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Voorwoord 
Deze gids biedt leuke ideeën en activiteiten aan leefgroepen en gezinnen om hun tijd creatief en speels 

in te vullen tijdens deze quarantaine-maatregelen. Deze brochure is zeker niet de oplossing om alle 

verveelmomentjes te doen verdwijnen maar het kan een goede hulp zijn om de saaie momenten te 

overbruggen. We probeerden een grote variëteit aan ideeën samen te bundelen zodat er voor ieder 

wat wils is.  

In de overzichtstabel kun je een kort overzicht terugvinden waarin per activiteit kort wordt ingegaan 

op de leeftijdsgroep, aantal deelnemers… Zo kan er snel een activiteit gevonden worden die beste 

voldoet aan de voorkeuren.  

Hopelijk beleven jullie even veel plezier aan de brochure als wij hebben gehad met het maken ervan!  

 

Veel groetjes,  

Fien Claeys, Lieze Coussement, Tabitha Maes, Annelies Rommelaere en Amber Vancayseele 

 

En vooral vergeet niet:  
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Overzicht van de activiteiten 
Naam van de activiteit  Leeftijd  Individueel/groep Aantal  Pagina  

Bekijk op 1 april live een tryout 
van een goochelshow 

3 tot 10 jaar  Individueel en groep  Onbeperkt  8 

Maak een garage voor je auto’s 4 tot 12 jaar  Individueel en groep Onbeperkt 20  

Bouw een kamp  4 tot 14 jaar  Individueel en groep  Onbeperkt  9 

Maak je eigen bowlingspel  6 tot 12 jaar Groep Minimaal 2  30 

Creatief met pasta 6 tot 12 jaar  Individueel en groep  Onbeperkt  31 

Maak echte emoji’s  6 tot 14 jaar  Individueel en groep Onbeperkt  20 

De mol  Vanaf 6 jaar  Groep Onbeperkt 21 

Time’s Up  Vanaf 8 jaar  Groep  Minimaal 4   13 

Neem deel aan de Lockdown-
games 

Tot 12 jaar  Groep Onbeperkt 16 

Kaartspellen: dag madam Vanaf 12 jaar  Groep  Minimaal 3  11  

Kaartspellen: ezelen  Vanaf 12 jaar  Groep  Minimaal 3  11 

Speel het spel “weerwolf” Vanaf 12 jaar  Groep  Minimaal 6  19  

Academisch uurtje Alle 
leeftijden 

Individueel / 28 

Bakwedstrijd  Alle 
leeftijden  

Groep  Onbeperkt  15 

De onzichtbare leider Alle 
leeftijden  

Groep Onbeperkt 21 

Doe de 30 dagen tekenen 
challenge 

Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt  30 

Filmmarathon met popcorn  Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt  9 

Fotozoektocht  Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt  9 

Gotcha Alle 
leeftijden  

Groep  Onbeperkt 21 

Haal de professor in je naar 
boven! 

Alle 
leeftijden  

Individueel en groep Onbeperkt 28 

Haal je gezelschapsspelletjes 
van onder het stof  

Alle 
leeftijden  

Groep  Minimaal 2  12 

Kaartspellen: broek af  Alle 
leeftijden  

Groep  Minimaal 2  11  

Karaoke Alle 
leeftijden  

Groep  Minimaal 2  25 

Kettingreactie Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt  9 

Leer iets nieuws aan  Alle 
leeftijden  

Individueel  / 14 

Leg je naam met verschillende 
voorwerpen 

Alle 
leeftijden  

Groep Onbeperkt  29  

Luister naar Podcasts Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt  14  

Maak een afvalpuzzel  Alle 
leeftijden 

Individueel en groep Onbeperkt 21 

Maak een ik-verveel-mij-pot Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt 24 
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Maak een TikTok-account en 
leer de volgende 
‘#blijfinuwkotdansjes’ 

Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt  10  

Maak een vlog  Alle 
leeftijden  

Individueel en groep Onbeperkt  25 

Maak je eigen memoryspel  Alle 
leeftijden  

Groep  Minimaal 2  18  

Maak Op-kikkertjes Alle 
leeftijden 

Individueel  / 25 

Organiseer een ouderwetse 
kermis 

Alle 
leeftijden  

Groep  Onbeperkt  22 

Organiseer een quiz Alle 
leeftijden  

Groep  Onbeperkt  17 

Organiseer jullie eigen 
Olympische spelen  

Alle 
leeftijden  

Groep  Onbeperkt  22 

Recordmuur maken  Alle 
leeftijden  

Groep  Onbeperkt  16  

Samen koken  Alle 
leeftijden  

Individueel en groep  Onbeperkt  15 

Schilder paaseieren Alle 
leeftijden 

Individueel en groep  Onbeperkt 26 

Speels opruimen  Alle 
leeftijden  

Groep  Onbeperkt  16  

Wie zit er achter jou?  Alle 
leeftijden  

Groep Onbeperkt 21 
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Algemene tip: een dagschema 
Als kinderen of jongeren een lange tijd aaneengesloten thuis of in de leefgroep moeten verblijven, kan 

de routine en structuur al snel verloren gaan. Het is echter erg belangrijk voor onze mentale 

gezondheid om wel routine en voorspelbaarheid te hebben en te komen tot een soort vast dagritme. 

Dat betekent onder meer: ons eigen slaapritme respecteren, regelmatig eten en verschillende soorten 

activiteiten afwisselen. Dus zelfs als het lijkt alsof je niets te doen hebt, probeer toch een dagschema 

voorop te stellen.  

Vanaf een bepaalde leeftijd kan je de kinderen hier ook zelf in betrekken. Stel de verwachtingen of 

voorwaarden voorop, teken de grote lijnen uit, maar geef hen daarna de vrijheid om zelf de concrete 

invulling te kiezen. Als kinderen/ jongeren zelf inspraak hebben gekregen, zijn ze nadien vaak ook meer 

geneigd om de gemaakt afspraken na te leven. Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind/de 

jongere kan dit gebeuren op meer of minder zelfstandige basis. 

Als het kind/de jongere creatief is ingesteld, kan het opmaken van een schema aanleiding geven tot 

een heuse knutselactiviteit. (Pinterest staat vol met leuke voorbeelden). Steek gerust wat tijd en 

moeite in je schema en maak er iets moois van! Dat verhoogt mogelijks ook de betrokkenheid en de 

uiteindelijke motivatie om het schema effectief na te leven. En je hebt snel alweer een paar uurtjes 

gevuld. 

Eenmaal het schema werd opgesteld, wordt het kind/de jongere verwacht zich hieraan te houden. Je 

hebt nu al ouder of opvoeder een kader om naar terug te grijpen en je kan ook steeds consequenties 

stellen tegenover het niet naleven van het schema indien nodig. De jongere heeft immers zelf inspraak 

gekregen en zich ertoe verbonden het schema te volgen. 
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Voorbeeld van een dagschema: 
8u: opstaan 

Het is natuurlijk wel een klein beetje vakantie, dus het kan geen kwaad om de jongere iets later te 

laten opstaan dan normaal, nu ze niet langer op tijd hoeven te zijn voor de schoolbel. We weten 

immers allemaal hoe lastig het is voor pubers om vroeg op te staan en van ‘s morgens goed te 

functioneren. Maar elke dag uitslapen tot na de middag is geen goed idee. Bovendien maakt het ook 

het vinden van momenten voor quality time makkelijker als iedereen min of meer hetzelfde dagritme 

aanhoudt. Hou de regelmaat en spreek een uur af waar iedereen zich in kan vinden. 

Opmerking: jongere kinderen zullen gemakkelijker vroeg opstaan en zijn ook actiever en aandachtiger 

in de voormiddag. Zij kunnen mogelijks dan weer meer gebaat zijn bij een rustmoment in de namiddag. 

8u10-8u30: ochtendroutine 

De hele dag thuis blijven, is geen excuus om een hele dag in je pyjama rond te lopen. Je kan wat lossere 

kleren aandoen, maar blijf toch omkleden. Op die manier vergeet je ook niet om elke dag vers 

ondergoed aan te doen en het is gewoon hygiënischer. 

Ook de andere activiteiten behorend tot de ochtendroutine, blijf je best behouden: tanden poetsen, 

haren kammen, kattenwasje aan de lavabo, bed opmaken… Neem in je routine ook ‘handen wassen’ 

op, wat nu nog belangrijker is dan anders. Als je dit elke dag op hetzelfde moment doet, zal je het 

minder snel vergeten. 

8u30-9u: ontbijt 

Ontbijt blijft de belangrijkste maaltijd van de dag, ook als je niet naar school moet. Maak van het ontbijt 

gebruik om een babbeltje te slaan met je huisgenoten en de concrete invulling van je dag te bespreken. 

Maak afspraken indien noodzakelijk of nodig hen uit voor een gezamenlijke activiteit. Bekijk ook samen 

welke taken moeten gedaan worden de rest van de dag. 

9u-10u30: (gezamenlijke) ontspanning 

Natuurlijk hoeft het niet saai te zijn en mag je meer doen dan klusjes en academische activiteiten. Je 

hebt nu eenmaal meer vrije tijd dan normaal, dus maak er gerust gebruik van. Je kan kiezen voor een 

meer of minder actieve vorm van ontspanning, afgestemd op je levensstijl en behoefte. Maar vergeet 

ook niet af en toe iets actiever te doen. Als je het huis niet verlaat, kom je al snel aan minder dagelijkse 

beweging dan je voordien had. Ga dus ook af en toe een wandeling maken, speel een potje voetbal, 

organiseer een pilates-les, maak een fietstochtje, organiseer een trappenrace of een estafette... 

Zie ook onderstaande lijst voor inspiratie! 

Opmerking: Pubers worden trager wakker en hebben ‘s morgens wat tijd nodig om tot volle 

concentratie te komen. Zoals eerder aangegeven zijn jongere kinderen echter vaak aandachtiger in de 

voormiddag. Daarom kan het interessant zijn om hun dagschema hierop af te stemmen, door 

activiteiten waar meer concentratie voor nodig is naar de voormiddag te verschuiven.  

10u30-12u: academische activiteiten 

Blijf je brein ontwikkelen en uitdagen en ga de meer academische activiteiten zeker niet uit de weg. 

Mogelijks kreeg je thuistaken mee van de school of heb je binnenkort nog deadlines. Maar ook andere 

activiteiten waar meer concentratie voor nodig is, zijn mogelijk: een boek lezen, een kruiswoordraadsel 

invullen, een puzzel maken, een Franse film bekijken… Of ga creatiever aan de slag en organiseer iets 

samen: geef elk een spreekbeurt over een geliefd onderwerp en ga nadien in discussie, organiseer een 

quiz voor je huisgenoten... 
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12u-12u45: (koken +) middageten 

Eet op vaste tijdstippen. Indien je je academische activiteit individueel uitvoerde, bijvoorbeeld op je 

kamer, is dit opnieuw het ideale moment om even bij te praten met je huisgenoten en bij hen te 

informeren hoe hun dag verliep. 

Nu je wat meer vrije tijd hebt, kan je hiervan ook gebruik maken om eens wat uitgebreider of 

specialer te koken. Dit is een leuke bezigheid die opnieuw ook voor wat verbinding met je 

huisgenoten kan zorgen. 

12u45-13u15: help met huishoudelijke taken 

Huishoudelijke taken moeten nog steeds uitgevoerd worden. Daar is in quarantaine geen uitzondering 

op, misschien is er zelfs meer te doen dan voordien. Help even met huishoudelijke taken, zoals de 

afwas, was plooien, kuisen, opruimen, planten water geven… Als iedereen samenwerkt, is het snel 

voorbij en kan iedereen genieten van een huis dat netjes en in orde staat. 

