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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 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 (en leuk!) zijn om het herfstboek uit te

printen.
 
 

Voorwoord

Bekijk onze activiteiten op 
www.aan-z.eu/agenda 

of volg ons via Facebook 
en Instagram (@kids2funaanz) 

om op de hoogte te blijven 
van alles wat Kids2Fun doet!



Peuters & kleuters

4
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In de herfst krijgen de blaadjes van de bomen eerst een
prachtige bruine of rode kleur. Daarna vallen ze van de boom
af. Ook deze boom is zijn blaadjes verloren. We gaan met een

afwaskwast en verf de boom zijn blaadjes teruggeven.
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Herfstboom

Verf in herfstkleuren
Afwaskwast
Bord
Papier 
Kleurpotloden
Potlood 
Eventueel printer

Benodigdheden Bekijk de boom op de volgende pagina.
Print de boom uit of trek hem over op

wit papier. Kleur de boomstam eerst in 
met potlood. Vul daarna een bordje met

verschillende kleuren verf. Gebruik
herfstkleuren zoals rood, bruin en

oranje. Druk de afwaskwast in de verf en
stempel daarmee op de takken van de

boom. Je zult zien dat de boom prachtige
bladeren krijgt. 
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Spinnetje

Als het herfst is, zoeken spinnen een warm huisje. Dat is
handig, want ze eten kleine insecten op. Dat is een goede zaak

en niets om bang voor te zijn dus. Maar het is wel leuk om
iemand te laten schrikken met jóúw spinnetje!

 

Voor een grote spin knip je een groot rondje
uit het zwarte papier. Voor een kleine spin
knip je een klein rondje uit. Dit is het lijfje.
Weet jij hoeveel poten een spin heeft? De
meeste dieren hebben 4 poten, maar een
spin heeft er 8! Knip 8 poten uit het zwarte

papier en plak ze aan het lijfje.
Voor de ogen van de spin knip je twee kleine

rondjes uit het witte papier, die plak je op
het lijfje. Knip twee zwarte rondjes die nog

iets kleiner zijn en plak die op de witte
rondjes op het lijfje. 

Prik nu met de schaar een gaatje in het
midden van het lijfje. Trek het touwtje door

het gaatje en maak het vast met een
knoopje. Nu kan je de spin ergens aan

ophangen en iemand misschien wel laten
schrikken...

 

Schaar
Zwart papier
Wit papier 
Lijm 
Touw of draad

Benodigdheden
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Muziek maken

Versier de onderkant van de bordjes met potlood, stift of
wascokrijt. Bedek de binnenkant van 1 van de bordjes

met een laagje rijst. Doe lijm op de rand van het bordje en
leg het andere bordje er bovenop. Niet daarna borden

met de randen aan elkaar vast. Als de bordjes droog zijn
maak je met een perforator gaatjes in de rand, zodat je

daar lintjes aan kan knopen. Ziet dat er niet feestelijk uit?
Nu kan je muziek maken door te schudden met jouw

muziekinstrument!

Vind jij muziek maken leuk? Dat komt goed uit, want we
gaan zelf een muziekinstrument maken.
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2 papieren bordjes
Kleurpotloden, stiften 

Droge rijst
Nietmachine
Lint
Lijm
Perforator

Benodigdheden

       of wascokrijt



Herfstwandeling

Verschillende kleuren

Kastanjes
Beukennootjes
Een spinnenweb
Een paddenstoel
Een egel
Wandelde tak
Slak
Dierenspoor

Zoek

       herfstbladeren

 

In de herfst is de natuur op zijn mooist. Maak een
herfstwandeling en ga op zoek, voel, ruik luister en proef! 

