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INTRO
Hallo!
Zin om deze paasvakantie te spelen en 
ontdekken? Je hebt het perfecte boek-
je in handen om van de paasvakantie 
een zalig leuke ti jd te maken! Knutsel, 
speel, ontdek en kijk er op los. Ver-
schil lende 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 bezighe-
den!

Hopeli jk zien we elkaar snel terug op 
het Speelplein!

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

CREDITS

Aanbod
Isabel Lammens & Lukas François

Vormgeving 
Justine Ravyts

Eindredactie 
Tom Van Belle & Yens Sergooris

Speelpleinverantwoordelijke 
Yens Sergooris

Vrije Tijd
Cultuur en samenleven Dilbeek vzw
Sport en gezondheid Dilbeek vzw

Dit project kwam tot stand dank-
zij Team Jongeren C&S, Team Kind 
C&S, Team Jeugd S&G, Team Kind- 
en Jongerenwelzijn en animatoren 
van Speelplein Begijnenborre.

SOCIALE MEDIAjlf

Facebook 
JinD (Jong in Dilbeek)

Instagram 
Jindstagram

E-mail
speelplein@dilbeek.be

Websites 
www.speelpleinonline.net
www.dilbeek.be

#speelpleinonline



DAG 
1

3

“Blijf in uw kot!”

Dat wordt tegenwoordig heel vaak gezegd. Maar mogen we daarom niet 
meer buiten spelen? Tuurli jk wel! Er gaan tegenwoordig zelfs zeer veel 
mensen wandelen of sporten. 

Om deze mensen hun dag op te fleuren kunnen we met z’n al len leuke 
boodschappen achterlaten op de stoep of op straat met stoepkrijt . Let 
wel op voor de auto’s en houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar!

Ideetjes:
• Je kan mooie tekeningen maken
• Een leuk tekstje schrijven
• Parcours tekenen
• Mensen bedanken (bv. de dokters en verpleegkundigen, . . .)
• . . .

KRIJT OP DE STOEP

GEBRUIK JE FANTASIE
Heb ji j thuis geen stoepkrijt? 

Geen probleem! Er zijn nog genoeg 
mogeli jkheden om de voorbijgangers 

te verrassen of een mooie boodschap 
achter te laten!

Maak bijvoorbeeld een mooie 
tekening, schrijf een leuke tekst op 

papier en plak deze aan je raam, 
maak een spandoek en hang deze 

buiten op, . . .

Veel teken en schrijf plezier!



DAG 
2

DAG 
3

BAKKEN EN OMDRAAIEN
Aangezien we op het speelplein ook 
wel eens koken of bakken, geven 
we jul l ie de kans om dit thuis ook 
te doen. Hier vind je het recept om 
HEEEEERLIJKE pannenkoeken te 
bakken. Doe dit wel onder begelei-
ding van een ouder, dus niet al leen.

INGREDIËNTEN VOOR 12 STUKS

• Zelfri jzende bloem - 250 g
• Melk (eventueel wat extra) - 5 dl
• Eieren - 3
• Vanil lesuiker - 1 zakje

BEREIDING

1. Zeef de bloem met de vanil-
lesuiker. Maak in het midden 
een kuiltje, breek daarin de 
eieren. Roer al les door elkaar 
met een garde.

2. Schenk er in een straaltje 
300 ml melk bij . Bewerk tot 
een glad mengsel.

3. Klop dan de rest van de melk 
door het beslag zodat het 
l ichter wordt. Vind je het 
beslag nog te dik, voeg dan 
eventueel nog wat extra melk 
toe (in totaal heb je 500 à 
600 ml melk nodig).

4. Bak de pannenkoeken in een 
grote koekenpan, in hete bo-
ter of olie.

OP BERENTOCHT

EN NU SMULLEN 
MAAR!

Veel gemeenten hebben aan de mensen 
gevraagd om een beertje aan hun raam te 

plaatsen. Dit is natuurli jk met een reden. 
Tijdens deze corona ti jden gaan er veel mensen 
wandelen. Ook veel kinderen met hun mama en 

papa. Nu is het jouw beurt om eens naar buiten 
te gaan en een grote wandeling te maken met 

jouw ouders. Probeer zo veel mogeli jk beren te 
tel len die aan mensen hun raam staan. 