13u15-14u30: individueel rustmoment 

Als je de hele dag thuis zit, heb je minder contact met de buitenwereld en plots veel meer tijd om rond 

te hangen met je huisgenoten. Maar dat kan al snel saai worden of mogelijks zelfs aanleiding geven tot 

spanning of conflict. Neem daarom zeker ook af en toe wat me-time. Dat kan je op verschillende 

manieren invullen: platte rust, luisteren naar muziek, chatten of bellen met vrienden of familie, een 

spelletje op je telefoon, een wandeling op je eentje, scrollen op social media…  

14u30-16u: academische activiteiten 

Nu je wat uitgerust bent, kan je nog even een intellectuele uitdaging aangaan. 

16u-18u: (gezamenlijke) ontspanning 

Speel nog even een spelletje of doe een gezamenlijke (sport)activiteit. Opnieuw; wees creatief. Doe 

een knutselactiviteit, bak alvast samen een dessert voor na het avondeten, werk iets uit voor de dag 

nadien… 

18u30: (koken +) avondeten 

19u30: (individueel) rustmoment 

Het einde van de dag komt er aan. Doe nog even waar je zin in hebt en waar je helemaal tot rust van 

komt. Contacteer familie of vrienden die overdag niet bereikbaar waren, lees je facebook-wall, kijk 

televisie, lees een boek…  

21u-22u: avondroutine 

Behoud ook je normale avondroutine: neem een douche, poets je tanden, doe terug je pyjama aan, 

ruim nog even op indien nodig... 
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Overzicht activiteiten 
Alvorens we de activiteiten overlopen willen we op een belangrijk regel ingaan die best in acht wordt 

genomen alvorens de activiteiten starten namelijk maak afspraken.  

Het is beste om de afspraken te maken in samenspraak met het kind. Hier geldt net hetzelfde principe 

als bij een dagschema maken, namelijk als kinderen/jongeren zelf inspraak hebben gekregen, zijn ze 

nadien vaak ook meer geneigd om de gemaakte afspraken na te leven. Het is belangrijk om duidelijk 

te zijn in wat je verwacht en dit helder te communiceren. De afspraken moeten realistisch zijn voor 

beide partijen. Bijvoorbeeld van een kind die niet lang kan stilzitten moet je niet verwachten dat hij/zij 

een uurtje in stilte aan tafel gaat werken. Een hulpmiddel kan zijn om in te spelen op de interesses van 

het kind/jongere.  

Een voorbeeld van een afspraak is “Als jij nu een half uurtje alleen kan spelen, dan kook ik ondertussen 

en speel ik daarna een spelletje Uno met jou.”. Houd je ook aan de afspraken, ook al zie je bijvoorbeeld 

dat ze wel rustig bezig zijn als de afgesproken tijd voorbij is. Een hulp hierbij kan een klokje zijn om de 

resterende tijd aan te tonen. Door de afspraken na te komen blijf je betrouwbaar en voorspelbaar en 

zal je hen volgende keer makkelijker kunnen aansporen om opnieuw alleen te spelen. Als laatste willen 

we zeker meegeven van het belang van complimentjes te geven als kind/jongere de afspraak goed 

heeft nageleefd. Zo wordt het gedrag gestimuleerd.  

 

1. Buiten spelen 
Ga vooral zo veel mogelijk naar buiten met de kinderen en jongeren, zeker nu het weer aan de betere 

hand is. We verstaan dat het wat moeilijk kan zijn met jongere kinderen. Heel wat speelpleinen zijn 

afgezet, waardoor buitenspelen soms wat moeilijk wordt maar er is nog zoveel meer te doen. Je kan 

gaan wandelen, spelen in de tuin of op straat in een rustige buurt. Op veel plaatsen is er nu veel minder 

verkeer. Kinderen kunnen fietsen, rolschaatsen, krijten, hinkelen, touwtje springen, maak je eigen 

stelten uit conserveblikken, hoelahoep, parcours bouwen, wedstrijdjes organiseren... Je kan een saaie 

wandeling ook opleuken! In heel wat gemeenten worden bewoners aangemoedigd om een 

knuffelbeer voor hun raam te zetten. Kijk zeker eens na of dit ook gebeurt in een gemeente in de 

omgeving en ga maar op berenzoektocht. De wandeling kan altijd opgeleukt worden met een 

verzameltocht, bijvoorbeeld spot zoveel mogelijk verschillende bloemen, verzamelen mooie steentjes 

of tel insecten. 

Ook oudere kinderen hebben er natuurlijk alle baat bij om regelmatig buiten te komen. Moedig hen 

aan om te gaan wandelen, fietsen of lopen. Misschien kunnen ze aan een persoonlijk sportrecord 

werken? 

 

2. Bekijk op 1 april live een try-out van een goochelshow! 

Normaal produceert Cliffhanger hoofdzakelijk video's voor bedrijven en organisaties. In Corona-tijden 

liggen de opnames uiteraard helemaal stil. Peter houdt zich naast Cliffhanger ook bezig met goochelen. 

Om alle ouders die met kinderen thuis zitten of begeleiders in een leefgroep wat te helpen hun 

kinderen te entertainen, organiseren ze een goochelshow via Facebook Live. Een link naar het 

evenement op Facebook: https://www.facebook.com/events/512985952733417 

Geschikt voor kinderen tussen 3 en 10 jaar, maar oudere kinderen zijn uiteraard ook welkom. Je kan 

dit individueel bekijken maar is zeker ook leuk om dit in groep te bekijken.   

https://www.facebook.com/events/512985952733417
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3. Kettingreactie 

Een kettingreactie is een reactie van gebeurtenissen, waarbij de ene gebeurtenis de volgende 

gebeurtenis uitlokt. Je kan dit gerust zelf maken. Hieronder vind je enkele voorbeelden en enkele 

filmpjes met tips: 

- 99 amazing Chain Reaction Tricks Part 3: Dit is een filmpje waarin er 99 verschillende soorten 

kettingreactie worden getoond. Wie weet halen jullie hier enige inspiratie uit.  

(https://www.youtube.com/watch?v=2odi5nszWKc)  

- Maak je eigen kettingreactie | Doe het zelf | Het Klokhuis: In dit filmpje worden drie 

voorbeelden getoond van mogelijke kettingreacties en geeft enkele nuttige tips 

(https://www.youtube.com/watch?v=o_kkrcJN5b8)  
- Hoe werkt een kettingreactie?: In dit filmpje gaat Boy van QuestJunior een mega coole 

kettingreactie maken en geeft enkele tips 

(https://www.youtube.com/watch?v=ER79nLAD26I).  

Geschikt voor alle leeftijden. Je kan het in groep of individueel doen.  

Tip: vergeet ook niet om voldoende tijd te voorzien om alles terug op te ruimen!  

 

4. Bouw een kamp 

Bouw een kamp. Binnen of buiten, hoog of laag, in de zetel of onder de tafel… Zoek samen welk 

materiaal je kan gebruiken en bouwen maar! 

Geschikt voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Je kan dit individueel doen, maar is leuker in groep. 

Tip: spreek op voorhand af hoe lang het kamp mag blijven staan en wanneer het tijd is om terug op 

te ruimen.  

 

5. Fotozoektocht 

De begeleiders/ouders nemen foto’s van bekende plaatsjes in het gebouw of op het domein. Als de 

kinderen/jongeren naar de plaats van de foto gaan, kunnen ze daar een opdracht doen. Hier kan een 

puntensysteem of zelfs een prijs aan gekoppeld worden. Oudere kinderen kunnen dit ook zelf 

organiseren voor hun huisgenoten of meehelpen met de begeleiders. 

Geschikt voor alle leeftijden. Je kan het individueel of in groep spelen. 

Tip: Onderhandel over de vooropgestelde prijs die te winnen valt. Laat de kinderen/jongeren zelf 

kiezen wat ze een leuke prijs vinden. (Hoeft niet materieel te zijn! -> kan ook gaan over extra dessertje, 

keuze over de film ‘s avonds, keuze over de volgende activiteit, vrijstelling van de afwas…) 

 

6. Filmmarathon met popcorn 

Er kan in de leefgroep een filmmarathon gehouden worden. Je kan 

op voorhand popcorn maken, samen of door een begeleider.  

Tip: Geef de kinderen/jongeren inspraak in de keuze van de films. 

Organiseer bijvoorbeeld een stemming en laat iedereen ideeën 

geven.  

https://www.youtube.com/watch?v=2odi5nszWKc
https://www.youtube.com/watch?v=o_kkrcJN5b8
https://www.youtube.com/watch?v=o_kkrcJN5b8
https://www.youtube.com/watch?v=ER79nLAD26I
https://www.youtube.com/watch?v=ER79nLAD26I
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Tip: Je kan de films random kiezen of een thema vooropstellen (bv. Disney, superhelden, Halloween, 

tekenfilms, films van voor 2010, Harry Potter, Lord of the Rings, …). Eenmaal het thema gekozen is, 

moeten alle voorstellen hierbinnen passen.  

Tip: Set the scene en maak je eigen home-cinema. Maak een kussenfort, voorzie extra dekentjes, 

knutsel popcornbekers, kies voor fleurige drinkbekers, voorzie ticketjes, laat iemand de films 

aankondigen met een kleine introductie… Verdeel de taken of maak groepjes. 

Popcorn maken  
Ingrediënten voor popcorn 

- 2 el zonnebloemolie 

- 50 g gedroogde maïskorrels 

- 25 g kristalsuiker 

Recept 
1. Neem een diepe pan met deksel, bijvoorbeeld een oude wok. Giet de zonnebloemolie erin en 

laat op hoog vuur heet worden. 

2. Strooi de maïskorrels in de pan, met de suiker (of zout voor de liefhebbers?) eroverheen. Doe 

de deksel erop en schud even. 

3. Zodra je de eerste *pop* hoort, zet je het vuur iets lager, naar middelhoog. Zet het deksel iets 

schuin op de pan, zodat de stoom kan ontsnappen. Schud geregeld. 

4. Stopt het *poppen* ? Zet het vuur uit en giet de (bloedhete!) popcorn over in een kom. Het is 

belangrijk om dit meteen te doen, anders kan de suiker alsnog verbranden. Als de popcorn iets 

is afgekoeld, roer je er nog even met je handen of een lepel doorheen om de popcorn los van 

elkaar te maken. 

5. De kooktijd is 10 minuten. Dit is de hoeveelheid voor ongeveer 5 bakjes popcorn.  

Geschikt voor alle leeftijden. Je kan het in groep of individueel doen.  

 

7. Maak een TikTok-account aan en leer de volgende ‘#blijfinuwkotdansjes’: 
Geen school omdat je in uw kot moet blijven? Dan is dit het perfecte moment om TikTok dansjes te 

leren! Op de volgende link vind je alvast negen toffe dansjes terug die je jezelf of anderen kan aanleren. 

Maak nadien zeker ook je eigen filmpje van het dansje en deel het resultaat. De link: 

https://mnm.be/websnack0/9tiktokdansjesdiejekanlerenterwijljeuwkotblijft. 

Daarnaast staat TikTok natuurlijk ook vol met allerlei andere filmpjes. Misschien vind je wel een leuke 

uitdaging die je eens kan proberen (check De Chiro of de KETNET-Wrappers). Of misschien durf je het 

wel aan om zelf eens een TikTok filmpje te maken? 

Geschikt voor alle leeftijden. Je kan het in groep of individueel doen.  

