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Voorwoord

Hoera! Het is bijna herfstvakantie. Een
heerlijke tijd om er lekker op uit te gaan in
het bos of om binnen leuke spelletjes te

doen als het hard regent. Bij de herfst hoort
natuurlijk ook Halloween, dus houd je van

griezelen? Dan zit je helemaal goed!

Het Kids2Fun herfstboek zit weer vol leuke,
creatieve opdrachten, sportieve spelletjes,
raadseltjes, recepten en nog veel meer. De
meeste oefeningen en opdrachten kan je op
de computer doen, maar het kan ook handig

zijn om het herfstboek uit te printen.

Weten jullie ook dat Kids2Fun wekelijks 
- en tijdens schoolvakanties zelfs dagelijks - 

leuke activiteiten organiseert?
Bekijk onze activiteiten op 

www.aan-z.eu/agenda en volg ons op social
media: 

oktober 
2020

@kids2funaanz
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Coronavirus
Talking to your kids about the

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

#StopTheSpread

Peuters &

kleuters

3



#StopTheSpread

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

Paddenstoelen

Try answering their questions
instead of volunteering too
much information as this
might be overwhelming.

Be developmentally
appropriate.

Heb jij al mooie
paddenstoelen gezien in het
bos? Wist je dat je ook zelf

een paddenstoel kan
knutselen?

Op een grote paddenstoel, 
rood met witte stippen, 
zat kabouter Spillebeen, 
heen en weer te wippen, 

krak zei toen de paddenstoel, 
met een diepe zucht, 
allebei de beentjes, 
hoepla in de lucht!

⦁ 2 papieren wegwerpbordjes
⦁ rode, groene en witte verf
⦁ lijm of nietmachine 

Vouw één bordje dubbel en
vouw het dan weer open. Je
ziet nu een duidelijke lijn in
het midden. Verf het bordje

rood met witte stippen. 
Knip het andere bordje door

de helft en vouw van het
halve bordje een kegel. Lijm

de uiteinden van de kegel aan
elkaar vast of gebruik een

nietmachine.
Als de verf droog is, vouw je

het rode bordje dubbel en lijm
(of niet) je de randen aan

elkaar vast. Dan knip je een
halve cirkel uit de onderkant,
zodat er een gat ontstaat. Dit
schuif je over je steel heen. Je

paddenstoel is af!
Tip: bewaar het halve bordje

dat je over hebt. 
(Zie pagina 5)

Benodigdheden:
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Meer informatie over
paddenstoelen vind je op pagina

47.



Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

Be open and invite them to
discuss what they may have

heard and how they feel.

Let them talk about
their worries.

Benodigdheden:
⦁ een half wegwerpbordje
⦁ gekleurd vliegerpapier, 
 cellofaanpapier of crêpepapier
⦁ zwart papier
⦁ dun touw
⦁ lijm

't regent, 't regent,
de pannekes worden nat, 

er kwamen twee boerinnetjes,
die vielen op hun kinnetjes!

In Nederland horen regen en herfst bij
elkaar. Gelukkig blijf je onder een paraplu

lekker droog!

 Op het zwarte papier teken je een
groot handvat en die knip je uit.
Deze plak je vast aan het bordje.
Knip nu grote druppels van het
gekleurde papier en knip kleine
stukken van het touw. Plak nu de
druppels aan de touwtjes vast. De
andere kant van de touwtjes plak
je aan het bordje vast. Ineens is
het een paraplu geworden! 

Knip het midden uit het halve wegwerpbordje. Er ontstaat
nu een soort raam. Aan de achterkant van het bordje plak
je verschillende stukjes vliegerpapier, cellofaanpapier of
crêpepapier. Dit geeft een leuk effect als je de paraplu
straks op het raam plakt. 

#StopTheSpreadParapluutje
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Most children would have heard about
the virus or seen people wearing

masks. This is your opportunity to
keep them informed and set the tone.

Don't be afraid to
talk about the
coronavirus.

#StopTheSpreadHerfstbingo

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

In de herfst is het een feest om door de natuur te lopen. Kijk
eens naar de plaatjes hieronder, dit kun je buiten allemaal

tegenkomen. Streep de plaatjes af die je bent tegengekomen.
Heb jij aan het eind van de herfstvakantie een volle kaart?  
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Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

School might have been shut down so
it's up to you to keep your kid's day

structured. Create and stick to
schedules for mealtime, study and play.

Stick to routine.

#StopTheSpread
Benodigdheden:
⦁ printer of misschien wil 
 papa of mama de boom 
 overtrekken 
⦁ (vinger)verf

Welke kleuren horen er bij de
herfst? Maak van die kleuren

blaadjes van vingerafdrukken aan
de takken. Misschien zijn er ook al

een paar blaadjes van de boom
gevallen?

Herfstboom
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Help your kids feel empowered
by teaching them what they
can do to keep safe. Show

them how to wash their hands
or how to sneeze properly.

Focus on what they
can do to keep safe.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov

#StopTheSpreadEgeltje

8

Met klei en tandenstokers kun je een egeltje maken!
Maak van een stuk klei een ovale vorm met een platte
onderkant. Prik het klei vol met tandenstokers. Pas op
dat je jezelf niet prikt; net een echte egel, die prikken
ook!

Herfststempels
Met herfstmateriaal uit de natuur kun je verven of

stempelen. Op een groot vel papier kun je met takjes,
blaadjes, kastanjes, eikels, etc. verven. Geef de

herfstblaadjes een dun laagje verf en maak er afdrukken
mee op het papier. Doop de andere materialen in de verf

en maak daar afdrukken of strepen mee op het papier.
Het leukste is om echte herfstkleuren te gebruiken.