De wind
Een zingende vogel
Een krekel
Krakende bladeren

Luister naar
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Eikels
Dennenappels
Mos
Een veertje
Boomschors
Een regenplas

Voel

 

Een tamme kastanje
Beukennootje
Verse appel
Pompoen(soep)
Warme chocolademelk

Proef

 
Kaneel
Dennennaald
Natte bladeren
De regen

Ruik

 



Maak van het klei een bolletje dat uitloopt op een puntje
voor de snuit. Kijk maar naar het plaatje. Prik het lijfje van
de egel vol met cocktailprikkers. Plak twee wiebeloogjes
op de snuit. Teken met een zwarte stift een neus en een

mond. 
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Egeltje

Egels horen echt bij de herfst. Misschien vind je er wel eentje
in de tuin, als je goed zoekt tussen de bladeren.

Zelfdrogende klei 
Cocktailprikkers 
1 vel witpapier 
Zwarte stift
Lijm
Wiebeloogjes 
(Kinder)schaar

Benodigdheden



Knutsel & frutsel
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Herfstschilderij

Verschillende kleuren 

Lijm 
Verf
Papier of een schilderdoek
Kwasten

Benodigdheden

       herfstbladeren

Plak de bladeren in een lange rij op je papier of schilderdoek, met de steel naar
beneden. Schilder onder de bladeren een rivier. Plak onder de bladeren een rij (bijna)

dezelfde bladeren met de steel naar boven. Maak je schilderij af door gras,
paddenstoelen, een huisje en vogels erbij te schilderen.

Wat zie je als je schilderij klaar is? De herfstbladeren zijn herfstbomen die
weerspiegelen in het water!
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Vrolijk spinnetje

Knip 8 stukken chenilledraad af en rijg deze vol met
strijkkralen. Dat zijn de poten. Prik het chenilledraad in

een kastanje. Plak 2 wiebeloogjes op de kastanje. Heb je
ooit al zo'n vrolijke spin gezien?

Strijkkralen
Chenilledraad
Kastanjes
Schaar
2 wiebeloogjes

Benodigdheden

Bijna iedereen vindt spinnen griezelig. Maar voor deze spin hoef je
gelukkig niet bang te zijn, want deze spin is heel vrolijk!
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Voederhuisje

We helpen de vogeltjes een handje om ze met een gevulde buik de
herfst door te komen. De meeste materialen heb je in huis, maar 2
houten pollepels en vogelvoer moet je vast nog even scoren in de

winkel.

Een plastic fles met dop 
2 houten pollepels 
Zak met vogelvoer 
Een stevige touw
Een schaar

Benodigdheden
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Maak met een schaar 4 gaten in de fles. Lukt dat niet
goed, vraag dan je ouders om hulp. Zorg dat er op 2
verschillende plekken 2 gaten recht tegenover elkaar
zitten, zodat je er een pollepel doorheen kan steken.

Steek de pollepels door de gaten, zodat de holle
kant van de lepel als een bakje tegen de fles aan zit.
Vul de fles met vogelvoer en doe de dop er op. Maak
de fles (net onder de dop,) vast met een stuk touw.
Het voederbakje is nu klaar. Hang het voederbakje

op in de tuin, bijvoorbeeld in een boom. Daar
worden vogels blij van!
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Wc-rollen
Wit papier
Zwart papier
Touw
Lijm
Schaar 
Wiebeloogjes

Benodigdheden

Bekleed de wc-rol met zwart papier.
Knip uit zwart papier ook 2 oortjes en 2

vleugels. Knip uit wit papier 2 grote
puntige tanden. Plak de oren, vleugels

en tanden op de wc-rol. Plak 2
wiebeloogjes boven de tanden. Plak aan

de onderkant van de vleermuis een
touwtje, zodat je hem ondersteboven

kan ophangen.

Vleermuisjes

Het komt niet vaak voor dat je een vleermuis ziet, maar je hebt vast
wel eens gehoord dat vleermuizen op z'n kop hangen. 

Weet je waarom ze dat doen?
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Vleermuizen kunnen alleen
vliegen door aan hun

voeten te hangen, hun
vleugels te spreiden en zich
te laten vallen. Er komt dan

lucht onder hun vleugels
waardoor ze vliegen.

Vleermuizen vinden het
ook prettig om zicht te

houden op wat er onder
hen gebeurt.  