 

8. Kaartspellen 

Een kaartspel spelen kan heel leuk zijn. Hieronder zijn er driekaarten uitgelegd maar er bestaan er 

natuurlijk nog heel wat meer dan enkel deze drie. Je kent er waarschijnlijk ook wel nog een paar. 

https://mnm.be/websnack0/9tiktokdansjesdiejekanlerenterwijljeuwkotblijft
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Tip: Vraag de jongeren ook zelf welke kaartspellen zij kennen. Geef hen 

elk om beurt de kans om een kaartspel te introduceren (bijvoorbeeld 

één per dag). Laat hen zelf ook de uitleg verzorgen. Indien dit moeilijk 

is voor de jongere, ondersteun dan. Zoek op voorhand samen de 

spelregels op online en spreek af hoe jullie het spel samen kunnen 

introduceren. Vraag ook naar leuke anekdotes: waar of van wie hebben 

ze het spel de eerste keer geleerd? Waaraan doet het spel hen 

herinneren? Wat was de leukste situatie waarin ze het ooit gespeeld 

hebben?  

 

“Broek af” 

Benodigdheden: kaartspel. 

De kaarten worden gelijk verdeeld over de twee spelers. De spelers leggen telkens tegelijkertijd de 

bovenste kaart van hun stapel bloot op tafel. Wie de hoogste kaart heeft, krijgt de kaart van de 

tegenspeler. Wanneer dezelfde kaart gelegd wordt, legt iedere speler opnieuw een kaart, met de prent 

naar beneden, om vervolgens een nieuwe kaart te leggen met de prent terug naar boven. Wie op het 

einde geen enkele kaart overhoudt, is verloren.  

Geschikt voor twee spelers van alle leeftijden.  

 

“Dag madam” 

Benodigdheden: kaartspel.  

Alle spelers zetten zich rond een tafel. Iedereen krijgt een aantal speelkaarten. Om de beurt draait 

iemand de bovenste kaart van z'n stapeltje om en legt deze in het midden op tafel. Van te voren spreek 

je een aantal doe-of-zeg-dingen af voor bepaalde kaarten. Bv: Bij een dame sta je recht en zegt: 'dag 

madam'. Bij een heer loop je 1 maal rond de tafel. Bij een aas ga je op de grond zitten... Diegene die 

de 'opdracht' laatst uitgevoerd heeft, krijgt alle kaarten die op dat ogenblik in het midden van de tafel 

liggen. Wie geraakt er als eerste al z'n kaarten kwijt? 

Geschikt vanaf 12 jaar. Het is aangeraden om dit met minstens drie personen te spelen.  

 

 “Ezelen” 

Benodigdheden: kaartspel. 

Je speelt ezelen met drie tot zes personen, hoewel je het aantal nog wel zou kunnen uitbreiden. Voor 

elke speler heb je vier kaarten nodig van gelijke waarde, bijvoorbeeld vier vrouwen of vier tienen. Speel 

je met drie spelers, dan heb je in totaal dus maar twaalf kaarten nodig. Speel je met vijf spelers, dan 

zijn er twintig kaarten in het spel. De kaarten die je niet nodig hebt leg je terzijde, of stop je terug in 

het doosje. 

Bij ezelen moet je proberen om vier gelijke kaarten in je hand te krijgen. Tegelijkertijd moet je er voor 

zorgen dat je niet ‘de ezel’ wordt door als laatste te reageren als iemand een viertal compleet heeft. 

Het spel 
De gever deelt aan elke speler steeds één kaart, tot alle kaarten op zijn en iedereen vier kaarten in 

zijn/haar hand heeft. Alle spelers bekijken hun kaarten. Het is de bedoeling om vier gelijke waardes 

over te houden, en iedereen selecteert één kaart die hij/zij kwijt wil. Deze kaart wordt links van 
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hem/haar gedekt op tafel gelegd, dus met de afbeelding naar beneden. Als alle spelers hun kaart 

hebben neergelegd, neemt elke speler de kaart op die rechts van hem/haar ligt, dat is dus de kaart van 

de rechterbuur. De kaart wordt toegevoegd aan het eigen setje. De kaarten worden opnieuw bekeken 

en er wordt een nieuwe kaart uitgezocht die weggelegd kan worden. Als iedereen de keuze heeft 

gemaakt, legt weer iedereen die betreffende kaart links gedekt op tafel. Als alle spelers hun kaart 

hebben neergelegd, neemt elke speler opnieuw de kaart rechts van hem/haar op. Als je vermoedt dat 

je buurman een bepaalde kaart verzamelt, dan probeer je natuurlijk steeds juist iets anders weg te 

leggen. Zo gaat het verder, tot het moment dat een van de spelers vier gelijke waardes in de hand 

heeft. Deze speler laat dat onopvallend zien door zijn duim op de rand van de tafel te leggen. Wie in 

de gaten heeft wat er aan de hand is (iemand heeft een setje van vier dezelfde waardes én heeft zijn 

duim op de tafelrand liggen), legt op zijn/haar beurt zijn/haar duim onopvallend op de tafelrand. Dat 

de betreffende speler zelf nog geen setje van vier heeft is geen punt. Wie het laatste zijn/haar duim 

op de tafelrand heeft gelegd, verliest het spel: hij is de ezel! 

Voorbeeld 
Stel, je hebt ruiten-tien, klaveren-heer, schoppen-tien, harten-vrouw in de hand. Je moet er eentje 

wegleggen. Je hebt al twee tienen, dus die houd je vast. Je hebt nog geen idee wat de linkerbuurman 

spaart, dus je kiest harten-vrouw om weg te leggen. Na de wissel heb je ruiten-vrouw gepakt. Uit de 

reactie van je linkerbuurman denk je op te kunnen maken dat hij vrouwen spaart. Je legt daarom liever 

de ruiten-vrouw niet weg, maar de klaveren-heer. Na de wissel heb je harten-tien gepakt. Je hebt drie 

tienen, nog maar ééntje nodig. Je legt dus de ruiten-vrouw weg. Let op je buurman! Als deze vrouwen 

spaart, heeft hij met jouw ruiten-vrouw misschien een setje van vier. Legt hij zijn duim op de tafelrand? 

Dan moet je snel met hem meedoen. Let ook op je eigen kaarten. Als je nu klaveren-tien hebt gepakt 

dan heb je zelf een setje van vier. Leg snel je duim op de tafelrand, maar doe het niet te opvallend.Wie 

het laatste door heeft dat jij je duim had geplaatst, zal het laatste zijn eigen duim op de tafelrand zetten 

en heeft verloren. En dat is dan de ezel! 

Geschikt vanaf 12 jaar. Je kan het vanaf minstens 3 personen spelen.  

 

9. Haal je gezelschapsspelletjes van onder het stof 

Nu iedereen toch thuis is en meer tijd heeft, kan je eens alle gezelschapsspelletjes van onder het stof 

halen! Wedden dat je er meer liggen hebt dan je dacht?  

Tip: Natuurlijk wordt ook dat na een tijdje saai. Heel wat spelletjes hebben echter uitbreidingsversies. 

Je zou kunnen overwegen er eentje aan te kopen... MAAR:  misschien kan je creatief zijn en een eigen 

versie bedenken? Maak je eigen uitbreiding: bedenk bijvoorbeeld je eigen regels, voeg nieuwe kaartjes 

toe of  maak een variant. Je kan zelfs een geheel nieuw spel maken. Check online! 

Tip: Sommige spellen zijn makkelijk na te maken, zoals 

ganzenbord of mens-erger-je-niet. Vaak heb je niet 

meer nodig dan een stuk karton, een dobbelsteen en 

wat pionnen die je kan lenen uit een ander spel. Je kan 

bijvoorbeeld intypen in Google ‘Make your own board 

game’ en zo kom je op verschillende websites met 

ideetjes terecht. Een mogelijk voorbeeld is How to Make 

Your Own Monopoly Game: Board, Money, and Cards 

(https://hobbylark.com/board-games/make-your-own-

monopoly). 

https://hobbylark.com/board-games/make-your-own-monopoly
https://hobbylark.com/board-games/make-your-own-monopoly
https://hobbylark.com/board-games/make-your-own-monopoly
https://hobbylark.com/board-games/make-your-own-monopoly
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Tip: Maak klassieke gezelschapsspellen actiever, door een levensechte variant te spelen. In deze link 

vind je alvast enkele voorbeelden: https://www.spelensite.be/spel/klassieke-spelen-in-een-nieuw-

jasje 

Tip: Alles beu gespeeld? Misschien ken je wel mensen in de buurt waar je eens mee kan uitwisselen? 

Ga op zoek naar kinderen van dezelfde leeftijd, en vraag om een tijdje uit te lenen of te wisselen: een 

andere leefgroep, een gezin uit de straat, neven en nichten… Je kan niet enkel spelletjes uitwisselen, 

maar ook boeken en strips! Zeker nu veel bibliotheken gesloten zijn. Probeer bij voorkeur het materiaal 

op voorhand goed te ontsmetten of laat het spel twee dagen staan, zodat de virussen vanzelf gedood 

worden. 

Geschikt voor alle leeftijden. Vanaf twee spelers. 

 

10.  Time’s Up 

Benodigdheden:  

- Kaartjes of wit papier dat je verknipt tot kaartjes 

- Stylo’s 

- Stop watch 

- (scorebord) 

Voorbereiding: 
Je schrijft op elk kaartje een woord, binnen volgende categorieën: persoon, plaats, dier, voorwerp. 

Laat niet zien wat op de kaartjes staat, maar vouw ze doormidden en gooi ze allemaal op tafel. Doe ze 

door elkaar, zo wordt het een verrassing. Reken toch minstens op tien kaartjes. Hoe meer spelers, hoe 

meer kaartjes je nodig hebt. Hoe meer kaartjes, hoe langer het spel duurt en hoe moeilijker het ook 

wordt. Spreek ook op voorhand af hoe lang elke beurt mag duren, bijvoorbeeld 30 seconden. 

Tip: je kan een spelleider aanduiden die de tijd in de gaten houdt en controleert of iedereen zich aan 

de regels houdt. 

Tip: Je kan de spelleider de kaartjes op voorhand laten schrijven. Je kan ook elke deelnemer evenveel 

kaartjes geven en laten schrijven. Zo heeft iedereen een aandeel in de kaartjes in het spel.  

Tip: Je kan extra afspraken maken op voorhand (wat mag wel of niet op de kaartjes) of je kan spelen 

aan de hand van een thema/categorie waar alle woorden moeten binnen passen. 

Het spel 

Het spel bevat drie rondes. Jullie spelen in twee teams. Als je met veel spelers bent, kan je meerdere 

teams samenstellen. De regel is normaal teams van twee, maar het is even leuk om in teams van drie 

of vier te spelen. Als jouw team aan de beurt is, duid je een speler aan. Je speelt elk om beurt. Ben je 

aan de beurt? Zorg dan dat je klaar staat. Je tijd begint te lopen! Neem de kaartjes één voor één van 

de tafel en zorg dat je teamgenoot(en) zoveel mogelijk kaartjes in de afgesproken tijd kan raden! Het 

team dat het laatste kaartje raadt, wint de ronde. 

Ronde 1: beschrijven 
In de eerste ronde mag je de persoon/het dier/het voorwerp/de plaats op je kaartje beschrijven. Er is 

slechts één regel: gebruik niet het woord zelf! Dan telt het kaartje niet en moet je het terug leggen of 

is je beurt voorbij (spreek op voorhand af!). Zorg dat je teamlid je kaartje zo snel mogelijk raadt. Is het 

geraden en heb je nog tijd over? Ga snel door naar het volgende kaartje! 

https://www.spelensite.be/spel/klassieke-spelen-in-een-nieuw-jasje
https://www.spelensite.be/spel/klassieke-spelen-in-een-nieuw-jasje
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Tip: wil je deze ronde wat moeilijker maken? Schrijf dan niet enkel het te raden woord op het kaartje, 

maar vul aan met 1 tot 3 extra woorden die ook niet in de beschrijving mogen voorkomen. Controleer 

grondig! 