Heb ji j er meer dan 5 gezien? Meer dan 10? Of 
misschien wel meer dan 50?! Laat het ons 

zeker weten want wij horen het graag!
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DE SPEELPLEINQUIZ

1. Wie is de verantwoordelijke 
van het speelplein?

• Lukas 
• Yens 
• Isabel 
• Maxime

2. Hoeveel weken telt de 
paasvakantie? 

• 4 weken 
• 3 weken 
• 2 weken 
• 1 jaar 

3. Hoeveel hoofdanimato-
ren zijn er per week op het 
speelplein?

• 3
• 4
• 2
• 1

4. Waar wordt de telling in de 
ochtend en in de middag 
steeds gedaan? 

• In de refter
• Aan de boom 
• Aan de zee 
• Op de speelplaats 

5. Welke activiteit is er niet 
op het speelplein? 

• Waterpretdag 
• Open lopen 
• Toneeltje 
• Stranddag

Hoeveel weet j i j over het speelplein? 
Doe deze quiz en ontdek je punten op 10! / 10 

6. Hoe heet het domein waar 
het speelplein doorgaat? 

• JC Castelhof 
• De westrand
• Het kasteel 
• Begijnezorro 

7. Wat krijg je tijdens het 
vieruurtje op vrijdag? 

• Chips en een drankje naar keu-
ze 

• Chocolade en een drankje naar 
keuze

• Chocolade en chocomelk
• Een koekje en een een drankje 

naar keuze 

8. Tijdens de middag mag je 
op het speelplein niet vrij 
spelen 

• Juist 
• Fout 

9. Er zijn 2 bossen op het 
oude speelplein. 1 bos 
daarvan heet: 

• Dwergenbos 
• Losloopbos
• Lookjesbos 
• Sprookjesbos 

10. Op het speelplein zijn er 
voetbalgoals waarmee we 
een voetbalmatch kunnen 
organiseren

• Juist 
• Fout 

1: Yens  , 2: 2 weken, 3: 3, 4: Aan de boom, 5: Strand dag, 6: Castelhof,  7:Chips en een drankje naar keuze, 8: Fout,  
9: Sprookjesbos, 10:Juist
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KRANTSPELLETJES
Om jull ie hersens nog wat te laten werken, dagen we jul l ie uit om deze 
krantspelletjes op te lossen. De oplossingen vind je via 
www.speelpleinonline.net

• Animatoren
• Kinderen
• Paashaas
• Plezier
• Vieruurtje
• Begijnenborre
• Lente
• Paasvakantie
• Spel
• Corona
• Muziek
• Pasen
• Toneel
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PAPIEREN VLIEGTUIGJES
Je kent ze zeker en vast wel: de papieren vliegtuigjes! Bijna ieder-
een kan ze maken. Maar heb ji j er wel al eens een spel mee gespeeld?  
Neen? Dan is dit jouw kans! Om te beginnen moet je er eerst 1 maken. 
Weet je niet hoe? Volg dan even deze instructies:

• Is jouw vliegtuig af? Dan kan je hem mis-
schien nog wat versieren door er iets op 
te tekenen.

• Zorg er voor dat je een speelpartner 
hebt. Bijvoorbeeld je broer of zus/jouw 
mama of papa.

• Ga allemaal achter een bepaalde l i jn 
staan en gooi om de beurt je vl iegtuig zo 
ver mogeli jk.

• Wie het verst is geraakt met zijn vl ieg-
tuig, heeft een punt. 

• Probeer zo veel mogeli jk punten te halen

Als je geen speelpartner hebt, kan je natuurli jk ook alleen steeds zo ver 
mogeli jk gooien of maak nog 100 super coole papieren vliegtuigjes.

VERKLEEDWEDSTRIJD
Hey daar! Vind j i j verkleden ook zo leuk? 
Ik ook! Hier is jouw kans om de Coba su-
perheld te worden van Speelplein Begij-
nenborre. De Coba superheld bestrijdt het 
coronavirus en beschikt over vele super-
krachten! Probeer in je superheldenpak te 
tonen over welke krachten je beschikt en 
word de superheld waar je alti jd al van ge-
droomd hebt! Stuur je inzending voor het 
einde van de paasvakantie in naar speel-
plein@dilbeek.be. Later zal de Coba super-
held gekozen worden en een superhelden 
pakket ontvangen! 
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YOGA & MEDITEREN
Van al dat thuis zitten en alti jd bij je famil ie zijn kan er wel eens wat ru-
zie ontstaan. Heb je het gevoel dat je soms eens wat moet ontspannen 
en tot rust moet komen maar weet je niet hoe? Probeer deze instructies 
dan eens te volgen. Het zal voor een hoop minder ruzie en spanningen 
in huis zorgen.
• Zet rustgevende muziek op 
• Zoek een zachte ondergrond waar je op 

kan zitten (bijvoorbeeld een yoga mat, 
matras, tapijt)

• Sluit je ogen en probeer een van de vol-
gende houdingen aan te nemen

• Probeer elke houding zo lang mogeli jk vol 
te houden en adem diep in en uit

Heb ji j thuis toch niet zo vaak ruzie? Des te 
beter! Je kan deze oefeningen ook steeds 
doen om je hoofd leeg te maken. Het zal je 
zeker goed doen!

