


Hallo!

Ben jij het ook al beu om elke dag naar TV te kijken? 
Of begin je je al wat te vervelen nu er geen school 
meer is? Geen nood! Je hebt het perfecte boekje in 
handen om van de paasvakantie een zalig leuke tijd te 
maken! Knutsel, speel, ontdek en kijk er op los.
Verschillende animatoren hebben speciaal voor jou 
dit boekje gemaakt zodat je je geen moment hoeft te 
vervelen in de vakantie. Speel, ontdek en maak vanuit 
je kot!
Heb je een opdracht gedaan? Laat het ons weten door 
een foto door te sturen naar speelplein@dilbeek.be of 
gebruik #speelpleinonline. 
Klaar met de opdrachten in dit boekje? Check www.
speelpleinonline.be voor nog veel meer spelen en leuke 
bezigheden!
Hopelijk zien we elkaar snel terug op het Speelplein!

Groetjes
Toet, Puk, Rikki, Draka, Lio en Cas

Sociale media:
www.speelpleinonline.be

Facebook: JinD (Jong in Dilbeek)
Instagram: Jindstagram
speelplein@dilbeek.be
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Vrije tijd
Cultuur en samenleven

Dilbeek vzw
Sport en gezondheid Dilbeek vzw

Dit project kwam tot stand dankzij 
Team jongeren C&S, , Team Kind 
C&S,Team Jeugd S&G, Team Kind- en 
jongerenwelzijn en animatoren van 
speelplein begijneborre.



1. Goocheltruc

In deze trage periode hebben we wat meer snelheid 
nodig. Daarom dagen wij jullie uit om jullie 
handsnelheid te testen door een eigen goocheltruc te 
maken. Snel met je handen kunnen bewegen is hier 
enorm belangrijk bij zodat andere mensen je acties 
niet kunnen zien. Gebruik een pak speelkaarten, een 
balletje en een beker, een muntje of dergelijke om 
een originele goocheltruc te maken.

2. Kettingreactie 

Iedereen kent domino wel. Je plaatst het 
ene blokje achter het andere op de grond. 
Dat is maar een beetje saai om als activiteit 
te doen. Daarom dagen wij jullie uit om 
een domino te maken met alles BEHALVE 
dominoblokjes. Gebruik objecten die je 
in huis vind om zo een kettingreactie te 
maken! 
Je mag kiezen hoe het ene object omvalt 
en het andere activeert, ze moeten niet per 
se achter elkaar staan. Je kan hiervoor een 
touw, een bal, een flesje water, een stok of 
dergelijke gebruiken. 
GEBRUIK GEEN SCHERPE OF GLAZEN 
VOORWERPEN EN NIETS FRAGILE! 

3. Tik-Tok

Net als alle jeugd volgen wij de nieuwste hypes. 
Eén daarvan is Tik-Tok. Je kan deze gratis app 
downloaden op je smartphone.
Op het account “Jong in Dilbeek” kan je een aantal 
filmpjes vinden die je zelf kan nadoen.
Je kan ook zelf dansjes bedenken of grappige filmpjes 
maken.

Voor degenen die geen smartphone hebben: zet een 
liedje op dat je heel leuk vindt, en probeer hier een 
dansje op te verzinnen.



4. Huismuziek maken 

Heb je altijd al je eigen band willen oprichten? Heb je altijd al willen doorbreken in 
de muziekwereld? Wij geven jou hier de ULTIEME kans! Wij hebben je ingeschreven 
voor de gigantische muziekwedstrijd BATTLE OF THE BANDS. 
Wanneer is je auditie? Wel, vandaag. Wacht eens…, je hebt helemaal geen gitaar, 
piano of eender welk instrument… en je auditie is vanavond al? OH NEEEE!!! Wat 
moet je nu doen?!?
Je zal thuis wel objecten liggen hebben dat lawaai maken toch? Zoek zoveel mogelijk 
instrumenten om je eigen muziek mee te maken of maak nieuwe instrumenten met 
alledaagse objecten dat je thuis vindt! 
Verzamel alle instrumenten en maak je eigen lied dat je kan voorstellen aan de 
juryleden! 
Voorbeelden: potten, pannen, een rijstshaker, een ballonnenbongo, een 
kartonnengitaar, metalen drums, een didgeridoo,… 

5. Bucketlist maken 

Dan zijn de tienerjaren officieel gedaan. Daarom is 
het belangrijk dat je alles wat je als tiener wilt doen, 
daadwerkelijk doet! Maak daarom een goede bucketlist 
met je 20 zotste, grootste, kleinste en leukste 
tienerdromen. Dromen die je nog wilt realiseren voor 
je 20 bent. En probeer ze na deze gekke periode te 
realiseren.

6. Rebusgenerator 

Communicatie thuis is nu extra belangrijk! Probeer 
daarom op een creatieve manier zinnen over te 
brengen aan je familieleden door gebruik te maken 
van rebussen. Maak een tekening van meerdere 
voorwerpen en schrijf eronder welke letter ze weg 
moeten laten en/of welke erbij moet komen.  
Zo leer je beter communiceren met elkaar! 