Ronde 2: één woord 
Laat eens een ander team beginnen of laat het verliezende team beginnen. Intussen weet iedereen 

wat er op de kaartjes staat. Hopelijk heb je goed opgelet! Als je nu aan de beurt ben, mag je namelijk 

maar één woord zeggen dat jouw kaartje het beste omschrijft. Denk dus goed na welk woord het best 

past, want je mag niet meer veranderen. Je teamgenoten mogen wel meerdere keren raden. Raadt zo 

snel mogelijk alle woorden. 

Ronde 3: uitbeelden 
We maken het nog iets moeilijker. Je moet het kaartje uitbeelden. Je teamleden mogen meerdere 

malen raden en je mag blijven uitbeelden tot het kaartje geraden werd. Gebruik geen woorden of 

klanken! 

Tip: wil je deze ronde moeilijker maken? Laat ze dan maar één keer raden! Passen mag wel. Raadt je 

fout? Dan gaat de beurt naar het volgende team. 

Vanaf 8 jaar (stem de inhoud van de kaartjes af op de leeftijd van de deelnemers). Vanaf minimum 

vier spelers. 

 

11.  Luister naar Podcasts 

Luister naar het audioverhaal van jongeren in een voorziening en hoe die hun 

vrije tijd beleefden. Van september tot november deelden zeven 

fantastische jonge mensen hun verhaal met ons over jeugdhulp en 

jeugdwerk. Ze doen dit onder verschillende vormen, namelijk van een strip 

(https://ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij/verhalen-van-jongeren/strips) of 

een podcast. Deze getuigenissen geven ons inzicht in het belang van vrije tijd 

voor jongere die in aanraking komen met jeugdhulp. Deze podcasts zijn een 

resultaat van het project ‘Maak Tijd Vrij’: https://ambrassade.be/nl/maak-

tijd-vrij/verhalen-van-jongeren/podcasts 

Maar er zijn ook andere leuke verhalen voor jongeren te vinden: 

https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/zes-leuke-podcasts-voor-jongeren/article-news-

1577915.html  

Of zoek een podcast, blogger of vlogger die aansluit bij je eigen interesses. Op Youtube en online zijn 

talloze voorbeelden te vinden (bv. over auto’s, arts & crafts, make-up tutorials, work out tutorials, 

gaming,...). 

Geschikt voor verschillende leeftijden. Het is aangewezen om de podcast aan te passen aan de 

interesses en leeftijd van het kind/jongere. Dit kan individueel maar ook in groep gedaan worden.  

 

12.  Leer iets nieuws aan 

Gebruik je vrije tijd om jezelf iets aan te leren wat je altijd al wou kunnen, maar nooit de tijd voor vond. 

Denk aan: een nieuwe taal, naaien/breien/haken, beter worden in je instrument, beter 

tekenen,  fotografie, koken en bakken… Online zijn talloze lijsten te vinden met opsommingen van wat 

je kan leren, vaak aangevuld met een link of verwijzing die je op weg helpt. Er zijn heel wat filmpjes en 

https://ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij/verhalen-van-jongeren/strips
https://ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij/verhalen-van-jongeren/podcasts
https://ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij/verhalen-van-jongeren/podcasts
https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/zes-leuke-podcasts-voor-jongeren/article-news-1577915.html
https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/zes-leuke-podcasts-voor-jongeren/article-news-1577915.html
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stappenplannen voorhanden die je op korte tijd helpen een nieuwe vaardigheid onder de knie te 

krijgen. Typ gewoon ‘learn new skills’ of ‘leer iets nieuws’ en begin met zoeken.  

Hieronder staan enkele nuttige websites;  

- “Leer elke dag iets nieuws. En apps die je daarbij helpen”: Dit is een Nederlandstalige website 

waarin enkele ideeën staat om iets aan te leren en enkele app die hierbij kunnen helpen 

(https://ennuonline.com/2018/09/leer-elke-dag-iets-nieuws-en-apps-die-je-daarbij-helpen/) 

- “Learn Something New: 101 New Skills to Learn Starting Today: Dit is een post in het Engels 

maar waarin er allerlei leuke ideetjes staan om dingen bij te leren 

(https://www.developgoodhabits.com/new-skills-to-

learn/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&ut

m_content=smartloop&utm_term=3912786)  

- “52 Things To Learn for Free”: Dit is opnieuw een Engelse website maar staan opnieuw enkele 

leuke ideetjes om aan te leren (https://www.simplyfrugal.ca/52-ways-to-save-learn-

something-for-free/)  

Geschikt voor alle leeftijden. Dit is vooral individueel, maar kan je ook samen doen met iemand die 

dezelfde interesse deelt.  

 

13.  Samen koken 

Samen koken is altijd een leuke bezigheid en kan je heel wat variatie in steken, bijvoorbeeld je kan een 

menu maken die uit verschillende gerechten bestaat of je kan de leefgroep opdelen in verschillende 

groepjes die elk iets voorbereiden. Eén groepje maakt enkele hapjes als voorgerecht, een ander 

groepje maakt het hoofdgerecht en de laatste groep het dessert. Maak je maar één maaltijd? Verdeel 

de taken dan anders: groenten schillen en snijden, gehaktballetjes rollen, de borden decoreren… Het 

mag gerust eens wat meer werk zijn, want je kan beroep doen op vele helpende handen. Zo heeft 

iedereen geholpen en kan de groep genieten van een uitgebreide maaltijd.  

Tip: Voorzie ook (gezonde) snacks. Maak bijvoorbeeld fruitbrochettes. 

Tip: In deze Corona-tijden is het uiteraard wel belangrijk dat iedereen goed zijn handen wast.  

Geschikt voor alle leeftijden. Dit kan individueel, maar is leuker in groep. 

 

14.  Bakwedstrijd 

Je kan een bakwedstrijd doen, al dan niet over verschillende leefgroepen heen. Iedereen die wil, mag 

iets bakken. Voorbeelden zijn taarten of koekjes. De begeleiders zijn de jury. Je kan ook koekjes maken 

voor een andere leefgroep. 

Tip: Stel samen de wedstrijdregels op en bepaal of/wat er te winnen valt. Je kan het ook wat 

spannender maken door bepaalde afspraken te maken, bijvoorbeeld: het baksel mag maximaal uit zes 

verschillende ingrediënten bestaan, het baksel mag een bepaalde kostprijs niet overschrijden, het 

moet gelinkt zijn aan een thema, versiering is belangrijker dan smaak… 

Geschikt voor alle leeftijden. Dit is een groepsactiviteit. 

 

 

https://ennuonline.com/2018/09/leer-elke-dag-iets-nieuws-en-apps-die-je-daarbij-helpen/
https://www.developgoodhabits.com/new-skills-to-learn/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=3912786
https://www.developgoodhabits.com/new-skills-to-learn/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=3912786
https://www.developgoodhabits.com/new-skills-to-learn/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_smartloop&utm_content=smartloop&utm_term=3912786
https://www.simplyfrugal.ca/52-ways-to-save-learn-something-for-free/
https://www.simplyfrugal.ca/52-ways-to-save-learn-something-for-free/
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15.  Speels opruimen 
Wanneer er moet opgeruimd of gekuist worden in de leefgroep, kan je dat op een leukere manier doen 

via één tegen allen. Hierbij maak je een blad met alle taakjes die moeten gebeuren. De jongeren krijgen 

daar een bepaalde tijd voor en als het allemaal goed verloopt, dan krijgen ze een beloning. Als het niet 

lukt binnen de tijd, dan moeten ze 1 namiddag of avond de begeleiders verwennen. Maak op voorhand 

duidelijke afspraken en zet ze eventueel ook op papier. 

Geschikt voor alle leeftijden. Dit is een groepsactiviteit, maar kan ook individueel in de vorm van 

‘race tegen de klok’. 

 

16.  Recordmuur maken 
Per leefgroep kan je een recordmuur maken. De kinderen/jongeren kunnen dan doorheen de dag 

proberen records te verbreken of nieuwe uit te vinden. Van iedereen die een record op zijn/haar naam 

heeft, wordt een foto genomen en aan de muur gehangen, met daaronder welk record hij/zij behaald 

heeft en op welke manier. De dag erna kunnen jongeren proberen de records te verbreken. De 

begeleiders zijn de scheidsrechters. Voorbeelden van records kunnen zijn:  

- Zo lang mogelijk op 1 been staan 

- Binnen de minuut zoveel mogelijk koprollen doen 

- Zo lang mogelijk niet op multimedia zitten (niet ‘s nachts)  

- Zo veel mogelijk touwspring binnen de minuut 

- … 

Tip: voor inspiratie kun je het ‘Guiness book of world records’ raadplegen of gewoon eens online 

kijken. Maar geef de kinderen/jongeren vooral ook de kans om hun fantasie de vrije loop te laten! 

Enkele nuttige websites zijn:  

- “Do try this at home: Guinness World Records”: Dit is een Engelstalige website waarin men 

enkele voorbeelden geeft van records vanuit het Guinness book of world records om te 

doen thuis (https://kids.guinnessworldrecords.com/activities/try-this-at-home)  

- “35 Trending TouTube Challenges Ideas”: Dit is een Engelstalige website waarin men enkele 

YouTube Challenges uitlegt (https://vloggingblog.com/youtube-challenges/) 

- “Create a Book of Records: 34 Challenges for Kids”: Dit is een Engelstalige website met 34 

voorbeelden voor met kinderen te doen (https://thatafterschoollife.com/records.html).  

Geschikt voor alle leeftijden. Dit is een groepsactiviteit, maar kan eventueel ook individueel (verleg je 

eigen grenzen).  

Alternatief: Vorm een team met je huisgenoten en speel een online uitdaging tegen andere 

teams/gezinnen. Verschillende organisaties hebben zich aangepast aan de corona-crisismaatregelen 

en organiseren nu online uitdagingen.  

 

17.  Neem deel aan de Lockdown-games 

Elke week van woensdag tot zondag kan je gratis deelnemen aan de Lockdown-games. Maak een team 

van twee of drie personen en voer opdrachten uit die spelbegeleider Super Sam geeft via Facebook 

Messenger. Deze opdracht kan je uitvoeren zowel binnen of buiten. Neem een foto van de opdracht 

en stuur deze door naar Super Sam. Sam zal je punten geven voor elke opdracht. Je neemt het op tegen 

https://kids.guinnessworldrecords.com/activities/try-this-at-home
https://vloggingblog.com/youtube-challenges/
https://thatafterschoollife.com/records.html
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andere kinderen die ook thuis zitten. Bij de opdrachten zitten leuke doe-dingen en een aantal raadsels. 

Je kiest zelf welke opdracht je wil uitvoeren. Wie het meest punten heeft verzameld, wint het spel!   

Op woensdag, zaterdag en zondag wordt er 90 minuten lang gespeeld, van 14u tot 15u30. Op 

donderdag en vrijdag wordt er 1 uur gespeeld, namelijk van 15u tot 16u. Je speelt mee wanneer je 

wilt.  

Via de volgende site (https://www.eventbrite.com/e/tickets-lockdown-games-100523420256) schrijf 

je je in. Als je wilt meespelen, ga dan naar Facebook Messenger en zoek naar Super Sam 

(supersamdasbox). Stuur een berichtje naar Super Sam, bijvoorbeeld “Hallo’ en Sam zal je vragen naar 

de spelcode. Test dit eens op voorhand uit om te weten of je kan meespelen.  

