
VAN BLOTEVOETENPAD TOT BLOTEVOETENBAD. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Liesje Voet is voorzitter van de actiegroep 'vrije voeten'. Ze komt op voor de rechten van voeten. Zo vind ze 

dat je elke dag je vrienden moet groeten, iedere voet een naam moet geven en hen ook af en te trakteren op 

een blotevoetenpad --> de ultieme ontspanning voor voeten. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
2 stevige houten blakjes (diameter: 8cm) lengte min. 150 cm, een hoop pannelatten, schroeven, 

accuschroevendraaier, stevige plastiek, nietjesschieter, allerhande materiaal om het pad te vullen. 

SPEELIMPULSEN           

Maak je eigen blotevoetenpad. De clou is je voeten verschillende texturen laten voelen. Dit kan gaan van hard 

naar zacht, van koud naar warm, van blubberig tot zanderig. 

De basis: 

- Maak een houten structuur van verschillende vakjes/bakjes van 50cm op 50cm achter elkaar. Dit is ruim 

voldoende om 1 kind per keer te laten passeren. Je kan het pad breder maken als je het door meer kinderen te 

gelijkertijd wil laten betreden. In de bakjes bevestig je stevige plastiek. Later vul je de bakjes met 

verschillende texturen. Belangrijk: Zorg dat de plastiek niet te gespannen staat. Als de plastiek wat kan 

'meegeven' zal hij minder snel scheuren. 

De invulling: 

Aan jou om te kiezen wat je in de bakjes wil kappen. Wissel af en toe eens van vulling, dat maakt het nog 

zoveel plezanter! 

- voetenjaccuzzi: Vul een bakje met warm water, kap er wat badschuim in en leg er een voetpompje bij. Ga in 

het bakje staan en nee de pomp vast. Pomp nu bubbels in het bakje en laat je voeten genieten van deze 

jacuzzi. 

- Modderbad: vul een bak met verse aarde en meng met water. 

- strand-gevoel: vul een bakje met zand 

- Blubberbad: Vul een bakje met 'gellibath' deze blubber is te verkrijgen via www.materiaalmagazijn.be 

- Lopen op water: vul een bakje met zakjes aardappelzetmeel (maïzena) en water. Wanneer je over dit bakje 

loopt zal je er niet inzakken. Blijf je echter staan dan zak je weg. super plezant! 

- Kiezels: vul een bakje met kiezels 

- Kriebelplezier: vul een bakje met 'moeskes'. Deze isomovlokjes vind je gratis bij electromateriaal of kan je 

kopen bij het materiaalmagazijn. Je kan het ook vervangen door playmais. 

- De voetendroger: maak een bakje dat bijna volledig dicht is (je moet je voeten in 2 gaten stoppen). Zorg dat 

de blazer van het springkasteel aansluit op deze doos en laat je voeten droog blazen. 

- Voetengeurtjesmachine: zelfde concept als hierboven. Maak een bakje waar je je voeten instopt en kleef er 

een spuitbus deo aan. De kinderen kunnen op een knopje duwen en hun voeten lekker laten ruiken. 

- Natuurgevoel: leg in één vakje een 'valse' of echte grasmat. super leuk gevoel! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Laat de kinderen meehelpen bij het bouwen van het voeten pad. Kinderen kunnen meer dan je soms zou 

denken. Maar sommige dingen zoals werken met een nietjesschieter doe toch best zelf. 

Laat hen ook bepalen, eventueel testen welke 'bakjes' zij het leukst vinden. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