Vetbollen
Smelt frituur- of kokosvet in een pan. Wacht tot het vet

warm is, maar laat het niet koken. Voeg daar al roerend het
zadenmengsel aan toe en laat het mengsel een beetje

afkoelen. De verhoudingen komen niet zo nauw. Vogels
lusten ook graag rozijnen en meelwormen, die kan je ook

aan het mengsel toevoegen. Giet de warme brij in de
koekvormpjes. Druk met de achterkant van een vork een

stevige katoenen draad in het vormpje, voordat het
mengsel gestold is. Als het mengsel hard is geworden, kan

je de 'vetbol' uit het vormpje drukken en buiten ophangen.  
 

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.

Ongezouten frituur- of 

Zadenmengsel 
Stevig katoenen touw
Koekvormpjes
Eventueel rozijnen en

Benodigdheden

       kokosvet

       meelwormen

Voor de vogeltjes
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Pindaketting
Je kan vogels ook erg blij maken met een

pindaketting. Rijg met een naald pinda's aan
een stevig en hang deze aan een boom. 

Dennenappel
Er bestaat speciale

vogeltjespindakaas. Grappig hè?
Smeer een grote dennenappel in  met
deze pindakaas en zet hem neer in de

tuin. 



Teken een pompoen op een groot stuk karton. Knip de
pompoen uit. Trek de pompoen over op een ander stuk

karton. Knip ook de tweede pompoen  uit. Maak
snippertjes of propjes van de verschillende kleuren

crêpepapier en plak deze op de pompoenen. Leg een
berg snoepjes op de achterkant van één van de

pompoenen en plak of niet de pompoenen aan elkaar.
Zorg ervoor dat de snoepjes er niet uit vallen. Niet een
touw aan de bovenkant van de pompoen, zodat je hem

kan ophangen. Versier de stok met crêpepapier. 
Hang de piñata op als er een feestje bij jullie thuis is en

sla om beurten tegen de piñata. Veel plezier!
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Pompoenpiñata

De meeste mensen denken dat piñatas uit Mexico komen, maar
oorspronkelijk komen ze uit China. Een piñata worden gebruikt met

kerst en kinderverjaardagen en worden meestal gevuld met confetti,
zoetigheden, vruchten of cadeautjes.

 Kinderen mogen er geblinddoekt tegenaan slaan. Als de piñata stuk
gaat, valt alles over de kinderen heen. Wat een feest! 

Wij gaan een speciale herfstpiñata maken.
 

Lijm of nietmachine
Zwart, groen en 

Schaar
Karton
Schilderstape
Snoepjes
Touw
Stok

Benodigdheden

      oranje crêpepapier

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blinddoek


In het bos
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Hersengymnastiek in het bos

Boskwartet
Leg alle materialen uit de natuur in het midden van het
kleed. Iedereen gaat op de hoek van het kleed zitten en
om beurten mag je naar het midden lopen om iets te
pakken. Wie als eerste 4 dezelfde spulletjes heeft, die

wint! 

 

Tijdens een picknick in het bos, is het leuk om samen een spelletje te
spelen. Zoek samen verschillende materialen uit de natuur en speel

daar kwartet en mastermind mee! 

4 grote herfstbladeren
4 eikels
4 kastanjes
4 beukennoten 
Picknickkleed

Benodigdheden
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Bosmastermind
Met materialen uit de natuur kan je
ook mastermind spelen. Verdeel de

groep in twee groepen en ga op
zoek naar voorwerpen uit de

natuur. Schrijf op een papier 4
voorwerpen op en laat de andere
groep 4 voorwerpen neerleggen.
Laat aan de groep weten welke
voorwerpen goed zijn en of er

voorwerpen zijn die op de juiste
plek liggen. Ga net zo lang door

totdat de groep de juiste
voorwerpen op de goede volgorde

heeft neergelegd.  
 

 



Eekhoorntikkertje
Maak een grote cirkel van nootjes. Drie tikkers
staan in het midden van de nootjescirkel. Dat
zijn de eekhoorntjes die de nootjes bewaken.