Herfstbladeren
Leg een mooi, groot herfstblad onder een wit papier. Kras
nu voorzichtig met een krijtje of potlood over je papier.
Zie je het blaadje tevoorschijn komen? Het lijkt wel
toveren! 

Neem een plastic bekertje mee naar het
bos en doe hier wat water in. Doe daar alle
herfstmaterialen bij die je vindt onderweg.

Met een stokje kan je alles goed door
elkaar roeren. Wat voor lekkere

herfstgeuren kun jij maken?

Natuurparfum



#StopTheSpread

When you notice yourself feeling
anxious, take time to calm down

before trying to have a conversation
or answering your child's questions.

Manage your 
own anxiety.

Sources:
www.who.int
www.cdc.gov
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Welke dieren zie jij allemaal op de
herfstkleurplaat? Kleur jij deze kleurplaat in met

mooie herfstkleuren?

Herfstkleurplaat



Knutsels &

frutsels
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Van de mooiste
herfstbladeren die je
buiten vindt, kun je een
prachtige herfstkrans
maken. De basis is een
kartonnen bordje waar
je het midden uit knipt,
zodat alleen de rand
nog overblijft. Daarop
plak je dan je blaadjes
en eventueel ook nog
wat andere
herfstschatten zoals
eikels. 
Touwtje 
eraan en 
ophangen!

Mix de bloem en het zout door
elkaar in een kom. Voeg het water
en de olijfolie toe en kneed alles

tot je een mooie, soepele bal hebt.
Rol het deeg plat en druk er dan

een groot blad in waar je nogmaals
overheen rolt met een deegroller.

Snijd het blad uit met een mesje en
haal dan voorzichtig het blaadje
eraf. Het blad van deeg leg je in

een ingevet vuurvast schaaltje of in
een kommetje gevouwen van

aluminiumfolie (zodat er ook een
schaaltje ontstaat). Bak je zoutdeeg

figuur hard in een oven op 100
graden. Als het blad klaar én

afgekoeld is, kun je hem verven in
mooie herfstkleuren. Leuk om

andere herfstschatten, zoals
eikeltjes en kastanjes, in te

bewaren!

⦁ herfstblaadjes
⦁ eikeltjes of andere nootjes
⦁ wegwerpbordje
⦁ lijm(pistool)

⦁ grote herfstbladeren
⦁ 2 kopjes bloem

⦁ 1 kopje zout
⦁ 1 kopje water

⦁ 1 eetlepel olijfolie
⦁ verf
⦁ oven

Herfstblaadjeskrans
Benodigdheden:

Herfstschaaltje
Benodigdheden:
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Vouw het vel bakpapier doormidden en vouw het vel
daarna weer open. Bedek beide helften met een dun laagje
lijm. Plak één helft vol met herfstblaadjes en vouw het vel
daarna dicht. De blaadjes zitten nu in het bakpapier. Rol
van het bakpapier een koker die precies in de bodem van
het camembertdoosje past. Doe lijm in de rand van het

bakje en plak de koker vast. Dit gaat het makkelijkst met
een lijmpistool, deze lijm droogt snel. Het kan ook met

gewone lijm, dan moet je iets langer wachten. 
Haal nu de sticker van de deksel van het

camembertdoosje, de bovenkant blijft open. Schuif de
deksel op de koker. Je hoeft deze niet vast te plakken, zo

kun je er gemakkelijk een lichtje in doen. Je kan hem
neerzetten als lantaarn of er een touwtje aan vastmaken

om hem als lampion te gebruiken. 

⦁ houten camembertdoosje
⦁ 1 vel bakpapier
⦁ herfstblaadjes
⦁ schaar
⦁ lijm(pistool)
⦁ (nep)waxinelichtje

Herfstlampion maken

Benodigdheden:
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Benodigdheden:
⦁ ongezouten    
 frituur- of 
 kokosvet
⦁ zadenmengsel   
⦁ stevig katoen
 -en touw
⦁ koekvormpjes

Voor de vogeltjes

Smelt frituurvet of kokosvet in
een pan. Wacht tot het warm is,

maar niet heet. Voeg daar al
roerend het zadenmengsel aan toe

en laat dit mengsel een beetje
afkoelen. De verhoudingen spelen
niet zo nauw, daar kan je zelf mee
spelen. Giet de warme brij in de

koekvormpjes. Leg daarin, voordat
de brij stolt, een stevige katoenen

draad die ruim uitsteekt.
Zodra de massa hard is geworden,

kan het vet met zadenmengsel
buiten aan de draad worden

opgehangen.
13

Vetbollen

In de herfst beginnen vogeltjes het al wat zwaarder te
krijgen. De bloemen zijn uitgebloeid en de blaadjes vallen

van de bomen. Ze kunnen wel wat extra hulp van jou
gebruiken! Daarnaast is het ook een leuk gezicht, al die

vogeltjes in je tuin.
Pindaketting
Benodigdheden:

⦁ zak pinda's
⦁ naald
⦁ draad

⦁ prikmatje
Rijg de draad aan de

naald. Leg een pinda op
de prikmat en prik met
de naald door de pinda.
Trek het touw erdoor en

ga zo door totdat het
hele touw vol hangt met
pinda's. Daarna kan je de

ketting buiten hangen
voor de vogeltjes. 

Dennenappel
Er bestaat speciale
vogeltjespindakaas.

Grappig hè? Smeer een
grote dennenappel in 

 met deze pindakaas en
zet hem neer in de tuin. 

Tip: vogels vinden
rozijnen en meelwormen

ook lekker.



Vouw een vuilniszak doormidden en knip
van de bovenkant twee stukken, zoals op de
afbeelding hieronder. Als je de vuilniszak
weer openvouwt, zie je de vorm van een

jurk. Je kan de jurk nu versieren met plastic
tassen. Knip gekleurde plastic tassen in

mooie vormen en plak ze met plakband op
de jurk. 