Geschikt voor kinderen tot 12 jaar. Dit is een groepsactiviteit.  

 

18.  Organiseer een quiz 

Er kan in de leefgroep een quiz georganiseerd worden. De 

begeleiders kunnen deze quiz voorbereiden. Er bestaan heel wat 

sites die hierbij helpend kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld 

https://www.quiz-vragen.be/jongeren/ en https://www.quiz-

vragen.net/.  

Ook kan het leuk zijn om in de leefgroep te bevragen welke jongeren het zouden zien zitten om zelf 

deze quiz voor te bereiden. Dit kan immers al een leuke activiteit op zich zijn! Zo kan er bijvoorbeeld 

voorgesteld worden om een leuke PowerPoint-voorstelling te maken met verschillende vragen.  

Daarnaast kan er op een creatieve manier worden voorbereid hoe er geantwoord mag worden tijdens 

de quiz (door bijvoorbeeld blaadjes te versieren met A, B, C en D). Je kan ook gebruikmaken van 

technologie om de antwoorden te verzamelen, bijvoorbeeld met Kahoot (https://kahoot.it/).  

Tip: Je kan ook tegen de tijd spelen, waarbij telkens de eerste mag antwoorden. Is het antwoord fout? 

Dan is het de beurt aan de volgende. Spreek af wanneer/op welke manier je mag antwoorden, 

bijvoorbeeld: draai eerst een toertje om je as, de eerste die kan fluiten met een mond vol chocopoeder, 

de eerste die een kledingstuk van een teamgenoot aantrekt, je mag het antwoord enkel uitbeelden… 

Verzin voor verschillende rondes gerust verschillende opdrachten en geef de kinderen inspraak. 

Tip: Het kan leuk zijn om muziekfragmenten te verwerken in de quiz, door bijvoorbeeld te laten raden 

wat de titel van het liedje is, van wie het liedje is, de opdracht te geven om verder te zingen, … Of maak 

er een echte muziekquiz van! Haal inspiratie bij televisieshows zoals het Swingpaleis of de Notenclub. 
Er zijn heel wat voorbeelden online te vinden. Technologie kan een grote hulp zijn. Enkele nuttige 

websites zijn:  

- https://www.spelensite.be/spel/swingpaleis-0 
- https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/de-ultieme-muziekquiz-maak-je-zo/ 

Tip: Probeer de eigen interesses van de jongeren er zoveel mogelijk in te verwerken.  

Geschikt voor alle leeftijden. Dit is een groepsactiviteit.  

 

 

https://www.eventbrite.com/e/tickets-lockdown-games-100523420256
https://www.quiz-vragen.be/jongeren/
https://www.quiz-vragen.net/
https://www.quiz-vragen.net/
https://kahoot.it/
https://www.spelensite.be/spel/swingpaleis-0
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/de-ultieme-muziekquiz-maak-je-zo/
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19.  Maak je eigen memory spel  
Memory heeft veel variaties op hoe het gespeeld kan worden. Hier zullen we de basisversie bespreken, 

met paartjes, maar hoe meer kaartjes in een setje horen, hoe moeilijker het spel wordt. Een andere 

manier kan bijvoorbeeld zijn om vier prenten te zoeken die bij elkaar horen. Dit kunnen bijvoorbeeld 

vier soorten fruit zijn; appel, banaan, aardbei en peer.  

In het basisspel van memory is het de bedoeling dat je een setje van twee kaarten moet zoeken. En dit 

is des te leuker als het met kaartjes is waar iedereen van de leefgroep zelf op staat. Zoek tussen leuke 

foto’s die je hebt van iedereen in de leefgroep of maak zelf enkele leuke foto’s met iedereen in de 

leefgroep.  

Spelregels: 

Alle kaartjes liggen omgekeerd op tafel, zodat je de afbeeldingen niet kan zien. Er is geen limiet op het 

aantal spelers. De eerste speler is aan de beurt en mag twee kaartjes omdraaien. Alle spelers moeten 

kunnen zien wat er op de kaartjes staan. Indien de speler twee dezelfde kaartjes heeft omgedraaid 

mag hij/zij deze houden en is hij/zij opnieuw aan de beurt. Hij/zij draait dan opnieuw twee andere 

kaartjes om. Zolang de persoon een paar vindt, mag hij/zij blijven zoeken. Indien de speler twee 

verschillende kaartjes heeft omgedraaid, worden ze weer teruggedraaid. De volgende speler is aan de 

beurt om twee kaartjes om te draaien. 

Hoe maken we dit zelf?: 

Zoals aangehaald moeten er eerst leuke foto’s gezocht of gemaakt worden, of moet je eens de 

knutselkast opruimen en plunderen. Voor het maken van een eigen memoryspel heb je niet veel 

materiaal nodig. Je kan het ofwel op de computer maken en dan afprinten of je maakt het volledig zelf 

en geeft er een eigen touch aan. 

Eerste manier: Op Word maak je een raster van vakjes die allemaal 5 cm op 5 cm zijn. Hierin steek je 

de foto’s (van iedere foto twee). Het specifieke aantal kies je zelf, maar het is wel aangewezen als je 

met een grotere groep bent, dat er meerdere paren zijn zodat het spel niet te snel afgelopen is. Je print 

dit af op stevig papier en knipt ze uit. Het memoryspel is klaar! 

Tweede manier: Deze manier is voor de mensen onder ons die graag knutselen. Je maakt opnieuw op 

Word een raster van vakjes die allemaal 5 cm op 5 cm zijn en steekt hier opnieuw de foto’s in (van 

iedere foto twee). Je print dit af op stevig papier. Daarna plak je het op gekleurd papier. Het kan leuk 

zijn om vooraf een bepaald motief te kiezen dat je kan tekenen op het gekleurd papier. Wees wel 

aandachtig dat alle achterkanten van alle kaartjes gelijk zijn zodat je niet op voorhand kan spieken 

welke kaartjes bij elkaar horen. 

Derde manier: Geen paniek als je niet over een computer of printer beschikt! Met wat handig meet- 

en knipwerk heb je in een mum van tijd ook je kaartjes klaar. Je kan hier heel creatief in zijn. 

Voorbeelden: een kleuren-memory aan de hand van gekleurd papier, een memorie die je helemaal 

zelf tekent, een 3D-memory met echte -platte- voorwerpen vastgeplakt met plakband (bv. 

grassprietjes, blaadjes, knoopjes, stukje wol, stickers… -ga eens op zoek wat er te vinden valt in de 

keuken, de knutselkast of de tuin!).  

Tip: De 3D-memorie zou je bijvoorbeeld kunnen linken aan een leuke wandeling. Ga op zoek wat er in 

de natuur te vinden is (gras, blaadjes, bloempjes, klavertje vier…) en breng van alles minstens een 

paartje (2!) mee. Zorg er wel zeker voor dat alles goed gedroogd is (bijvoorbeeld tussen een oud 

telefoonboek) vooraleer je het in je kaartjes verwerkt. 

Tip: als je over een lamineermachine beschikt, kan het een goed idee zijn de kaartjes te lamineren. Ook 

met een rol zelfklevende folie kom je al een heel eind. Of als je echt veel geduld hebt, kan je ook 
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doorzichtige plakband proberen. Op die manier gaat al dat werk niet zomaar verloren en kan je het 

spel verschillende keren opnieuw spelen! Het zal later ook een leuke herinnering zijn waar je nog eens 

naar terug kan kijken. Zeker een aanrader ook met jongere kinderen.  

Nog een speciaal idee:  

In plaats van foto’s van de leefgroep, kan het ook leuk zijn om een weetje van iedereen in de leefgroep 

te weten te komen en dan de kaartjes zoeken die samen horen. Bijvoorbeeld Tom is dertien jaar, zijn 

lievelingsdier is dolfijn, hij eet echt niet graag witloof en wordt gelukkig van de geur van vers gemaaid 

gras. We weten nu vier zaken van Tom, de zaken die vetgedrukt staan komen dus op een kaartje. Het 

is de bedoeling om deze 4 kaartjes te zoeken en kunnen benoemen van wie het is, hier dus Tom. Hier 

kunnen de personen opnieuw origineel zijn hoe ze het weetje zetten op het kaartje van 5cm op 5 cm 

zolang de achterkant van iedereen hetzelfde is. 

Geschikt voor alle leeftijden. Je hebt minstens twee spelers nodig.  

 

20.  Speel het spel “weerwolf” 

Speluitleg: 

Hieronder vind je de spelregels terug. Niet iedereen heeft dit spel natuurlijk zomaar liggen. Daarom 

kan je het ook gemakkelijk zelf maken! Voor elke rol in het spel maak je een kaartje. De jongeren uit 

de leefgroep kunnen deze kaartjes eventueel zelf maken door ofwel te tekenen of dit via de computer 

te maken.   

De rollen zijn: Cupido, piepend meisje, ziener, weerwolf (2 of meer is geen probleem), heks en de 

overige spelers zijn burgers. Tel goed op voorhand hoeveel kaarten jullie nodig hebben! 

Vervolgens  ga je in een kring zitten. De begeleider deelt de kaartjes uit met de rol naar beneden. 

Uiteraard mag niemand weten wat de andere spelers zijn. De spelers leggen de kaartjes voor zich op 

de grond (of tafel,...) met de neutrale kant naar boven. Het spel begint met iedereen die zijn/haar ogen 

toe doet en gaat "slapen”. De spelleider begint een verhaaltje te vertellen en zegt dat Cupido wakker 

moet worden en hij/zij duidt twee personen aan die dan een koppel vormen. De leider tikt deze twee 

personen aan en ze worden kort wakker en kijken elkaar diep in de ogen (de andere spelers mogen 

niet weten wie het koppel is). Cupido en het koppel doen hun ogen weer toe. Nu word(en) de 

weerwolf(ven) wakker en wijzen iemand aan die dood gaat (Opgelet! Als de weerwolf iemand aanduidt 

van het koppel, is zijn/haar partner ook dood). De dode persoon mag het niet weten. De weerwolf(ven) 

doen hun ogen weer dicht. Nu wordt de heks wakker. Zij heeft twee drankjes: een om iemand terug 

levend te maken en een om iemand te doden. Deze drankjes bevatten slechts één portie en kunnen 

dus elk slechts één keer gebruikt worden. De spelleider duidt aan wie werd gedood door de weerwolf 

en vraagt aan de heks of ze een van deze drankjes wilt gebruiken? Maakt ze iemand dood of levend, 

dan mogen deze personen dit nog niet weten. Ze is trouwens niet verplicht om een drankje te 

gebruiken. De heks gaat terug slapen. Nu wordt de ziener wakker en hij/zij mag een persoon 

aanduiden. De leider zal de inhoud van het kaartje aan hem/haar tonen. Nu weet de ziener de echte 

rol van deze speler. Het kaartje wordt teruggelegd en de ziener gaat terug slapen. Ondertussen mag 

het piepend meisje heel de tijd rondkijken, maar wel onopvallend! Hij/zij mag dus haar ogen open 

doen en zo vertellen wie een weerwolf is. Hierdoor zal ze zichzelf wel verraden, maar ze kan misschien 

de andere spelers wel overtuigen om de weerwolf te vermoorden. Iedereen wordt wakker en de leider 

vertelt wie er dood is (als er iemand dood is). En nu begint de discussie: wie is de weerwolf? In deze 

discussie kan het piepend meisje zeggen dat ze iets heeft gezien. Ook de ziener heeft hier een 

belangrijke rol. Ziener en piepend meisje moeten wel altijd rekening houden dat de weerwolf hen in 
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de volgende ronde kan vermoorden. De weerwolf mag zich natuurlijk ook uitgeven als piepend meisje 

om zichzelf vrij te pleiten. Na de discussie wordt er een stemming georganiseerd over wie dood moet. 