De kinderen buiten de kring proberen de
eikeltjes te pakken maar de eekhoorntjes

kunnen hen tikken. Als je bent getikt, help je
mee de nootjes te verdedigen.  

Herfstspelletjes

Eekhoorntjes verzamelen nootjes in de herfst zodat ze niet
verhongeren in de winter. Bij dit spelletje bewaken eekhoorntjes

hun nootjes. Doe je mee?
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Boter, kaas en eieren boseditie
Zoek 4 takjes die ongeveer even lang zijn. Maak

9 hokjes van de takjes, net zoals het plaatje
hiernaast. Verzamel 3 eikeltjes en 3

beukennootjes. Dit kunnen ook andere
natuurlijke voorwerpen zijn. Nu heb je alles om

boter, kaas en eieren te spelen! 

Boompje wisselen
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 hem. 
Wie te lang aan een boom blijft plakken, is

ook af!
 



Alles over bomen

Hoe hoog is een boom?
Om dat te meten moet je met z'n 
tweeën zijn. Ga om beurten tegen de 
boom staan en laat je lengte opmeten. 
Schrijf dit op het papier. Schat daarna in hoe
veel keer je in de boom past. Het kan zijn dat
je wel 10 keer in de boom past. In een kleine
boom pas je 5 keer of minder. Reken daarna
je lengte keer het aantal keren dat je in de
boom past uit. Je bent bijvoorbeeld 1,38
meter en je past 10 keer in de boom, dan is
de rekensom: 1,38 x 10 = 13,80. De boom is
dan ongeveer 13 meter en 80 centimeter.  
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In het bos zie je allerlei verschillende bomen van alle soorten en
maten. Hoe leuk zou het zijn dat jij aan je ouders kunt vertellen hoe

hoog én hoe oud die ene boom daar is? Wij leren dat jou hier!

Rolmaat
Pen
Papier
Eventueel een 

Benodigdheden

       rekenmachine

Hoe oud is een boom?
Bij afgekapte bomen kun je zien hoe oud ze zijn. Op de stam kun je ringen zien. Het aantal
ringen die de boomstam is, is het aantal jaren dat de boom oud is. Als je een papier en
wascokrijt meeneemt, kun je het papier op de afgehakte boomstam leggen en er met het
krijg overheen wrijven. De ringen van de boomstam worden zichtbaar op het papier. Nu kun
je ze gemakkelijk tellen en het is leuk om thuis te laten zien! 



Dennenappeldarten
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 daar in nog twee
kleinere cirkels. De middelste cirkel is de roos. Voorzie de cirkels van punten. 
Vanaf een door jou getrokken startlijn, mikt iedereen drie dennenappels (of eikels, 
of kastanjes) op de cirkels. Wie de meeste punten heeft gescoord, die wint!

Bosspelletjes

Blotevoetenpad
Vind je 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 op blote voeten
aflegd, waarbij je over allerlei materialen loopt. Je kan zelf
ook gemakkelijk zo'n blote voetenpad maken. Verzamel

allerlei materialen in het bos zoals stenen, gras, water, zand,
stro en modder en maak een mooi pad.
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Dennenappel Jeu de Boules
Jeu de Boules met dennenappels doe je zo: trek met een stok een lijn in de grond 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.

De lokroep
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.  

100 50 25



Bosbingo

Een geel blad
Een rood blad
Een bruin blad
Een oranje blad 
Een grote tak
Een mier

Vinden jullie het lastig om voorwerpen te bedenken? Dan hebben wij alvast een paar
lijstjes voor jullie gemaakt! 

Makkelijk

 

Bedenk met z'n allen wat iedereen moet zoeken in het bos
en schrijf dat op. Voorbeelden zijn: paddenstoelen, mieren,
beuken, dennenappels, eikeltjes, een hond etc. Verdeel de
groep in tweeën en zorg dat er een volwassene bij is met
een telefoon. Ga op zoek naar alle voorwerpen van het

lijstje. Na een uur verzamelen jullie weer op de start plek.
Bekijk gezamenlijk alle foto's. Welke groep de meeste

voorwerpen heeft gevonden, die wint!

