfgemaakte prikkers trekken de kinderen op stap om het 

speelplein terug netjes te maken. Wat nog opnieuw kan gebruikt worden gaat naar het containerpark. Enkele 

kinderen verzamelen samen er met een animator tof materiaal voor de knutselaars en de kampenbouwers. Zij 

kunnen gratis dit materiaal afhalen. 

De dienst feestelijkheden: Zij fleuren het speelplein op met vlaggetjes, spandoeken, bloembakken... (In de 

loop van de zomer moet je 'ns langs gaan bij een bevriend tuincentrum. Soms geven ze gewoon wat 

perkplanten weg omdat die toch niet meer verkocht worden.) 

De dienst wegmarkeringen: Zij maken allerlei verduidelijkende bordjes en hangen ze op: voorrang van rechts, 

STOP!, eenrichtingsverkeer,... 

De schrijnwerkerij: Zij maken een kot voor het speelpleinkonijn, een kapstok voor de verkleedkleren, een 

kastje voor de sleutels,... 

Andere diensten: De dienst voor toerisme heet de nieuwe speelpleinkinderen welkom en maakt een 

promofolder van het speelplein. De cultuurdienst moet een optreden organiseren of een speelpleinfeest, de 

sportdienst promoot sporten op het speelplein,... 

De eerste pré: Als de job gedaan is krijgen de kinderen natuurlijk een loon. Misschien is er wel een winkel of 

een café waar je je geld kan opdoen. Of je kan alles netjes sparen op de bank. 

 

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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