De dode persoon laat zijn kaartje zien en mag niets meer zeggen over de andere spelers tot het einde 

van het spel. Hij/zij mag de andere rondes enkel meekijken. Je herhaalt de rondes totdat iedereen 

dood is, of totdat de weerwolf(ven) dood is(zijn). Wie wint? De brave burgers of de bloeddorstige 

weerwolven? 

Tip: Na enkele rondes kan je de rol van spelleider ook eens doorgeven. Wedden dat er jongeren zijn 

die hier talent voor hebben en het spel kunnen voorzien van een goede verteller? 

Geschikt tot 12 jaar. Dit spel is geschikt voor 6 of meer spelers.  

 

21.  Maak een garage voor je auto’s 

Neem een kartonnen doos en vul die met wc-rolletjes. Parkeer je auto’s in hun 

spiksplinternieuwe garage. 

Tip: Bouw een superleuke autobaan waarop je auto’s kunnen rijden voor ze 

naar de garage gaan. Je kan dit gerust thuis maken en kan hierin echt de fantasie 

de vrije loop laten gaan. Een mogelijk voorbeeld kan zijn met plakband (bv. 

behangerstape op de grond) of met papier en dit vastplakken met plakband en 

allerlei obstakels zoals blokken op de weg of een brug die gemaakt is waar men 

over moet. Het toffe hier aan is dat je hierin volop je fantasie kan gebruiken en 

alle kanten uit kan. Is er geen plaats om dit uit te zetten op de grond, teken het 

op papier en verzin je eigen racebaan. Dit kan bijvoorbeeld in thema’s gebeuren 

zoals in de jungle of onderwaterwereld.  

Geschikt voor 4 tot 12 jaar. Dit kan je alleen doen of samen met iemand met 

dezelfde interesse. 

 

22.  Maak echte emoji’s 

  
Geschikt voor 6 tot 14 jaar. Dit kan je individueel doen en in groep.  

Tip: bouw je eigen emoji-volkje en bedenk wat je hier verder mee kan doen. Misschien kan je een soort 

poppenkast in elkaar steken? Of kan je proberen een heel gesprek te voeren met enkel emoji’s en 

gebaren? 
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23.  Maak een afvalpuzzel 
Beperkt budget? Alle winkels gesloten? Maak een afvalpuzzel! Zoals 

deze pizzapuzzel! Neem een oude pizzadoos en verdeel in 25 of 36 

gelijke stukjes. Knippen, schudden en puzzelen maar. 

Geschikt voor alle leeftijden. Dit kan je alleen doen of samen met 

anderen.  

Tip: maak het eens wat moeilijker! Voorbeelden: knip driehoekjes of 

allerlei vormen door elkaar, in plaats van mooie rechthoeken. Of draai 

de puzzel om en maak hem terwijl je enkel de achterkant ziet. Schuif 

hem nadien voorzichtig om een snijplankje of dergelijke en draai 

voorzichtig om. Was hij juist? 

 

24.  Wie zit er achter jou? 

Hoe goed zijn jouw zintuigen? Eén iemand gaat met de ogen dicht zitten. Iemand die niet meedoet, zit 

voor deze persoon en mag in stilte andere jongeren aanduiden. De jongeren die aangeduid worden 

mogen - zo stil mogelijk- achter de persoon gaan zitten met de ogen dicht. Op een bepaald moment 

vraagt de leidende persoon aan de persoon met de gesloten ogen, hoeveel mensen er achter hem/haar 

zitten. Hoe stiller iedereen is, hoe moeilijker het is om dit te raden!  

Geschikt voor alle leeftijden. Hoe meer spelers, hoe beter! 

 

25.  De onzichtbare leider 

Er wordt één vrijwilliger de kamer uitgestuurd. Terwijl hij/zij buiten is, kiezen de anderen een leider. 

Deze maakt bewegingen en de andere doen hem na. Kan de vrijwilliger raden wie de leider van de 

bende is? 

Geschikt voor alle leeftijden. Hoe meer spelers, hoe beter! 

 

26.  De mol 
Een begeleider duidt elke dag ‘de mol’ van de dag aan. Gedurende de dag krijgt ‘de mol’ opdrachten. 

Denk maar aan: enkel een lepel gebruiken tijdens het eten, op random momenten beginnen dabben, 

je sokken over je broekspijpen trekken, telkens een rondje draaien voor je op een stoel gaat zitten, een 

vervelend stopwoordje gebruiken… Wie kan als eerste raden wie vandaag ‘de mol’ is? En welke mol is 

zo subtiel dat hij/zij het volhoudt tot na het avondeten? 

Geschikt voor spelers vanaf 6 jaar. Hoe meer spelers, hoe beter! 

 

27.  Gotcha 

Bij Gotcha is er een spelleider die iedere speler de naam geeft van een andere speler. Dit is nu tijdelijk 

jouw ‘vijand’. Speel je liever zonder spelleider? Dit kan ook door naampjes in een pot te steken of zelfs 

geheel anoniem via een online app (bijvoorbeeld: https://www.drawnames.com/secret-santa-

generator) . Het spel werkt echter beter met een spelleider. 

https://www.drawnames.com/secret-santa-generator
https://www.drawnames.com/secret-santa-generator
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De naam die je kreeg toegewezen, moet je nu proberen ‘vermoorden’. Je spreekt op voorhand af hoe 

je een andere speler kan vermoorden. Er zijn vele mogelijkheden: tik de rug, plak een sticker op het 

voorhoofd, neem een foto terwijl de ander eet, spuit de ander nat met een waterspuitje… (Hou bij je 

keuzes best rekening met social distancing). Spreek ook ‘schietvrij’ zones of momenten af. Het is 

bijvoorbeeld niet de bedoeling iemand te ‘vermoorden’ in zijn/haar slaap en ook tijdens het eten kan 

het vervelend worden. Het belangrijkste is dat je dit onopvallend doet! De ander mag niets 

doorhebben.  

Heb je jouw ‘vijand’ vermoord, dan moet je een nieuwe vijand toegewezen krijgen. Lever het bewijs 

van de ‘moord’ aan de spelleider. Spreek op voorhand af: moet de moord gebeuren met of zonder 

getuigen? Hoe kan je de moord bewijzen? Het spel gaat door tot er slechts één speler overblijft. Dit is 

de winnaar! Het spel kan uren, dagen of zelfs weken duren.  

Geschikt voor alle leeftijden. Hoe meer spelers, hoe beter! 

 

28.  Organiseer een ouderwetse kermis 
Organiseer samen een ouderwetse kermis. Je kan talloze spelletjes voorzien met weinig materiaal. 

Denk maar aan: blikken gooien, pakjes vissen, kegelen, bal in een emmer mikken… Voor meer 

inspiratie, google eens op ‘diy play fair games’. 

Maak je eigen bollo smitto.  
Dit is snel gemaakt. En hiervan kan je zelfs drie activiteiten in één maken, namelijk een knutselactiviteit, 

het spel Bollo Smitto zelf en bouw de gekste torens met conservenblikken. 

Hoe maak ik het?  
Om het te maken heb je conservenblikken, verf (in verschillende kleuren), penselen en water nodig. Je 

kan hierin heel creatief te werk gaan en je fantasie de vrije loop laten gaan. Je kan de conservenblikken 

allemaal versieren in een bepaald thema bijvoorbeeld onderwaterwereld. De keuze is hierin vrij.  

Hoe speel ik het spel?  
Voor Bollo Smitto heb je maar twee benodigdheden nodig: mooie versierde conservenblikken en een 

zachte bal. Het is de bedoeling om alle blikken omver te smijten met de zachte bal op afstand. Wie het 

meeste blikken omver kan gooien, is gewonnen!  

Tip: Je kan hier heel wat varianten op spelen zoals van op een verder afstand gooien, maar maximaal 

2x gooien, geblinddoekt gooien, … Heel wat dingen zijn mogelijk, bespreek dit zeker vooraf!  

Geschikt voor alle leeftijden. Deze activiteit wordt in groep gedaan.  

 

29.  Organiseer jullie eigen Olympische Spelen 

Hét evenement van het jaar staat weer voor de deur: het Kampioenschap Olympische Highlandgames. 

Supporters staan al klaar met hun vlaggen en zijn helemaal voorbereid om de deelnemers aan te 

moedigen. Aan hen om hun beste beentje voor te zetten. Dat de beste moge winnen! 

Doel van het spel 
De deelnemers doen mee aan het Kampioenschap Olympische Highlandgames. Ze kunnen deelnemen 

aan verschillende disciplines. Er zijn enkele wedstrijden waar ze individueel aan kunnen meedoen, en 

enkele ploegsporten. En ten slotte zijn er nog de Paralympics!  
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Inkledingtips:  
- Hang de olympische ringen op in het lokaal.  
- Maak voor elke deelnemer op voorhand een medaille. 
- Maak een scorebord zodat jullie tijdens de spelen de scores kunnen bijhouden.  
- Leg het volgende materiaal klaar: jutezakken, touw, kegels, hoepels, sjaaltjes en 

blinddoeken. 

Spelverloop 
Openingsceremonie: De Olympische Spelen beginnen altijd met een openingsceremonie. Geef de 

groep een liedje en geef hen even de tijd om een leuke openingsceremonie in elkaar te steken. Voor 

een keer is het niet ‘less is more’. Heet de groep plechtig welkom op het Kampioenschap Olympische 

Highlandgames en overloop met hen de verschillende disciplines. Hieronder vind je er enkele. Weten 

jullie er nog? Voeg ze dan zeker toe! Hoe meer deelnemers jullie hebben, hoe meer disciplines jullie 

nodig hebben om aan iedereen een medaille te kunnen uitreiken. 

Individuele disciplines 
Zakspringen: Geef elke deelnemer een jutezak. Geef hen de opdracht om in de zak zo snel mogelijk 

naar de overkant van het plein te springen. Wie als eerste aankomt, wint. 

Tip: geen jutezak voor handen? Gebruik gewoon een touw om de benen van elke deelnemer samen te 

knopen. Springen maar! 

Limbo: Een sport hoeft niet altijd om kracht te gaan. Met lenigheid geraak je ook ver! Zet een leuk 

muziekje op. Pak met je medeleider een touw of stok (bamboestok, bezemsteel…) vast en hou het zo 

dat de deelnemers eronderdoor kunnen lopen. Daarvoor moeten ze wel achterover buigen. Elke keer 

als alle deelnemers eronderdoor geraakt zijn, houden jullie het touw/de stok een beetje lager. Als een 

deelnemer het touw raakt, valt hij of zij af. Wie als laatste overblijft, is de winnaar van deze discipline. 

Schoenslingeren: Hamerslingeren? Discuswerpen? Wij gaan schoenslingeren. Schoenslingeren is het 

nieuwe kogelstoten. De deelnemers maken hun veters los en proberen met hun voet hun schoen zo 

ver mogelijk te slingeren. De deelnemer van de schoen die het verst geland is, wint.  

Tip: elke deelnemer heeft natuurlijk twee schoenen. Voorzie je één of twee beurten? 

De langste adem: Een goede conditie kan je een heel eind op weg helpen in deze wedstrijd. Bij het aaa-

spel moet iedereen om beurten zo lang mogelijk ‘aaa’ roepen en ondertussen vooruitlopen. Als hun 

adem op is, moeten ze stoppen. Wie het verst geraakt, wint. 

Tip: weinig plaats? Gebruik dan gewoon een stopwatch. Dit is normaal op elke gsm te vinden bij 

‘klok’. 