 

Pen
Papier
2 mobiele telefoons

Benodigdheden
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Dit is een moderne en vooral veel actievere vorm van bingo!

 

Een vogel
Een pompoen
Een spin
Een eikeltje
Een dennenappel
Een eekhoorn

Lastig

 

Iets slijmerigs
Iets plakkerigs
Iets dat rot is
Een drol
Iets dat stinkt
Een voet- of pootafdruk

Moeilijk



Griezel & griebel
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Voel ik daar bloederige ogen?
Een afgehakte hand? 

En wormen? 

Gekookte spaghetti als wormen
Plastic handschoen gevuld met water en meel

Grote olijven met ketchup als bloederige ogen
Knakworst met ketchup als een afgehakte vinger
Vegetarische schnitzel als dode rat
Slijm als spookslijm 
Groene siroop als toverdrank

Benodigdheden
Wij kozen voor: 

      als een afgehakte hand

Doe alle materialen in verschillende bakken of schalen met een handdoek erover.
Nodig je familieleden of vriend(inn)en uit in jouw laboratorium. Geef iedereen een
blinddoek en laat ze één voor één in de bakken voelen. Raden ze welke griezelige
attributen jij in je laboratorium hebt liggen? En durven ze misschien zelfs wel te
proeven? Wie wil er een hapje afgehakte vinger? Of een slokje toverdrank? 

Het is extra leuk om je ouders te vragen of ze Einsteins laboratorium voor jou willen
maken, zodat je zelf kan voelen en proeven. Spannend! 

 

Einsteins laboratorium
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Glazen potjes
Witte gesso of glasverf
Zwarte verf
Zwarte watervaste stift
Waxinelichtjes of een 

Benodigdheden

       batterijlampje

 

Deze spooklichtjes staan perfect naast jouw scary pompoen!
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Spooklichtjes

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 drogen. Teken daarna met een zwarte watervaste

stift enge gezichtjes op de potjes. Teken eerst de contouren en
kleur ze daarna verder in.



Een pompoen (hoe groter hoe beter!)
Een mes
Een lepel 
Een pen of stift
Een voorbeeldje, zoals deze 
Waxinelichtje of een batterijlampje 

Benodigdheden

    

 

Als er iets bij Halloween hoort, dan is het wel een griezelige
pompoen bij je voordeur. Heb jij er al eens eentje zelf

gemaakt? Het is even een werkje om te doen, maar samen
met je ouders gaat dat prima!

Scary pompoen

Snij samen met één van je ouders de bovenkant van de
pompoen af, zodat je een dakje hebt. Snij de draden 
aan de onderkant van het dakje af. Hol de pompoen 
uit met een lepel. Dit werkje is goed voor je 
spierballen. Al het pulp kan je weggooien. Bekijk
verschillende voorbeelden van uitgeholde 
pompoenen en kies een gezicht uit dat jij er 
spannend uit vindt zien. Teken met een pen of 
een stift het gezicht na op jouw pompoen. Snij 
met een scherp mes de ogen, neus, mond en 
eventueel wenkbrauwen uit jouw pompoen. Zet 
een lichtje in de pompoen, doe het dakje er terug 
op en zet hem buiten als het donker is. Scary!
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Kaars
Servet met Halloweenprint
Schaar
Föhn
Handdoek

Benodigdheden

 

Zo'n originele Halloweenkaars heeft niemand!

Halloweenkaars
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Je kan de hele servet gebruiken, maar je kan ook een stukje of een
bepaalde afbeelding uitknippen. Verwijder 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 en leg het servet op de

kaars. Zet de föhn op de hoogste stand en laat hem over het servet
blazen. Het servet kleeft aan de kaars door de hete lucht. Pas op

dat je jezelf niet verbrand aan de föhn.
Zo gemakkelijk kun je je eigen Halloweenkaars maken!