Vuilniszakkenmode

Benodigdheden: 
⦁ vuilniszakken
⦁ plastic tassen
⦁ schaar
⦁ plakband
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Modeshow in de regen

Het leuke van deze
jurk is, dat hij tegen
de regen kan. We
weten zeker dat je

nog nooit een
modeshow in de

regen hebt
gegeven. Verras je
ouders, buren of
opa en oma met
een modeshow in

de regen. Zij mogen
natuurlijk wel

achter het raam
blijven staan of
gezellig buiten

onder de paraplu.
Veel plezier!

Vergeet geen foto van jezelf in de
vuilniszakjurk te laten maken. Mail
de foto naar kids2fun@aan-z.eu en
je ontvangt van ons een verrassing!
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Kastanjefun



Maak van de klei een bolletje met een spitse snoet. Duw in
het bolletje zoveel mogelijk zonnebloempitten. Gebruik de
rozijnen als ogen en neus. Tada, de egel is al klaar! Heb je
toevallig al een herfsttafel gemaakt? Dan staat de egel daar
erg leuk bij! Heb je geen herfsttafel, dan pak je een bord en
leg je daar allerlei materialen uit de natuur op. Geef de egel
een mooi plekje op het bord. Dat ziet er heel gezellig uit! 

Benodigdheden: 
⦁ verf
⦁ water
⦁ rietje
⦁ 2 vellen wit papier
⦁ schaar
⦁ lijm

Op het ene vel papier laat je een
flinke druppel blauwe verf vallen. Daar
druppel je voorzichtig water overheen.
Met een rietje blaas je op de verf en
het water zodat het uitloopt. Terwijl
de blauwe vlek droogt teken je op het
andere vel twee regenlaarzen. Versier
de laarzen zo mooi mogelijk. Als deze
droog zijn, knip je ze uit en plak je ze
op het vel met de blauwe vlek. Krijg jij
nu ook zin om in plassen te stampen?

Egel
Voor de kleintjes staat er bij Peuters & Kleuters een
knutselidee om een egeltje te maken, maar we hebben er
ook eentje voor de grotere kids!
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Benodigdheden: 
⦁ bruine klei
⦁ zonnebloempitten
⦁ rozijnen
⦁ materialen uit de natuur

Regenlaarzen



Apple juice, blueberry, protein, banana

Apple juice, strawberry, blueberry, raspberry,
banana, protein

Pineapple juice, mangos, banana, ginseng

Milk, cinnamon, banana, honey, protein

Griezel &

griebel

Milk, peanut butter, honey, banana

Milk, strawberries, peanut butter, lean body
chocolate, 51 grams of protein

17



Spinnetje
Benodigdheden: 
⦁ lege halve walnoot
⦁ zwarte verf
⦁ 4 lange stukken  
 chenilledraad
⦁ 2 plakoogjes
⦁ lijm

Schilder de buitenkant van de walnoot
zwart. Niet te dik, want de walnoot
droogt niet zo snel. Als de verf droog
is, druppel je een grote dot lijm in de
binnenkant. Duw de chenilledraden in
de binnenkant van de walnoot en zorg
dat er aan beide zijden evenveel draad
uitsteekt. Laat de lijm drogen. Plak de
wiebeloogjes op één van de korte
kanten van de walnoot. Vouw de poten
iets omhoog en maak er een knikje in
naar beneden. Deze spin maakt jouw
spinnenweb helemaal af! 

HALLOWEENKNUTSELS 
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Spinnenweb
Benodigdheden: 
⦁ satéprikkers
⦁ bol witte wol
⦁ piepschuim bolletje

Stap 1

Stap 2 Kun jij een spinnenweb
maken door de plaatjes

te volgen?



HALLOWEENKNUTSELS 

Halloweenkaars
Benodigdheden: 

⦁ kaars
⦁ servet met 

 Halloweenprint
⦁ schaar
⦁ föhn

⦁ handdoek
 

Als je niet het hele servet wil gebruiken,
maar alleen een stukje of een bepaalde
afbeelding, knip die dan eerst uit.
Verwijder daarna de onderliggende
lagen van het servet, zodat je alleen de
laag met de afbeelding overhoudt. Let
wel op: deze laag is erg dun en kan snel
scheuren. 
Daarna leg je de kaars op een handdoek
zodat je je handen vrij hebt. Leg nu het
servet op de kaars. Zet de föhn op de
hoogste stand en laat hem over het
servet blazen. Het servet blijft vanzelf
op de kaars vastzitten door de hete
lucht. Pas op dat je jezelf niet verbrand
aan de föhn.
Je hebt nu je eigen Halloweenkaars
gemaakt! 19

Benodigdheden: 
⦁ wc-rol
⦁ zwart papier
⦁ lijm
⦁ plakoogjes
⦁ witte stift
  of vloeibare tipp-ex

Beplak de wc-rol met
zwart papier. Knip daarna
twee vleugels en plak
deze aan de zijkant. Maak
ook twee oortjes en twee
lange poten, deze plak je
ook op 
                

Vleermuis

de wc-rol. Plak daarna de oogjes op het
lijfje en teken met de witte stift twee
puntige tandjes.