VERBREEK RECORDS

1. Kan ji j meer dan 10 keer jongleren (met je voeten) met een voet-
bal? Meester Lukas kon dit al 10 keer en is daarmee recordhouder. 
Jongleer meer dan 10 keer en vink dit record af! 

2. Sta langer dan 30 seconden op 1 been en schrijf een nieuw re-
cord bij op je schema! Het record van 30 seconden werd gezet door 
meester Robbe.  

3. Op het speelplein werd er 3 keer gehoelahoept door meester 
Yens! Kan ji j dit record verbreken? Ga ervoor! 

4. Juffrouw Annelies is de beste turnster op het speelplein momenteel! 
Maar l iefst 2 radslagen na elkaar!!!! Kan j i j beter?

5. Meester Tom is de beste danser op het speelplein. Hij maakte zijn 
eigen dansje en toonde dit aan zijn ouders. Maak jouw eigen dansje 
en toon het aan je ouders . 

6. 5 seconden handenstand :  Dit super lange record dat j i j sowieso 
niet kan verbreken is van juffrouw Kato.
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SPEELPLEIN HOROSCOOP
Ram 

(21 maart t/m 20 april)
Hey speelvogel! Ook al is het 

deze vakantie geen speelplein 

bli jf j i j zeker niet op je gat zit-

ten! Je bli jft spelen en probeert 

van elke dag een super leuke en 

coole dag te maken. 

Stier 
(21 april t/m 21 mei)

Spelen heeft voor jou geen ge-

heimen. Je bent gelukkig dat 

het eindeli jk die super leuke en 

verdiende vakantie is en alti jd 

klaar voor een spelletje! Deze 

vakantie toon je het beste van 

jezelf en speel je op een crea-

tieve manier al leen of met fa-

mil ie. 

Tweeling 
(22 mei t/m 21 juni)

Hey daar speelpleinenaar! De 

sterren zeggen me dat je ook 

gelukkig bent dat het vakantie 

is! Deze vakantie ga j i j je bezig-

houden met suuuuuperveel leu-

ke spelletjes. Ji j zal er in slagen 

om bijna al de spelletjes uit dit 

boekje te spelen als j i j je best 

doet! 

Kreeft 
(22 juni t/m 22 juli)

Gewapend met je speelgoed 

ben je er klaar voor om deze va-

kantie te knallen! Je zal spelen 

zonder problemen en het spijt ig 

vinden als deze vakantie voor-

bij is! Speel en geniet speelplei-

nenaar. 

Leeuw 
(23 juli t/m 23 augustus)

Volgens de sterren ben je een 

echte leeuw! Deze vakantie is 

het speelgoed je prooi en zal 

je deze zeker verslinden. Er zal 

nog nooit zoveel en goed ge-

speeld zijn met je speelgoed als 

deze vakantie. 

Maagd 
(24 augustus t/m 

22 september)
Je bent een echte speelvogel! 

Op je poep bli jven zitten zal ze-

ker niet gebeuren ti jdens deze 

vakantie. Je vindt het spijt ig dat 

het geen speelplein is maar zal 

er thuis dan maar een speel-

plein van maken! 

Weegschaal 
(23 september t/m

 22 oktober)
Als je deze vakantie goed speelt 

zal je in de toekomst zeker be-

loond worden! Grijp de speel-

kansen die je nu krijgt en ga er 

voor! 

Schorpioen 
(23 oktober t/m 

21 november)
Je geniet van spelen! Het heeft 

voor jou geen geheimen en je 

gaat er alti jd helemaal voor. 

De sterren vertellen dat je een 

echte knutselaar bent. Deze va-

kantie zal je dit bewijzen door 

mooie knutselwerkjes te maken.

Boogschutter 
(22 november t/m 

21 december)
Je schiet alti jd recht in roos! 

