
UPCYCLING, VAN WAARDELOOS NAAR WAARDEVOL. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het speelplein organiseert en reuze rommelmarkt en ruilbeurs! Alleen, er is nog geen materiaal om de markt 

mee te vullen. Alle kinderen, animatoren en ouders mogen hun kelders en zolders leeg maken en komen ruilen 

op het speelplein. Want wat jij al lang niet meer wil hebben, vindt iemand anders misschien wel geweldig! 

Leuk als weekthema, zo heb je ook voldoende tijd om materiaal te verzamelen of langs de kringloopwinkel te 

gaan. Ga ondertussen ook creatief aan de slag met het materiaal. Blaas de oude spullen nieuw leven in. Je zal 

zeker bewonderende blikken krijgen! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
- Oude kleren uit de verkleedkoffer of van de kringloopwinkel 

- Oude boeken zoals atlassen, encyclopedieën... (best met hard papier) 

- Naald en draad 

- Oude vinylplaten 

- Allerlei kosteloos materiaal om je nieuwe spulletjes nog verder te pimpen (kroonkurken, plastiek potjes, wc 

rolletjes, restjes wol ...) 

SPEELIMPULSEN           

Project Runway op het speelplein: 

- Verzamel oude kleren waarin geknipt mag worden 

- Zorg voor goede stofscharen, dat knipt véééél makkelijker dan die kleine kinderschaartjes! 

- Zorg voor leuk materiaal om te versieren: allerlei knopen, lintjes, pailletten, ritsen 

- Knip de mouwen van een t-shirt en naai die van een andere t-shirt er terug aan. Go crazy met kleuren en 

motiefjes! 

- Vul oude dassen op met sokken of kussenvulling. Naai ze vervolgens dicht en naai er knopen op. Je hebt nu 

een leuke knuffelslang! 

- Of naai een hele hoop oude dassen aan elkaar (aan de lange zijden) en maak er een rokje van. 

- Knip vierkantjes in allerlei kleuren en motieven en naai ze aan elkaar als reusachtig lappendeken: ideaal om 

als picknickdeken te gebruiken! 

- Maak een toffe tas van een oude jeansbroek: knip de pijpen af en stik onderaan door. Knip één van de pijpen 

in de lengte door en maak er een riem van. Bevestig alle stukken aan elkaar en je handtas is klaar! 

Slingerfestival - slingers uit boeken 

- Verzamel oude boeken met stevig papier, zoals atlassen of oude encyclopedieën. 

- Knip leuke figuren uit: vlaggetjes, bloemen, hartjes, auto's... 

- Heb je een naaimachine? Stik ze dan vast op een lint. Maar met naald en draad, een gewone nietjesmachine 

of dubbelzijdige tape lukt het even goed! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Zorg voor een gevarieerd aanbod en probeer voor ieder wat wils te voorzien. Niet iedereen is graag bezig met 

naald en draad. Maar je kan even goed oude meubels uit elkaar halen en zo nieuwe kastjes ontwerpen. 

Sommige kinderen knutselen graag, anderen kunnen kraampjes voor de rommelmarkt bouwen, nog anderen 

kunnen reclame gaan maken in de buurt (affiches, flyers, promo met de megafoon,...) 

En verder, alles kan en alles mag! Laat je creativiteit de vrije loop gaan. Het is geen ramp als er een krasje op 

je spullen komt of je experiment niet helemaal lukt zoals verwacht. Dat is het leuke aan kringloopspullen. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