Benodigdheden:
⦁ stevig zwart papier
⦁ vel papier, wit
⦁ oranje vliegerpapier
  of cellofaanpapier
⦁ schaar
⦁ mesje
⦁ snijmat
⦁ plakband
⦁ lijm
⦁ waxinelichtje op 
  batterij

HALLOWEENKNUTSELS 

Zoek op internet naar voorbeelden van een
spookhuis of teken het voorbeeld onder

aan deze pagina na op een leeg vel papier.
Zorg er in ieder geval voor dat er ramen in

jouw spookhuis zitten en dat er een balk
onder jouw spookhuis zit, zodat hij straks

kan blijven staan.
Knip het spookhuis uit en trek het over op
een stuk stevig zwart papier. Leg (of plak

met plakband) het spookhuis op een
snijmat en snijd het spookhuis met een

mesje uit. Snijd daarna ook de ramen en
de deur uit. Beplak aan de achterkant alle

ramen en deur met oranje vliegerpapier.
Dit papier is transparant zodat er nog mooi

licht doorheen kan schijnen. Vouw
vervolgens de onderkant om, zodat het 

20

Spookhuis

voorbeeld
spookhuis

spookhuis kan
blijven staan.
Hiermee is je

spookhuis klaar! Het
enige wat je nog
hoeft te doen is
wachten tot het

donker is en er een
waxinelichtje op
batterij achter te

plaatsen voor een
mooi effect. 



Benodigdheden:
⦁ glazen potjes
⦁ witte gesso of 
 glasverf
⦁ zwarte verf
⦁ zwarte watervaste    
 stift
⦁ waxinelichtjes 

Verf de potjes wit. Wij
gebruikten een dun laagje
witte gesso, maar je kan ook  
speciale glasverf gebruiken.
Let op: hoe dikker de laag,
hoe minder licht er
doorheen komt. Laat de
potjes nu goed drogen.
Teken daarna met een
zwarte watervaste stift
verschillende enge
gezichtjes op de potjes. Als
je de contouren hebt staan
kun je deze verder
intekenen.  

Halloweenpompoen
Benodigdheden:

⦁ grote oranje
pompoen

⦁ scherp mes
⦁ grote schaal

⦁ lepel
⦁ kaars

Snijd de bovenkant van de
pompoen eraf met een scherp

mes, zodat je een dakje hebt. Het
leukste is om een kartelrand te

maken. Snijd met een mesje
de draden aan de onderkant van

het dakje af. Hol de pompoen uit
met een lepel en schep al het

pulp in de grote kom. Dit werkje
is goed voor je spierballen! Snijd

met een scherp
mes driehoekjes voor de ogen en

driehoek voor de neus uit de
pompoen. Boven de ogen kun je
nog je boze wenkbrauwen eruit
snijden en maak een mond. Zet

een kaars in de pompoen, doe het
dakje er terug op en zet hem in

het donker buiten. 

HALLOWEENKNUTSELS 

Spooklichtjes

Doe dit samen met een volwassene!



Breng water aan de kook in een pannetje met een paar
handjes meel. Blijf roeren tot je een dikke massa zonder

klonten hebt. Doe er nu de kleurstof bij en roer weer goed
door. Om het nepbloed de juiste kleur te geven, moet je er

nu een beetje koffie door doen. Zorg dat je water, meel,
kleurstof mengseltje lekker heet is, anders lost de koffie niet
op. Roer de koffie door je nepbloed, laat het afkoelen en het

nepbloed is klaar! 
Tip: vers bloed is wat lichter van kleur dan oud bloed. Dus
wanneer je oude wonden wil gaan maken moet je wat meer

koffie door je ‘bloed’ mengen.

ZELF BLOED MAKEN

HELP! BLOED!
Je kunt nepbloed in de feestwinkel kopen, maar je kan het
ook makkelijk zelf maken. Wie ga jij laten schrikken?

Benodigdheden:
⦁ meel
⦁ water
⦁ rode kleurstof
 bijvoorbeeld van de 
 bakafdeling
⦁ gemalen koffie
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Dark Island
Er woedde al weken een zware storm over de Atlantische oceaan. De golven
waren hoger dan de hoogste palmbomen en de wolken waren zwart van
kleur. Het was koud en guur buiten. De regendruppels waren enorm en door
al deze slechte weersomstandigheden wisten de bewoners van ‘Dark Island'
niet meer of het nu dag of nacht was. Ieder van hen was doodsbang. Er
waren wel eens vaker stormen op zee, maar dit hadden ze nog nooit
meegemaakt. Zal het dan toch gaan gebeuren? Komt de gruwelijke legende
opnieuw uit?

Onder de bewoners van Dark Island gaat er al eeuwen een verhaal rond dat
generatie op generatie wordt verteld. 1000 jaar geleden heeft er zich hier
iets vreselijks afgespeeld. Ooit was Dark Island een mooi eiland met
prachtige natuur, een paradijs. Het eiland lag ver van de bewoonde wereld
af. Er bestond op dit eiland geen haat en nijd. Iedereen hield van elkaar en
er was niemand, maar dan ook niemand die een ander pijn zou doen. De
bewoners leefden van zaden en vruchten en hadden een overvloed aan vis
in de zee. Iedere avond werden er grote kampvuren gemaakt en kwamen
alle bewoners bij elkaar om samen te eten. De gevangen vis werd boven het
vuur door de mannen geroosterd, terwijl de kinderen lekker met elkaar in
het zand aan het spelen waren. De vrouwen kletsten met elkaar, zongen
samen en dronken wijn. Het leven was er simpel. Simpel, maar vredig en
fijn. 

Op een dag, zo zegt de legende, ging het mis. De dag begon zoals hij iedere
dag begon. De mannen waren aan het vissen, de vrouwen zochten vruchten
en de kinderen speelden lekker in het zonnetje. Tot er plotseling een oude
bewoner uit zijn hut kwam gerend. Hij was vreselijk overstuur. Hij riep dat
er kinderen zouden gaan verdwijnen. Dit bleef hij maar herhalen. Eerst
schrokken de bewoners, maar zij wisten ook dat deze bewoner niet lang
meer te leven had en ze dachten dat hij verward was. De oude man gaf niet
op en probeerde met al zijn kracht mensen te overtuigen van zijn visioen en
het dreigende gevaar. De oude man kalmeerde niet en toen besloten
dorpsbewoners om de man op te sluiten in zijn hut. Morgen zouden ze
kijken of het beter ging.