Ook als je speelt of een mooie 

tekening maakt is deze super 

mooi! Maak deze vakantie eens 

een mooie tekening en stuur ze 

naar iemand die je leuk vindt. 

Steenbok 
(22 december t/m 

20 januari)
Je bent bli j dat het vakantie is 

en weet al super veel leuke din-

gen die je wil doen! Speel, zing 

en dans en amuseer je te plet-

ter. Veel plezier speelpleinen-

aar! 

Waterman 
(21 januari t/m 

19 februari)
Waterspelletjes hebben voor 

jou geen geheimen. Het weer 

is nog niet goed genoeg hier-

voor dus zal je andere activi-

teiten moeten verzinnen! Maak 

gebruik van je verbeelding en 

speel met volle enthousiasme! 

Vissen 
(20 februari t/m 20 maart)
Je bent zo vrij als een vis in de 

grote zee! Vissen spelen samen 

en genieten van al de kansen 

die ze krijgen. Speel bij elke 

kans die je krijgt en geniet van 

de super leuke vakantie! 
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PUZZELEN
Tijd om te puzzelen! 

Ken ji j het speelplein logo nog? 
Knip deze puzzel mooi uit of laat 
ze uitknippen door een van jouw 

ouders. Meng alle stukjes goed 
door elkaar en probeer de puzzel 

zo snel mogeli jk op te lossen.

JONGLEREN
Verveel j i j je soms nog steeds zo hard? 
Dan moet je zeker en vast leren jongeren! 
Waarom? Het is super leuk om te kunnen 
en het neemt veel ti jd in beslag om te leren 
waardoor je je zeker niet meer zult verve-
len. Je kan niet jongleren zonder jongleer-
ballen natuurli jk! Als je deze niet in huis 
hebt, kan je ze steeds zelf maken!

BENODIGDHEDEN

• Rijst
• Ballonnen
• Plastieken fles

Hoe ga je tewerk?
1. Snij of knip de plastieken fles in 2 (vraag dit desnoods aan jouw ou-

ders om te doen)
2. Trek de teut van de ballon over het drink gat van de fles
3. Giet voorzichtig wat ri jst in de fles zodat dit netjes in de ballon komt
4. Wanneer de ballon vol zit, knoop je hem toe en knip je het teutje eraf
5. Doe dit meerdere keren



DAG 
14

DAG 
13

11

VERWEN JE OUDERS
Nu jul l ie vaak samen thuis zijn, kunnen jul l ie dingen samen doen in het 
huis. Bijvoorbeeld de was, eten maken, . . .  Het wordt eens ti jd dat we 
onze ouders op een leuke manier bedanken en ze een dagje verwennen.

Wat kan je doen?

• Helpen bij het huishouden: stofzuigen, de afwas, de ramen wassen, . . . 
(probeer niets kapot te maken)

• Ontbijt op bed: sta lekker vroeg op en maak een ontbijt voor jouw 
mama of papa (laat de keuken wel weer proper achter)

• Geef een massage: om de spieren van jouw mama of papa te laten 
rusten kan je ze masseren (breek geen botten!!!)

• Maak een leuke tekening of schrijf een mooie brief waar in je ze be-
dankt voor al les. (Let op schijffouten!)

• Ruim al jouw speelgoed meteen op na het spelen zodat jouw mama of 
papa dit niet meer hoeft te doen.

Kan ji j nog leuke dingen bedenken die er voor zorgen dat jouw ouders 
wat meer rust hebben? Twijfel dan zeker niet om dit te doen!

PAASHAAS MASKER
Paasvakantie. . . dus bijna Pasen! En daarom zullen we allemaal een paas-
haas masker maken om de paashaas te verwelkomen! 

BENODIGDHEDEN

• Sjabloon van het masker 
(dit kan je printen of zelf 
tekenen)

• Inkleur materiaal 
• Schaar
• Elastieken touw

Hoe ga je te werk?
1. Kleur de paashaas mooi in 
2. Knip vervolgens de paashaas mooi 

uit ( incl. de ogen)
3. Maak 2 kleine gaatjes aan beide 

kanten van het masker
4. Steek er en elastieken touwtje door 

en maak het vast

Nu is je masker af en kan je 
het dragen!



www.speelpleinonline.net

DE PAASVAKANTIE WAS 
NOG NOOIT ZO LEUK! 

ONTDEK, KIJK EN SPEEL MET ONS ONLINE MEE 

KIES UIT SPEL, SPORT & CULTUUR