Teamdisciplines 
Touwtrekken: Verdeel de deelnemers in twee ploegen. Geef hen een touw. De twee ploegen moeten 

elk aan een kant van het touw gaan staan en proberen de andere groep over een lijn te krijgen. Knoop 

een zakdoek rond het touw om het midden aan te geven. 

Ballonnen in de lucht houden: Verdeel de groep in twee ploegen. Geef elk team een ballon. De 

bedoeling is dat elk team hun ballon zo lang mogelijk in de lucht houdt zonder hem vast te houden. 

Het team dat dit het langste kan volhouden, wint. 

Vaksleuren: Verdeel de groep in vier teams. Verdeel een vierkant in vier delen en geef elk team een 

deel. De teamleden moeten elk proberen zoveel mogelijk leden van andere teams in hun vierkant te 

trekken. Na twee minuten gaat het fluitsignaal. Dan moeten de deelnemers stokstijf blijven staan. Het 

team met de meeste deelnemers in hun vierkant, wint. 
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Rupsbanden-estafette: Verdeel de deelnemers in twee ploegen. De leden van elke ploeg moeten naast 

elkaar op hun rug gaan liggen, met hun schouders tegen elkaar. De twee ploegen liggen zo, schouder 

aan schouder, naast elkaar. De laatste deelnemer van elke rij gaat op zijn of haar buik dwars op de rij 

deelnemers liggen. De deelnemers op de grond vormen een levende rupsband door tegelijkertijd om 

te rollen. Zo moeten ze naar de andere kant van het veld rollen zonder dat de deelnemer achterblijft 

die op hen ligt. Als de deelnemer er aan de voorkant af rolt, moet de achterste deelnemer op de rij 

deelnemers gaan liggen. Het team dat als eerste aan de overkant geraakt, wint. 

Paralympics 
Wist de groep al dat ook mensen met een beperking kunnen deelnemen aan een sportwedstrijd? Op 

het Kampioenschap Olympische Highlandgames worden er ook Paralympics georganiseerd. Kunnen de 

deelnemers ook winnen met één been? 

Siamesetweelingvoetbal: Verdeel de deelnemers in twee ploegen. Per twee ga je met één been tegen 

elkaar staan. Die twee benen bind je telkens vast. Laat hen zo een spelletje voetbal spelen. Wie als 

eerste een doelpunt scoort, wint. 

Blindenhoepelwerpen: Zet een kegel op tien meter afstand van de  deelnemers. De deelnemers gaan 

in duo’s staan. Elk duo krijgt drie hoepels. Eén deelnemer van het duo wordt geblinddoekt, de andere 

moet instructies geven. De deelnemers gooien nu geblinddoekt zoveel mogelijk hoepels rond de kegel. 

Nadien wisselen ze van rol. Wie de meeste hoepels rond de kegels krijgt, wint. 

Tip: Er zijn heel wat beperkingen te bedenken, die je kan nabootsen. Denk maar aan: je handen of 

armen niet mogen gebruiken, een koptelefoon met luide muziek opzetten, niet meer mogen praten, 

de hele tijd je handen op je voeten houden… Bedenk zelf een beperking die je kan nabootsen en een 

spel dat je daaraan kan linken.  

Einde van het spel 
Als alle disciplines gespeeld zijn of als de tijd om is, is het spel afgelopen. Zorg dat jullie genoeg tijd 

over hebben voor een slotceremonie waarbij elke deelnemer een medaille krijgt. Je kunt een medaille 

uitreiken per gewonnen discipline, maar je kunt ook prijzen geven voor enthousiasme, beste prestatie 

tijdens de openingsceremonie, enzoverder. 

Geschikt voor alle leeftijden. Dit wordt in groep gespeeld.  

 

30.  Maak een ik-verveel-mij-pot 

In deze pot kan je allemaal kleine activiteiten/bezigheden steken die de 

kinderen of jongeren zelfstandig kunnen doen. Wanneer iemand zich 

verveelt, kan deze een kaartje uit de pot nemen en kan hij/zij de 

opdracht die erop staat uitvoeren. Het kan de kinderen/jongeren ook 

inspiratie geven om te starten aan een nieuwe activiteit.  

Voorbeelden kunnen zijn: 

- Schrijf een brief voor je IB/ouder/vriend 
- Ga even naar buiten om een frisse neus te halen 
- Maak een kunstwerk 
- Zet even wat muziek op en ga helemaal los 
- Verzin een leuke activiteit om samen met de leefgroep te doen 
- Maak een zelfportret 
- … 
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Geschikt voor alle leeftijden. Je kan de opdrachten aanpassen naargelang de leeftijd. Dit kan 

individueel of in groep worden gedaan 

 

31.  Maak een vlog 

Je kan met de leefgroep een videoblog bijhouden over hoe jullie deze periode meemaken. Je kan 

dagelijks of wekelijks een filmpje maken over wat jullie samen doen met de leefgroep. Deze kan je 

doorsturen naar begeleiders, vrienden, familie en zo blijven zij ook op de hoogte van jullie avonturen. 

Geschikt voor alle leeftijden (mits toezicht). Je kan individuele fragmenten filmen, maar ook in groep. 

 

32.  Karaoke 

Op YouTube staan heel veel hits met een karaokeversie. Plan met heel de leefgroep een leuke 

namiddag om samen te zingen en te dansen. Een voorbeeld van een YouTube-kanaal met veel 

hedendaagse hits is ‘Sing King’.  

Tip: Voor de kinderen kan je er een knutselactiviteit aan 

koppelen waarbij je zelf microfoons kan maken uit een 

toiletrolletje, een prop papier en aluminiumfolie. 

Tip: Laat iedereen elk om beurt een liedje aanvragen of maak 

een verzoekjeslijst. 

Tip: per ronde kan je opnieuw een thema bedenken. 

Voorbeelden: liedjes waar een bepaald woord in voorkomt 

(zoals: love, miss, together…), liedjes van een bepaald 

decennium (80’s, 90’s,...), liedjes met een zanger van het andere geslacht...  

Geschikt voor alle leeftijden. Vanaf twee deelnemers. 

 

33.  Maak Op-kikkertjes  
Via origami kan je kikkers plooien die je kan geven als opkikkertje aan 

begeleiders, vrienden… Hieronder vind je de stappen die je moet volgen 

op een kikker te maken. Of je kan deze via de link uitprinten: 

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/pdf/Kikker_1.pdf.  

Andere leuke dingen om te maken via origami vind je op Origami voor 

Kinderen (http://www.origamivoorkinderen.nl/). Hier worden alle 

stapjes via animaties voor getoond.  

Geschikt voor alle leeftijden. Deze activiteit kan je individueel doen. 

 

http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/pdf/Kikker_1.pdf
http://www.origamivoorkinderen.nl/


  

26 
 

34.  Schilder paaseieren 

Een leuke activiteit om te doen rond de Paasperiode is het schilderen van 

paaseieren. Er zijn verschillende manieren om eieren te schilderen. Dit kan 

met acryl- en waterverf, maar ook met speciale eierverf. Daarnaast kan je 

ook kiezen voor natuurlijke kleurstoffen, in dat geval kan je de eieren opeten 

in tegenstelling tot bij verf.  Er bestaan ook technieken om eieren te 

beplakken met servetten. Zoek gerust eens online! Klaar met schilderen? 

Dan kunnen deze eieren verstopt worden en kan het zoeken beginnen.  

Tip: Laat de kinderen/jongeren de paaseitjes inruilen voor chocolade-eieren. 

Veel lekkerder natuurlijk! En de geschilderde eieren kan je een mooi plaatsje 

geven, zoals op de kast. Knip een eierdoos open en schilder die. Dan staan 

de eitjes meteen mooi uitgestald. 

Benodigdheden:  
- Eieren: uit de supermarkt of het kippenhok 

- Verf: acryl-, water-, of eierverf 

- Houder: eierverfmolen, eierdop, eierklem, eierdoos of een wc-rolletje 

- Versieringen: waskrijt, elastiekjes, stickers, sponzen, glitters, lintjes en azijn 

- Overige: maatbeker(s), steelpan, zout, water, lepel, penselen, schort en krantenpapier 

Stappenplan: 
Voorbereiding:  

Voor het schilderen kan je het beste hardgekookte eieren gebruiken. Leg daarom de eieren in een 

steelpan met water. Zorg ervoor dat alle eieren onder water staan, voeg wat zout toe (zo voorkom je 

dat de eieren kapot koken) en zet vervolgens de pan op het vuur. Als het water kookt doe je het vuur 

omlaag en laat de eieren dan nog voor 10 minuten staan. Haal nu de eieren eruit met een lepel om ze 

vervolgens onder koud stromend water te houden. 

Kun je de eieren vastpakken? Dan is het tijd om ze in de koelkast te zetten. Door de eieren volledig af 

te koelen, blijft de verf straks beter hechten en droogt deze beter op. Voor het koelen kun je gebruik 

maken van een rek of eierdoos waarin je de eieren doet. Wanneer de eieren volledig afgekoeld zijn, 

kan het schilderen beginnen. Let op! Het is verstandig om je werkplek eerst met krantenpapier of een 

oud laken te bedekken. 

Schilderen: 

Pak een ei naar keuze en zet deze vervolgens in een houder. Wanneer het ei stevig staat, pak je een 

penseel (met een dunne kwast). Het penseel houd je ongeveer hetzelfde vast als een pen, dus met 

duim en wijsvinger. Het enige verschil is dat je een penseel niet aan de onderkant, maar juist in het 

midden vasthoudt. Het penseel doop je vervolgens in een verf naar keuze. Dit kan zowel water-, acryl 

of eierverf zijn. Indien je kiest voor waterverf, heb je natuurlijk ook een glas/kopje met water nodig. 

Het voordeel van waterverf is wel dat het erg goed uitwast en minder moeilijke vlekken maakt. Handig 

dus met kleinere kinderen! 

Wanneer je het penseel in de verf doopt, is het belangrijk om deze zachtjes heen en weer te bewegen. 

Tegelijkertijd draai je het penseel langzaam tussen je vingers, zodat de verf gelijkmatig wordt verdeeld. 

Indien er klontjes verf op het penseel zitten, veeg je deze er zachtjes af door over een palet of bordje 

te strijken. 

Je kan zelf kiezen wat je op het ei schildert. In principe kan alles. Je kan in het thema van Pasen blijven 

en een kuiken of een paashaas schilderen. Daarnaast kun je ook gewoon het ei een egale kleur geven 
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of met stippen bedekken. Wanneer je een schildering gaat maken, zoals een kuikentje, begin je met 

de basisvormen (het kopje, lichaam en de pootjes). Vervolgens geef je de basisvormen een kleur naar 

keuze. Begin best ook steeds met de lichtste kleuren en ga zo steeds donkerder. Een donkere kleur 

bedekken, kan namelijk erg lastig zijn. Wanneer je iets wilt corrigeren, kan je met keukenpapier op het 

betreffende gedeelte deppen. Het is in dit geval belangrijk om niet te wrijven, want anders meng je 

misschien verschillende kleuren door elkaar. 

Nu gaan we de details aanbrengen met een vaak wat donkerdere kleur (bv. zwart). Hiervoor maak je 

eerst het penseel schoon met water. Let op! Doop het penseel in een glas/kopje water, maar duw niet 

met de kwast tegen de bodem. Als je het penseel in een andere kleur verf doopt, zorg je weer voor 

een gelijkmatige verdeling door te draaien. Schilder nu de details, zoals de oogjes en het snaveltje. 

Indien gewenst kun je nog met wit het binnenste van de oogjes schilderen, waardoor je schildering 

meer dimensie krijgt. Wacht wel zeker tot het goed droog is voor je terug lichtere kleuren gaat 

aanbrengen. 