GR IEZELVERHAAL



VERVOLG
GR IEZELVERHAAL 

Iedereen was wat stiller na deze nare gebeurtenis, maar naarmate de avond
vorderde was iedereen weer gerustgesteld. Totdat er een ijzingwekkende
gil klonk, gevolgd door hard geschreeuw. Een man en een vrouw stonden
hulpeloos te huilen en te schreeuwen: hun zoontje was weg! Tot in de
vroege ochtenduren werd er naar de jongen gezocht, maar hij was
onvindbaar. Weg. Verdwenen!

De dagen na deze gebeurtenis was het hele dorp in rouw. Het jongetje is
niet meer teruggevonden. Ondanks het verdriet, ging het dagelijks leven
door. Het volk had toch voedsel nodig om in leven te blijven. De mannen
waren weer aan het vissen en de vrouwen zochten naar vruchten. Dat
hadden ze beter niet kunnen doen, want er kwamen drie kinderen niet
terug van het spelen op het strand. De lucht werd steeds donkerder en het
begon steeds harder te waaien. De golven waren hoger dan de hoogste
palmbomen en de wolken waren binnen de kortste keren zwart van kleur.
Het was koud en guur buiten. Niets op het eiland leek meer op het
vertrouwde, veilige paradijs waar ze al die jaren zo vredig leefden...

Maak jij het verhaal af? Schrijf een spannend

plot voor het verhaal en win een

bioscoopbon! 

Mail jouw zelf verzonnen einde met jouw

naam en leeftijd uiterlijk vrijdag 30 oktober

naar kids2fun@aan-z.eu en maak kans!
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Verhalenwedstrijd!



Sport & spel
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Bij dit spel heb je per speler 3 dennenappels,
kastanjes of eikeltjes nodig en een stok. Teken met
met de stok een grote cirkel in de aarde, met
daarbinnen vier kleinere en één cirkel als roos.
Voorzie de cirkels van punten. Vanaf een door jou
getrokken startlijn, mikt iedereen drie dennenappels
(of eikels, of kastanjes) op de cirkels. Degene met de
meeste punten wint.

Vind jij het lekker om met je blote voeten op het
strand te lopen? Dan vind je een blote voetenpad

vast ook leuk! Een blote voetenpad is een
wandelroute die je loopt op blote voeten, waarbij je

over allerlei materialen loopt. Je kan zelf ook
gemakkelijk zo'n blote voetenpad maken. Verzamel

allerlei materialen zoals stenen, gras, water, zand,
stro en modder en maak een mooi pad in de tuin. Je
kan de materialen ook in bakken doen, dan kun je de

volgorde iedere keer afwisselen en het is zo weer
opgeruimd! 

Dennenappeldarten

Blote voetenpad 
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Lekker buiten

Spijkerpoepen
Een gouwe ouwe, maar daarom zeker niet minder
leuk. Knoop de spijker vast aan het uiteinde van het
touw en bindt de rest rond je middel. Super simpel
maar wel heel grappig! Kun jij de spijker in de fles
'poepen'?



Wil je geen natte voeten krijgen, maar toch lekker
naar buiten als het regent? Neem dan twee lege
(soep)blikken en maak hier aan elke zijkant een klein
gat in. Pak een touw en stop de uiteinden in de
gaatjes en maak vervolgens aan de binnenkant van het
blik een knoop, waardoor er een grote lus ontstaat.
Stap met je voeten in deze lus op het blik en de
bliklooprace kan beginnen.

Bliklooprace

Zebrapad
Zoek een paar grote stevige takken. Leg deze achter
elkaar met ongeveer een meter ertussen, net als een
zebrapad. Het is nu de bedoeling dat iedereen naar de
overkant komt zonder de stokken te raken. Opgelet: je
mag maar één voet tussen 2 stokken zetten! Is het
iedereen gelukt? Leg de takken dan verder uit elkaar
om het nog moeilijker te maken.
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Jeu de Boules met dennenappels doe je zo: trek met
stoepkrijt een lijn op de stoep waar iedereen achter
moet staan. Geef iedereen twee dennenappels in de
hand. Degene die begint gooit eerst een steentje.
Daarna gooit ieder om de buurt een dennenappel.
Wie het dichtst bij het steentje kan gooien, heeft
gewonnen.

Jeu de Boules met dennenappels



Hiervoor heb je een groot laken nodig. Span het laken
tussen 2 bomen, palen of aan de schutting in de tuin.
Aan beide kanten van het laken komen 3 spelers te
staan. De ploegen proberen de bal bij elkaar, binnen
het speelveld, op de grond te krijgen, maar je kunt
elkaar niet zien dus dat is best moeilijk maar ook
reuze spannend!

Blind volleybal

Kingen
Maak of teken een groot vierkant met daarin 4 vakken
op de grond. In ieder vierkant staat een speler en er is
1 bal. Iedere speler moet de bal in een vak slaan
zonder de bal met beide handen vast te houden. Komt
de bal niet in één van de vakken of stuitert de bal
twee keer in een vak dan is degene die het laatst aan
de bal is geweest af. Wie houdt het ’t langste vol?
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Lekker een balletje trappen. Heerlijk, toch? Zo speel
je bucketball: pak een aantal emmers en verspreid
deze op een veld. De één wat verder weg dan de
ander. Maak een streep met krijt of lint waar de
deelnemers achter moeten staan. Nu moet je
proberen een voetbal in een van de emmers te
schoppen. Hoeveel voltreffers scoor jij?