 



Meel
Water
Rode kleurstof (om te bakken)
Gemalen koffie

Benodigdheden

 

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

dikke massa zonder klonten hebt. Doe de
kleurstof erbij en roer weer goed door. Om het
nepbloed de juiste kleur te geven, moet je er 

 een beetje gemalen koffie door doen. Zorg dat
je mengsel goed warm is, anders lost de koffie

niet op. Wederom goed roeren, even laten
afkoelen en het nepbloed is klaar! 

Tip: vers bloed is lichter van kleur dan oud
bloed. Dus wanneer je oude wonden wil gaan
maken moet je wat meer koffie door je ‘bloed’

mengen.
 

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

Zelf bloed maken
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De legende van The Flying Dutchman begon in 1641, toen een Nederlands schip zonk voor de kust van
Kaap de Goede Hoop. 

 
Wild joeg de storm landinwaarts. De zee rolde schuimend op de kade af en beukte tegen de

bakboordzijde van het enige schip dat er aangemeerd lag - een zwaarbeladen vrachtvaarder met
bestemming Oost-Indië.

 
Zó gruwelijk was het weer, dat geen van de bemanningsleden zich aan dek waagde. Alleen de kapitein,
genaamd VanderDecken, een grote, vierkante kerel met stalen zenuwen en een ruwe inborst. Hij stond
somber op de voorplecht. Door allerlei tegenslagen had hij de afvaart al enkele dagen moeten uitstellen
en nu dwarsboomde die ellendige storm hem in zijn plannen zo gauw mogelijk met zijn kostbare lading
zee te kiezen. Met gebalde vuisten stond hij daar op de voorplecht en vloekte. Wie of wat waagde het

hém, de meest onbevreesde en dapperste schipper ter wereld, te dwarsbomen? Had hij zijn schip niet
door de ruwste stormen gelaveerd langs verraderlijke klippen en zandbanken? Was hij niet sneller dan

alle andere schepen van de Compagnie naar de Oost gevaren? 
Had hij niet tientallen malen bewezen dat geen zee hem te hoog was en geen storm te woest? Hij hield

van de gevaren die bij het zeemansleven hoorden en hij was ertegen opgewassen. 
 

Met die gedachten trotseerde VanderDecken de felle storm. Na urenlang strijden leek VanderDecken
het wederom te winnen van de brute zee, maar toen hoorde hij een misselijkmakend gekraak. Het

schip had verraderlijke rotsen geraakt en begon te zinken. 
 

Toen het schip naar beneden stortte, wist kapitein VanderDecken dat de dood naderde. Hij was niet
klaar om te sterven en schreeuwde een vloek: 'Ik moet en   zal om deze Kaap heen, ook al moet ik

blijven zeilen tot het einde der tijden!'
 

Tot de dag van vandaag, wanneer er een storm uitbreekt vanaf Kaap de Goede Hoop en je kijkt in het
oog van de storm, dan kan je het schip en zijn kapitein zien. Ze noemen hem The Flying Dutchman.

Maar let op, de legende gaat dat, wie het schip ziet, een vreselijke dood zal sterven...
 

Ken jij de legende van The Flying Dutchman?

The Flying Dutchman
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Pompoenkleurplaat
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Scary baksels
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Halloweenkoekjes

Klop de kristalsuiker, vanillesuiker en boter
romig. Voeg het ei toe en meng alles goed door

elkaar. Doe de bloem erbij en kneed kort tot
een stevig deeg. Verpak het deeg in plastic folie

en leg het minimaal een uur in de koelkast. 
Rol het deeg uit tot een dikte van ongeveer 0,5

centimeter op een met bloem bestoven
werkblad. Steek met koekvormpjes

verschillende figuurtjes uit. Leg de koekjes op
een bakplaat en bak ze ongeveer 10 minuten
op 180 graden. Als de randjes van de koekjes

goudbruin beginnen te kleuren kun je ze uit de
oven halen. Laat de koekjes afkoelen voordat je

met het glazuur aan de slag gaat. 
Voor het glazuur doe je de poedersuiker met

het water en eiwitpoeder in een kom en meng
het tot een geheel. 