Bv. - BA + KOM

7. Verhaal schrijven 

We hebben deze periode een beetje meer 
tijd om te fantaseren over de gekste dingen. 
Dus waarom maken we er geen verhaal van? 
Toon iedereen je geweldige creativiteit 
door je eigen personages te maken, je 
eigen plekken te verzinnen en een volledig 
zelfgemaakte verhaallijn te maken! 
Maak een verhaal waarin alles wat je wilt 
kan gebeuren? Hoelang moet dit verhaal 
zijn? Minstens een halve pagina en maximum 
zoveel als je zelf wilt. 
Heb je een beetje moeite met het bedenken 
van personages, plekken of objecten? Zoek 
inspiratie in de onderstaande lijst: 

Een muziekartiest 
Een tropisch eiland
Een bal 
Een dier
Een koninkrijk
Een bed
Een verpleger
Een woestijn
Een instrument   
Een leraar
Een oerwoud
Een boom

Een voetballer
Een zoo
Een knuffel 
Een danseres
Een school     
Een bloem  
Een kunstenaar   
Een station     
Een schilderij 
Een koning      
Een stad     
Een kast 



8. Skype

Hebben jullie je speelpleinvrienden gemist? Hebben 
jullie de  lieve animatoren gemist? 
Vandaag is de dag dat je ze allemaal kan weerzien! 
(wel online natuurlijk).
Op je computer of gsm kan je de gratis app ‘Skype’ 
downloaden. 
Voeg ‘speelplein begijnenborre’ toe en wij doen de 
rest. De groepschat begint op 13/04/2020 om 15 uur. 
Tot dan!

9. Fotoshop

Een man met een paardenhoofd? 
Een alien die samen met jou aan tafel zit? 
HET KAN ALLEMAAL!

Pixlr.com is een handige site om de basis van 
Photoshop te leren. 
Op YOUTUBE vind je allemaal tutorials om te leren. 
‘pixlr tutorial’
Stuur ons je gekste foto’s door!
Wie geen computer heeft kan in kranten, boekjes, 
magazines knippen en plakken op een wit blad. Zo kan 
je hetzelfde effect als Photoshop creëren. Toon ons je 
mooiste kunst.

10. Karaoke 

Nu je niet meer alleen thuis zit, kan je niet uit volle 
borst meezingen met je lievelingsliedjes, maar wij 
hebben de ultieme oplossing!  
Zeg dat je karaoke aan het spelen bent en misschien 
doen ze thuis dan zelfs mee!  
Speel je favoriete liedjes op je pc, gsm of luidspreker 
af en zing mee met elk woord! 
Als je met meerdere speelt, kan je iedereen in het 
begin 10 punten geven.  
Per gemaakte fout tijdens het zingen van het liedje, 
verlies je een punt.  
De bedoeling is dat je zoveel mogelijk punten hebt op 
het einde van het liedje! 

Wie skype niet kan downloaden, 
kan een dagboek bijhouden vanaf 
vandaag! 



12. Vliegtuig werpen

Het wereldrecord papieren vliegtuigwerpen is 69 
meter. Vandaag gaan we allemaal dat record proberen 
te breken. Met een ‘normaal’ vliegtuigje gaat dit 
natuurlijk niet lukken, dus gaan we jullie moeilijkere 
vliegtuigjes aanleren.  
Je kan tutorials vinden op ons Youtube-kanaal 
‘speelplein online’. 

Hier zie je alvast een stappenplan voor ‘de glider’

11. Beatmaker

Achter elk bekend liedje zit een hele 
muziekproductie.
De melodie, de bass, … wordt de dag van vandaag 
allemaal via de computer gemaakt. 
Op Soundtrap.com kan je zelf liedjes maken. 
Als je er moeite mee hebt kan je op YouTube steeds 
tutorials zoeken.

14. Speciaal 4-uur maken

Op het einde van de dag eten wij altijd gezellig een 
koekje en drinken we samen een appelsap of een 
chocomelk. Nu laten wij het verlangen naar een klei-
ne snack volledig aan jullie over!  
Wat bedoelen wij hiermee? 
Wel, maak je eigen origineel 4-uurtje met producten 
die je thuis kan vinden.  
Hier enkele voorbeelden. 

13. Fitness

Altijd al een sixpack willen hebben?  
Een goede conditie hebben?  
Een beetje afvallen? 
Dit is je kans:
Op ons YouTube-kanaal ‘speelplein online’ kan je 
een ‘home-workout’ vinden die je dagelijks kan 
doen. 
Hier zijn ook enkele andere oefeningen die je thuis 

Voor degenen zonder computer, jullie 
kunnen jezelf leren beatboxen, een coole 
melodie fluiten of zelf een tekst schrijven 
en zingen. 

kan doen:
10 x pompen
20 seconden stilstaand lopen
15 seconden knieën hoog brengen
15 sit-ups



www.speelpleinonline.net

DE PAASVAKANTIE WAS 
NOG NOOIT ZO LEUK! 

ONTDEK, KIJK EN SPEEL MET ONS ONLINE MEE 

KIES UIT SPEL, SPORT & CULTUUR