Bucketball



Enge baksels

& snacks
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Mix in een kom de boter, suiker en
vanillesuiker romig. Voeg de eieren
één voor één toe en blijf mixen tot
deze goed zijn opgenomen. Voeg
het zout en zelfrijzend bakmeel
beetje bij beetje toe en mix tot
deze droge ingrediënten zijn
opgenomen. Verdeel het beslag
over de vormpjes en bak de
cupcakes in 20 minuten op 175
graden gaar.
Als de cupcakes zijn afgekoeld, rol
dan de witte fondant uit en snijdt
daar dunne repen van. Versier de
cupcakes met de repen fondant,
zodat het kleine mummy's worden,
zoals op het voorbeeld. Maak
daarna van de witte en zwarte
fondant oogjes. 

Voor 12 stuks:
⦁ 180 gram boter
⦁ 135 gram suiker
⦁ 8 gram vanillesuiker
⦁ 4 eieren
⦁ 180 gram  
 zelfrijzend bakmeel 
⦁ snufje zout
⦁ witte fondant 
⦁ zwarte fondant of 
 dropveters
⦁ cupcakevormpjes

 

Mummy-
muffins

BereidingIngrediënten
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Snijd de gekookte eieren in
de lengte doormidden en
verwijder het eigeel. Pureer
het eigeel samen met de
mayonaise, mosterd en
avocado tot een glad
geheel. Breng op smaak
met peper en zout. 

Bereiding

Voor 12 stuks:
⦁ 6 eieren (hardgekookt)
⦁ 2 tl mosterd
⦁ 1 rijpe avocado
⦁ peper
⦁ zout
⦁ ketchup
⦁ rode kleurstof 
⦁ zwarte olijven
⦁ spuitzak

Oogbal-
eieren

Ingrediënten
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Vul de spuitzak met de vulling
en vul de eieren, maar houd een
beetje achterwege. Vul daarna
de eihelften. Snijd een paar
olijven in dunne schijfjes en
plaats op de vulling. Voeg een
beetje ketchup toe aan de
achtergehouden vulling.
Optioneel kun je er ook wat
rode kleurstof aan toevoegen
voor een fellere rode kleur. Doe
deze rode vulling in een dichte
spuitzak waar je een klein
puntje af kunt knippen of vouw
een cornetje. Spuit hiermee
aderen over de gevulde eieren.
Vul de olijven met ketchup en
plaats de eieren in de koelkast
tot serveren.



Meng de zachte boter met de
poedersuiker. Voeg het ei er
aan toe en meng goed door.
Meng dan de bakpoeder en
de helft van de bloem
erdoor. Voeg daarna de rest
van het bloem toe en meng
tot een soepel deeg. Leg het
deeg een half uurtje in de
koelkast. Verwarm de oven
voor op 160 graden. 

Voor 40 stuks:
⦁ 250 gr boter 
 (kamertemperatuur)
⦁ 125 gr poedersuiker
⦁ 1 ei
⦁ aardbeienjam
⦁ (garneer)amandelen
⦁ 400 gr bloem

heksen-
vingers

Bereiding

Ingrediënten
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Vet een bakblik in met wat olie
en/of bakpapier. Verdeel het
deeg in gelijke stukjes en rol er
balletjes van (ongeveer 15 gr
per stuk).
Rol een balletje uit tot een
langwerpige vorm. Druk met je
vinger twee inkepingen in en
duw een amandel bovenin het
deeg als nagel. Maak met een
mes inkepingen in de vinger.
Verwijder de amandel, breng
een heel klein beetje jam aan
onderin de holte waar de
‘nagel’ komt en duw de
amandel weer terug. Doe dit
met alle balletjes deeg en leg
ze op de bakplaat. Let op: het
deeg loopt tijdens het  bakken
iets uit dus geef de vingers
voldoende ruimte, leg ze niet te
dicht tegen elkaar aan. Bak de
koekjes voor ongeveer 20 – 25
minuten en laat ze afkoelen.
Serveer met aardbeienjam om
in te dippen. 



Breek de Oreo’s in stukjes en maal
ze fijn tot kruimels in een
theedoek of in een blender. Vul de
schaaltjes afwisselend met een
laagje chocoladevla en
koekkruimels, zorg dat je eindigt
met de Oreo kruimels. Steek er
wat snoepwormen in voor het
griezelige effect. Je kunt deze ook
al bij de laagjes zelf toevoegen als
je het leuk vindt.

Voor 4 personen:
⦁  4 kleine glaasjes
⦁  pak chocoladevla 
⦁ 1 rol Oreo koekjes
⦁ snoepwormen of zure  
 spaghettislierten

⦁ 1 grote schaal
⦁ blauwe bessen
⦁ lychee's op siroop
⦁ groene of rode 
 aanmaaklimonade
⦁ latex handschoen

Vul de latex handschoen met
water, knoop hem dicht en leg 12
uur in de vriezer. Leg iets op de
hand zodat het ijs plat wordt.
Maak een grote hoeveelheid
groene of rode limonade in de
schaal. Maak oogballen door in
elke lychee 1 blauwe bes te doen.
Doe deze bij de punch. Voeg het
ijshandje toe. 

Bereiding

Moddertoetje

Ingrediënten
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Heksenpunch

Ingrediënten

Bereiding



Kraak je

hersenen
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ra ra ra! Hoe zit het?

BRE INBREKERS

2 vaders en 2 zoons aten tijdens een ontbijt
samen 3 eieren, iedereen had één ei. Hoe kan dit?

Een van de vaders is ook een opa. Daardoor is de andere vader zowel een zoon
als een vader.

Wat is het verschil tussen een prins en een
boer?