Verdeel het glazuur over een paar kommen en
breng ze op kleur met de verschillende

kleurstoffen. 
Schep het glazuur in de spuitzakken en knip er

een klein puntje vanaf. Geef de koekjes een
laagje glazuur en versier ze met een satéprikker

en andere kleuren glazuur. 
 
 

150 gram kristalsuiker
50 gram vanillesuiker
200 gram boter
1 ei
400 gram bloem

200 gram poedersuiker
30 ml water
5 gram eiwitpoeder
Kleurstof 

Spuitzakken
3 bakplaten
Koekvormpjes
Mixer
Kom
Satéprikker
Plastic folie

Benodigdheden
Koekjesdeeg:

Glazuur:

Extra:
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Snij de harde randjes van de plakjes kaas af. Snij
daarna één voor één de plakjes kaas in drieën en

snij daarna nog eens horizontaal door. 
 

Maak allemaal sneetjes in de plakjes tot
ongeveer de helft van het plakje. Als je de kaas
straks oprolt, dan lijkt het op de haren van een

bezem. 
 

Rol een plakje kaas om een zoutstengels heen 
en bind het voorzichtig vast met een stengel

bieslook.
 

Heb je spannende of speciale Halloweenbordjes?
Leg dan daar de heksenbezems op. 

 
Serveer er een schaaltje mosterd bij om in te

dippen. 
 

Heksenbezems

Zoutstengels 
Plakjes jonge kaas
Bieslook
Mes
Snijplank
Eventueel mosterd

Benodigdheden

Maak er ongeveer 2 per persoon

Een lekkere en makkelijke snacks voor kaasliefhebbers! 
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Haal het bladerdeeg uit het doosje en spreidt ze uit over het aanrecht, zodat
ze kunnen ontdooien. Bekijk op het doosje op welke temperatuur je de oven
moet voorverwarmen.  Laat de knakworsten uitlekken en dep ze droog met

keukenrol. Snij het bladerdeeg in dunne reepjes als het ontdooid is.
Wikkel de reepjes bladerdeeg om de knakworsten heen. Dat hoeft niet heel

netjes te zijn. Het mag juist rommelig en over elkaar heen, want mummies zijn
geen topmodellen. Leg de mummies in de voorverwarmde oven en volg de

instructies van het bladerdeeg.Heb je eetbare oogjes? Plak deze dan met een
druppeltje ketchup op de mummies. Serveer een schaaltje ketchup of curry bij

de mummies om in te dippen. 
 

1 blik grote knakworsten
Pakje bladerdeeg
Ketchup of curry
Keukenrol
Eventueel eetbare oogjes

Benodigdheden 
voor 10 personen

Mummies
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Broodje afgehakte vinger

Snij alle broodjes open en leg ze klaar. Breek de uiteinden van de worstjes
slordig af. Kijk even naar je eigen vinger. Waar zitten je vingerkootjes? Waar

zitten er rimpeltjes? Maak in de knakworsten kleine sneetjes ter hoogte van je
vingerkootjes in de worstjes. Schraap aan de bovenkant van de worstjes een

nagel uit. Leg de worstenvinger in een broodje en doe er wat ketchup bij.

1 blik grote knakworsten
10 zachte witte puntjes
Ketchup
Mesje

Benodigdheden 
voor 10 personen:
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Dit is het perfecte broodje tijdens een griezeltocht of een
horroravondje met vrienden.



Een pruttelende pan op het vuur met spinnenballetjes... 
Vandaag ben je een dagje heks!

300 gram runder- of vegetarisch gehakt 
Spaghetti (4 staafjes per gehaktballetje)
Paprikapoeder
Knoflookpoeder
Peper en zout
1200 ml water
2 groentebouillonblokjes
3 kleuren vlindermacaroni
250 gram soepgroenten (fijngesneden) 
1 grote ui 
1 klontje boter

Benodigdheden 

Heb je een heksenhoed in de verkleedkist zitten? Zet deze dan eerst op
voordat je gaat beginnen aan de heksensoep. 

