
VERKIEZING MISS EN MISTER ECO 

KLEEDJE/AANBRENG 

Door al het afval in de wereld raken we verlamd. Alle animatoren vallen plat op de grond. Eén voor één slaken 

ze nog een laatste ademstoot waarin ze vertellen wat hun activiteit/discipline zal worden om de wereld van 

het afval te redden. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Alle mogelijke (afval)materialen die je maar kan vinden: plastic flessen (véél), ice-tea blikjes (véél), hockey-

sticks, balletjes, filters, zand, stenen, doeken, emmers, bekers, kroonkurken, bakken, afval (papier, pmd, 

rest, gft), afvalcontainters, kosteloos materiaal (wc-rolletjes, kaasdozen, eierdozen, yoghurtpotjes, 

kroonkurken, botervlootjes, kartonnen buizen, plastic potjes, shampoo-flesjes, oude pizzadozen, 

cornflakesdozen, karton ...), glazen flesjes, quizvragen, stokjes, Water uit de moervaart, grind, stofjesresten… 

SPEELIMPULSEN           

Aan de hand van verschillende eco-disciplines gaan we op zoek naar miss en mister Eco. Aan de hand van een 

puntensysteem controleren we hoe goed onze kids met afval omgaan. 

 

- Bowlen naar flessen, sjoelen met kroonkurken en blikwerpen met ice-tea blikjes 

- Hockey met platgedrukte ice-tea blikjes als puck 

- Sorteerestafette: emmers afval sorteren in de aangewezen vuilbak 

- Vuilbakrace 

- Viking Kubb met flessen (gevuld met gezuiverd water) 

- Muziekinstrumenten maken met afval en kosteloos materiaal 

- Vrij knutselen met afval en kosteloos materiaal 

- Muziekorkest met glazen flesjes (gevuld met gezuiverd water) 

- Zwerfafval verzamelen op en rond de markt 

- De grote afvalquiz (alle weetjes over het milieu, afvalverwerking en recyclage) 

- Water uit de dichtstbijzijnde beek zuiveren met een zelfgemaakte filter 

 

De kinderen kunnen vrij kiezen welke disciplines ze meedoen. Hiervoorkrijgenze een kaartje waarop de 

monitoren aangeven welke scores zij behaalden. Ze kunnen herhaaldelijk deelnemen aan dezelfde discipline 

om zich te specialiseren of ze kunnen gaan voor een all-round kennis door zoveel mogelijk disciplines aan te 

doen. Op het einde tellen we de scores op en verkiezen we aan de hand van een korte enquète de miss en 

mister Eco, dit om mogelijke 'cheaters' een stapje voor te zijn! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Het is belangrijk dat het afvalmateriaal achteraf nog gesorteerd kan worden. 

 

Dit speelidee is geïnspireerd op een ecoshizzelactiviteit van speelplein De Suikerspin uit Moerbeke Waas en 

speelplein Oranje uit Maldegem. 

(zie www.ecoshizzel.be) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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