Een prins kan wel een boer laten, maar een boer kan geen prins laten!
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Eén voor één stappen mensen de bus in. Bij
de volgende halte komen er nog eens twee
mensen bij. En bij de daaropvolgende halte

stappen er twee uit. Hoe laat is de bus
vertrokken?

Om één voor één: 12:59 uur dus.

Op welke vraag kun je nooit ‘ja’
antwoorden?

Slaap je?



ra ra ra! Hoe zit het?

BRE INBREKERS

Wat heeft een duim en vier vingers maar 
leeft niet?

Een handschoen

Welk woord van vier letters wordt korter als je
er twee letters aan toevoegt?

Kort > korter
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Waarom gaat het WK verstoppertje 
niet door dit jaar?

Ze hebben de winnaar van vorig jaar nog
 niet gevonden.

Welk instrument werkt nooit mee?

Een dwarsfluit



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

93 94 95 96 97 98 99 10
   

3. Vind jij de poes tussen
alle uilen?

2. Wat is de
 oplossing?

Hersenkrakers
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Waar zit de1.
     de fout?

Bekijk de oplossingen op pagina 4
1



5. Sokkendilemma
Je wordt 's ochtends in
het donker wakker. In je

lade liggen 6 roze, 4
blauwe en 2 gele sokken.
Hoeveel sokken moet je

minimaal meenemen naar
het licht om er zeker van

te zijn dat je twee
dezelfde kleur sokken

aan kunt doet?
6. Welke letter zoeken

we?

Hersenkrakers
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4. Kun jij deze puzzel oplossen?

Bekijk de oplossingen op pagina 4
1 



9. Weet jij de uitkomst?

Hersenkrakers
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7. Hoeveel cirkels hebben
een zwarte stip?

8. Wat is de oplossing?

Bekijk de oplossingen op pagina 4
1 

10. De klok
Hoe vaak per dag staan de
wijzers van de klok in een

hoek van 90 graden?



Hoeveel had jij e
r goed?
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1. Waar zit de de fout?
De fout zit niet in de cijfers, maar in de titel: 2x het woord de. 
2. Wat is de oplossing?
50. 15 x 3 = 45. + 2 (klok) + 3 (bananen = 50.
3. Vind jij de poes tussen alle uilen? 
4. Kun jij deze puzzel oplossen?
B. De kubus staat gekanteld. 
5. Sokkendilemma
Als je 3 sokken pakt, dan weet je niet zeker of er twee dezelfde kleur sokken bij zitten.
Als je er 4 pakt, dan weet je zeker dat er een dubbele kleur bij zit.  
6. Welke letter zoeken we? 
Als je alle getallen in het blok linksboven optelt: 6 + 4 + 4 = 14. De N is de 14e
letter en die staat in het blok als je linksom gaat. De uitkomst van de getallen van
het blok waar de N ook bij staat is 21. Dat is de letter U en die staat weer een blok
verder op. De laatste uitkomst is 27 en dat is weer de A (Z = 26, dus 27 is dan weer
A).
7. Hoeveel cirkels hebben een zwarte stip? 
Het antwoord is 9.
8. Wat is de oplossing?
De gekleurde vakjes verspringen steeds. De grote gekleurde vakjes gaan rechtsom
en de kleine gekleurde vakjes gaan linksom. En dus is van het grote vierkant de
linkerhelft blauw gekleurd en van de binnenste kleine vakjes alleen het vakje
linksboven blauw gekleurd.
9. Weet jij de uitkomst?
Elke keer is het onderste getal de uitkomst van de 2 getallen er boven
vermenigvuldigen en daarbij optellen de waarde van de 2 getallen. Dus 9 en 2 = 11
+ (9x2) = 29.
10. De klok
We nemen het voorbeeld van de klok: 9 uur. Dat is 1. Maar ook Half negen (nou
ja, eigenlijk een paar minuten voor half negen, want de kleine wijzer staat bij half
negen niet precies op de 9). Dat is dus ook 1. Totaal dus 2. Bij 10 uur gebeurt
hetzelfde, ook 2x. Zo is het bij elk uur op een dag 2x een hoek van 90 graden.
Aangezien er 24 uur in een dag zitten, betekent het dat de hoek van 90 graden 48
keer voor komt. Het antwoord is dus 48x.

De oplossingen!
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Sudoku



Woordzoeker

BLADEREN
BOS

HALLOWEEN
HERFST

KASTANJE

Vind jij de 15 herfstwoorden?
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PADDENSTOEL
PARAPLU
POMPOEN

REGEN
REGENLAARS

SPINNEN
SPINNENWEB

STORM
TAKKEN
WAAIEN



In het 

bos
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Kastanjes
Vanaf oktober, zodra de eerste herfststormen geweest zijn,
vind je ze weer op de grond; stekelige bolsters of losse
kastanjes. Dit zijn heerlijke en gezonde herfstnoten die je kan
oprapen om mee te knutselen of zelfs kunt opeten!

Tamme kastanjes kun je rauw eten.
Ze hebben een nootachtige smaak.
Je kunt ze ook poffen, roosteren
of pureren, daar worden ze lekker
zoet van. Je kan de tamme
kastanjes gebruiken in diverse
gerechten zoals taarten,
puddingen, toetjes of bij het
avondeten. Je ziet in zuidelijke
landen vaak dat dit als delicatesse
vanuit kraampjes op straat worden
verkocht. Let wel op dat de
kastanje nog goed is. Dat kun je
testen door hem even in een bakje
water te leggen, zinkt hij naar de
bodem? Dan is de kans groot dat
je hem kan opeten. Als hij blijft
drijven is hij uitgedroogd of van
binnen opgegeten door insecten.
De tamme kastanjes hebben een
bolster met stekelige naalden en
lijken wat harig. Soms zitten er
wel twee of drie kastanjes vinden.
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Tamme kastanjes

Wilde kastanjes
De wilde paarden-
kastanjes zijn erg bitter en
kunnen giftig zijn. Deze
herken je aan een bolster
die kortere en stompere
stekels heeft dan de
tamme variant. Deze
prikken dan ook niet zo
erg. In de bolster zit vaak
maar één kastanje, die
bijna helemaal rond is en
glanzend.