Drogen 

Als je een ei hebt geschilderd, laat je deze drogen om vervolgens met een ander ei te beginnen. Ook 

kun je ervoor kiezen om de eieren maar voor de helft te schilderen om deze vervolgens om te draaien. 

Als je helemaal klaar bent met schilderen laat je alle eieren drogen. Hiervoor kun je gebruik maken van 

een eierdoosje of –rekje. Het is in dit geval belangrijk dat de pas geverfde eieren zo min mogelijk in 

contact komen met andere materialen. 

Gebruik van andere materialen:  
Spons: tijdens het eieren verven, kun je ook een sponsje gebruiken om leuke effecten te creëren. Pak 

een ongekleurd of geverfd ei (helemaal opgedroogd) en dep hier vervolgens op met een sponsje, welke 

in verdunde acrylverf is gedoopt. Het is belangrijk om zachtjes te deppen, zodat het ei een marmerlook 

krijgt. Daarnaast zorg je ervoor dat je van licht naar donker werkt. Ook andere materialen zijn bruikbaar 

om wat meer reliëf te creëren: een tandenborstel, een propje keukenpapier, watten... 

Azijn: bij deze manier spetter je druppels azijn over één of meerdere ongekleurde eieren. Hiervoor kun 

je gebruik maken van een tandenborstel, penseel of maatbeker om de azijn over bepaalde delen van 

het ei aan te brengen. Doop bijvoorbeeld je tandenborstel in azijn, en hou het boven/naast je ei. Strijk 

vervolgens over de haren van de tandenborstel. Je krijgt nu kleine spetters. Wanneer je nu de eieren 

gaat schilderen zullen de delen met azijn lichter van kleur zijn. Daarnaast is het mogelijk om meerdere 

kleuren over elkaar heen te gebruiken, maar dan wel maximaal drie om het niet al te rommelig te 

maken. 

Waskrijt: het is ook leuk om eerst met een waskrijtje op een ongekleurd ei te tekenen en deze 

vervolgens onder te dompelen in een verfbadje. Het is namelijk zo dat de vette was de verf afstoot, 

waardoor alleen de ongetekende delen een kleurtje krijgen. 

Patronen: door elastiekjes, tape, stickers, kaarsvet of papier te gebruiken kun je verschillende patronen 

maken op je ei. Hoe werkt het? Je bindt bijvoorbeeld een aantal elastiekjes om een ei en verft deze 

vervolgens. Als de verf helemaal is opgedroogd, haal je de elastiekjes eraf, waardoor er leuke patronen 

zullen ontstaan. 

Eieren uitblazen: door een klein gaatje aan de boven- en onderkant van een rauw ei te prikken kun je 

deze uitblazen. Voor het uitblazen is het belangrijk dat het binnenste velletje volledig is doorgeprikt. 

Het is daarom verstandig om voor dit karweitje een naald te gebruiken. Wanneer de eieren zijn 

doorgeprikt kun je deze gaan uitblazen. Let op! Doe een schort aan, want dit is best smerig werk. Pak 

een ei en houdt deze boven een bak om vervolgens door één van de gaatjes de inhoud naar buiten te 
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blazen. Alle eieren uitgeblazen? Dan spoel je de eieren goed na met water (doe dit voorzichtig). 

Natuurlijk gooi je de inhoud van de eieren niet weg, maar maak er bijvoorbeeld roerei of chocomousse 

van. 

Extra tips:  
- Wil je dat de verf beter dekt? Dan is het verstandig om wat witte verf door een gekleurde 

verf te mengen. Of begin met een witte basislaag en breng pas nadien je kleuren aan. 

- Eieren vallen vaak minder goed op als deze helemaal donker of licht zijn. Daarom is het 

verstandig om te gaan combineren met zowel donkere en lichte kleuren. 

- Laat je eieren nog beter opvallen door deze te lakken. 

- Door azijn in de verf te gieten zullen de kleuren nog helderder worden. 

- Wanneer je waskrijt of kaarsvet gebruikt, moet het ei op kamertemperatuur zijn, zodat het 

beter blijft plakken. 

- Een uitgeblazen ei ophangen? Doe wat secondelijm bovenop het ei om een lintje te 

bevestigen of gebruik een lijmpistool. 

- Maak je ei helemaal speciaal door verschillende technieken te combineren. 

Opgelet! 
Wanneer je na het schilderen de paaseieren wilt opeten, mogen er geen giftige materialen zijn 

gebruikt, zoals verf. In dit geval is het belangrijk om alleen gebruik te maken van natuurlijke 

kleurstoffen. Ook is het belangrijk dat je de eieren in de koelkast bewaart, want hardgekookte eieren 

blijven zo nog ongeveer vier dagen goed. 

Geschikt voor alle leeftijden. Deze activiteit kan individueel gedaan worden, maar is gezelliger in groep.  

 

35.  Haal de professor in je naar boven!  
Er bestaan verschillende leuke websites en filmpjes met leuke experimenten voor kinderen. Dit kan 

zeer leerrijk zijn maar ook heel leuk om te doen.  Typ gerust eens in op google “experimenten voor 

kinderen” of bezoek enkele van onderstaande websites. Voor sommige experimenten ga je dingen 

nodig hebben van de winkel maar er zijn zeker ook genoeg experimenten die je thuis kan doen zonder 

dingen aan te kopen! 

Enkele toffe websites:  

- https://www.ketnet.be/programma/superbrein/proefjes  

- https://www.proefjes.nl/  

- https://www.technopolis.be/nl/proefjes/bezoekers  

- https://nl.pinterest.com/liliankoelman/wetenschappelijke-experimenten-kinderen/ (Op 

Pinterest kan je algemeen heel wat ideetjes vinden om proefjes te doen)  

- …  

Geschikt voor alle leeftijden. Deze activiteit kan individueel en in groep worden gedaan.  

 

36.  Academisch uurtje 

Wil je graag in de vakantie ook nog wat intellectuele uitdaging? Krijg je te weinig schoolwerk (betwijfel 

ik, maar je weet maar nooit)? Op internet is ook heel wat te vinden om je schoolse vaardigheden verder 

te oefenen.  

https://www.ketnet.be/programma/superbrein/proefjes
https://www.proefjes.nl/
https://www.technopolis.be/nl/proefjes/bezoekers
https://nl.pinterest.com/liliankoelman/wetenschappelijke-experimenten-kinderen/
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Een voorbeeld is Klascement (https://www.klascement.net/). Dit is een website voor en door 

leerkrachten, waar je heel wat tips, werkbladen, oefeningen… op kan terug terugvinden. Iedereen kan 

een gratis account aanmaken. Vul een zoekterm in en kies iets uit.  

• Hier vind je onder meer eenvoudige en toegankelijke manieren terug op je kinderen te 

vertellen over Corona.  Wil je hen leren waarom handen wassen nu zo belangrijk is? Probeer 

eens dit experiment! (https://www.youtube.com/watch?v=HulpYYaQ2Dg)  

In deze periode weten we ook allemaal hoe moeilijk het is om kinderen bezig te houden. Daarom zijn 

er leraren die wekelijks werkbundel uploaden voor kleuters, die vaak geen schoolopdrachten krijgen. 

(https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102891/kleuterwijs-werkbundels-voor-

kleuters/?previous). Ook deze sites bevatten heel wat werkblaadjes voor de jongste schoolgaanders 

die je zomaar kunt downloaden. Een vaak vind je ook goede tips voor thuisonderwijs. 
- https://www.jufsanne.com/ 
- https://www.kleuteridee.nl/ 
- https://www.jufleontine.com/tag/werkbladen/ 

Geschikt voor alle leeftijden (naargelang de oefeningen). Deze activiteit wordt individueel gedaan.  

 

37.  Leg je naam met verschillende voorwerpen  
In deze activiteit is het de bedoeling dat je je eigen naam leg met verschillende voorwerpen. Hoe 

origineler, hoe beter natuurlijk! Maak in de leefgroep hier een heuse wedstrijd van en zie wie er het 

origineelste uit de hoek komt. Laat de leefgroep begeleiders jury zijn en laat ze punten geven op gebied 

van originaliteit, de voorwerpen die er gebruikt worden, of het geheel samen past (misschien zit er wel 

een verhaal achter?).  

Tip: Spreek vooraf af hoe er bonuspunten kunnen verkregen worden: bijvoorbeeld als je alleen maar 

stiften gebruikt is het sneller gedaan en is er minder uitdaging aan. Door bonuspunten te verdelen als 

ze bijvoorbeeld 10 grassprietjes gebruiken in één letter. Zo wordt er gestimuleerd om verschillende 

voorwerpen te gebruiken. Maak hier vooraf een lijst van en spreek het met heel de groep af!  

Geschikt voor kinderen van alle leeftijd (voorkeur voor kinderen die hun naam kunnen schrijven). Deze 

activiteit kan in groep gedaan worden.  

 

https://www.klascement.net/
https://www.youtube.com/watch?v=HulpYYaQ2Dg
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102891/kleuterwijs-werkbundels-voor-kleuters/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102891/kleuterwijs-werkbundels-voor-kleuters/?previous
https://www.jufsanne.com/
https://www.kleuteridee.nl/
https://www.jufleontine.com/tag/werkbladen/
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38.  Doe de 30 dagen tekenen 
challenge 

Doe mee aan de challenge om iedere dag van 30 

dagen iets te tekenen.  De afbeelding hiernaast 

geeft een ideetje voor mogelijke dingen om 

tekenen maar verzin er gerust zelf enkele. Je kan 

hierin ook een wedstrijdje doen in de leefgroep 

over 30 dagen heen. Laat de 

leefgroepbegeleiders jury zijn die punten geeft.  

Tip: Je kan tekenen heel ruim zien en eventueel 

vervangen door schilderen of met wasco’s te 

werken naargelang wat er beschikbaar is in de 

leefgroep. 

Geschikt alle leeftijden. Deze activiteit kan zowel 

in groep als individueel gedaan worden.  

 

 

 

 

39.  Maak je eigen bowlingspel  
Iedereen speelt wel eens graag bowling maar niet iedereen 

heeft altijd de mogelijkheid om naar de bowling te gaan. Dit is 

zeker moeilijk in tijden zoals nu. Gelukkig bestaat er hier een 

oplossing voor namelijk je eigen bowlingspel maken. Je kan de 

flessen schilderen en versieren. Het is leuk als je je fantasie de 

vrije loop laat gaan! Hoe origineler, hoe leuker! Het is de 

bedoeling om 10 flessen te schilderen en deze te vullen met 

water. Een makkelijke manier hiervoor is verven. Noteer het 

aantal punten per beurt en degene met de meeste punten 

wint! 

Tip: je kan de flessen ook versieren door er gezichtjes van te 

maken (zie afbeelding hiernaast). Maak een hele familie van 

kegels en steek ze in een bepaald thema zoals Kerstmis of 

monsters. 

Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze activiteit is in 

groep.   
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40.  Creatief met pasta  
Je kan heel origineel knutselen met pasta. Pasta komt 

in verschillende vormen en kleuren en iedereen heeft 

het wel thuis liggen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld 

leuke sieraden maken van pasta maar je kan droge 

pasta ook verven en daarmee een leuke creatie 

maken. Je kan hierin je fantasie de vrije loop laten 

gaan.  

 

 

 

 

Tip: Om sieraden te maken van pasta kan je nog andere dingen 

gebruiken om te versieren bijvoorbeeld pluimen of parels. 

Tip: Wist je dat je de pasta ook kan gebruiken om te stempelen 

als je het dopt in verf?  

Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze activiteit kan 

zowel individueel als in groep worden gedaan.  