Meng het gehakt met de paprika- en knoflookpoeder en draai er kleine
balletjes van. Prik 4 spaghettistaafjes door de balletjes. Snij de ui in kleine

stukjes. Smelt de boter in een soeppan en fruit de ui tot ze bruin beginnen te
worden.  Voeg het water en de groentebouillonblokjes toe en breng aan de

kook. Voeg de vlindermacaroni en de gehaktballetjes de spaghetti toe en laat
de soep nog 10 minuutjes zachtjes doorkoken.

 
Eet smakelijk!
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Heksensoep



Schil de pompoen, halveer hem en verwijder de zaden. Snij de
pompoen in stukken. Pel en snij de sjalot en knoflook in stukken.

Schil de wortels en snij ze in plakken. 
Verhit 1 eetlepel olie in een grote soeppan. Fruit de ui en de

knoflook 2 minuten. Voeg de pompoen en de wortel toe en bak
deze 5 minuten mee. Voeg de komijn en een snufje zout en peper

toe en roer even door de plan. Voeg het water en bouillonblokje toe
en breng het water aan de kook. Zet het vuur iets lager en laat het

20 minuten pruttelen tot de groente zacht zijn.
Pureer de soep met een staafmixer of in een blender. Schenk de

slagroom erbij en roer deze er doorheen. 
 

Heerlijk voor op een regenachtige herfstdag!
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1 flespompoen (1,5 kg)
1 sjalot
2 tenen knoflook
200 gram wortelen
2 theelepels komijn
1 bouillonblokje (groente)
1 liter water
100 ml slagroom
Peper 
Zout
Olie

Benodigdheden 

Pompoensoep



Kraak je hersenen
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Spiegeltje, spiegeltje

Bekijk de oplossing 

op pagina 46.

Welke vlaggenlijn zijn gespiegeld en welke vlaggenlijn heeft geen
gespiegelde versie?
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RaadselsBekijk de antwoorden 

op pagina 46.

33

Waa
ro

m
lac

he
n kabouters altijd

alszevoetballen?

1

W
at

is
va

n draadjes energ
vies?2

Wat
is

kle
in

en
werkt in het leger?

3

Ho
e

no
em

je een teek die van
dansenhoudt?

7

Ho
e

no
em

je een vieze schoorseen?

5

W
at

wo
rd

t natter als het m
eerdroogwordt?

6

4

Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik?

8

Als ik het heb, deel ik het niet en als ik het deel, heb ik het niet.

Wat ben ik?
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Hongerige eekhoorn

42

Leidt de hongerige eekhoorn door het doolhof naar zijn nootjes.



Woordzoeker

Streep alle griezelwoorden af in de woordzoeker.

nacht
maan
spook

griezelig
spin

doolhof
mummie

 
 

vleermuis
kerkhof

heks
halloween

web
eng

pompoen
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Punten puzzel

Als je alle punten aan elkaar verbindt, dan komt er een
afbeelding tevoorschijn! 
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Heksenraadsel

Wat zie je op de plaatjes? Noteer de antwoorden in de hokjes.
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Oplossingen

Bekijk hier of jij het goed had!

Spiegeltje, spiegeltje (pagina 40)
Vlaggenlijnen 1 en 4 zijn gespiegeld.
Vlaggenlijnen 2 en 5 zijn gespiegeld. 
Vlaggenlijn 3 heeft geen gespiegelde versie. 

Raadsels (pagina 41)
1. Omdat het gras onder hun oksels kietelt.
2. Spagetsie
3. Een minitair
4. Een kaars
5. Een goorsteen
6. Een theedoek
7. Een discotheek
8. Een geheim
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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 jouw

knutsels, baksels en bosspelletjes. 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 Kids2Fun 

aan-z

Nawoord
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Fijne herfstvakantie!