Elke speler kiest een boom. Probeer bomen te zoeken die
samen een cirkel vormen. Iedere speler begint met 5 punten.
Telkens als jouw boom wordt geraakt door de bal, dan verlies

je één punt. Wie het langst overblijft wint.
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Het lijkt op gewoon tikkertje, maar het is net even anders.
Iedereen die een boom vast heeft, is ‘veilig’. Wie naar de

volgende boom rent en getikt wordt, die is ‘m. En wie te lang
aan een boom blijft plakken, is ook af!

Dé hit tijdens kampeervakanties, maar ook heel geschikt in de
herfst: één iemand verstopt zich, en de anderen moeten hem

zoeken. Wie hem vindt, gaat erbij zitten, net zo lang tot
iedereen zich op de verstopplek heeft verzameld. Degene die

de verstopper als eerste heeft gevonden, heeft gewonnen, en is
‘m in de volgende ronde.

Bosspelletjes

In een bos is alles aanwezig om een prachtige hut te
bouwen. Verzamel grote takken en bladeren. Zet deze
stevig tegen een grote boom en je hut begint al vorm

te krijgen. Neem je zelf een groot laken mee van
thuis? Het is extra leuk om in jouw eigen tent te

picknicken.

Boompje wisselen

Omgekeerd verstoppertje

Boomvoetbal

Hutten bouwen



Stratego
Dit is een spel voor de stoere kids! Ga met een grote

groep naar het bos en neem twee verschillende
theedoeken mee. Verdeel de groep in twee teams, met

ieder een eigen theedoek. Neem de tijd om de theedoek
te verstoppen. Nu kan het spel beginnen. Probeer de

theedoek van de tegenpartij te veroveren!

Eén iemand verstopt zich diep in het bos.
De verstopper probeert de rest van de

groep hem te laten vinden door een
lokroep te laten horen. Een lokroep is
een opvallend geluid. Door de lokroep

regelmatig te laten horen, kan de rest op
zoek naar jou.  

Met dit mobiele spel kun je digitale
dierenkaarten verzamelen op mooie
plekken in natuurgebieden. Zijn
jullie binnen een straal van 50
meter van een dierenkaart? Dan
wordt deze automatisch aan je
telefoon toegevoegd. En dan krijg je
er ook nog leuke informatie bij over
de leefomgeving van het dier. Goede
reden om naar buiten te gaan om ze
allemaal te sparen. De app is gratis
voor Apple en Android-telefoons.

De lokroep

Perfect earth animals
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Paddenstoelen zijn schimmels. Dat klinkt saai, maar wist je dat
schimmels in allerlei kleuren en vormen bestaan? Denk maar
eens aan de mooie, knalrode paddenstoel met witte stippen! 

Schimmels
De paddenstoel die je boven de grond ziet, is eigenlijk maar
een klein stukje van de schimmel. De rest van de schimmel,

de schimmeldraden, zitten verborgen onder de grond of in het
hout. Paddenstoelen groeien op dode takken en bladeren, in
de grond of op dood hout. En ze groeien ook op bomen die
bezig zijn dood te gaan. Als je dus een paddenstoel op een

boom ziet, dan weet je dat die boom ziek is.

Paddenstoelen

Hoed en rand
Een paddenstoel kan bestaan uit:
een hoed, een steel, een ring (net
onder de hoed) en een beurs (een
soort buidel onderaan). Niet alle
paddenstoelen hebben al deze

onderdelen. Zo heeft
een elfenbankje bijvoorbeeld geen
steel of beurs. Aan de onderkant

van de hoed zitten de plaatjes waar
de sporen in zitten. De sporen zijn
de zaadjes van de paddenstoel. De 

hoed beschermt de plaatjes en de sporen tegen regen
en wind. Als de paddenstoel rijp is, barst de hoed open
en verspreiden de sporen zich. Een jaar later groeien

er op die plek dan weer nieuwe paddenstoelen.



Heksenkring
Soms zie je in het bos of in het gras een kring van

kleine paddenstoelen. Dat noem je een heksenkring.
Vroeger dacht men dat die kring gemaakt was door

vreemde wezens of heksen, vandaar de naam. Nu weet
men wel beter: een heksenkring is ontstaan vanuit één
paddenstoel die zich uitgezaaid heeft. Heksenkringen
ontstaan alleen bij bepaalde soorten paddenstoelen.
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Kun jij al deze paddenstoelen vinden in het bos?

Let op: je mag paddenstoelen niet aanraken en zeker niet
plukken!



Nawoord

Ellie

Manouk

Esmee

Jacqueline
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Ben

Christa

Marco

Jeffrey

Heb je heerlijk kunnen
knutselen en griezelen? Heb

je lekker gespeeld in het
bos? 

Gelukkig! Dat is de
bedoeling van het Kids2Fun

herfstboek. 

We vinden het leuk als je
ons foto's stuurt van jullie

knutsels, baksels en
boswandelingen. Je kunt ze

posten op onze
Facebookpagina

(@kids2funaanz) of mailen
naar kids2fun@aan-z.eu. 

We wensen jullie een fijne
vakantie toe! Zien we jullie

snel tijdens onze
activiteiten?

Groetjes het
jeugdpreventieteam van

aan-z
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