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Corine Boer (tijsentoosje.nl --> keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.

Hip

voor

Doen

17

nop

KIJK NOU: EEN POL
LEPELBRUIDSPAAR

☺

Hoi allemaal, ik ben Annemieke, knutsel je
met mij mee? Ik heb veel zin om samen met
jullie mooie dingen te maken. En weet je wat
zo leuk is? Al het moois dat we gaan maken,
kost bijna niets. Want we maken het van
materialen die je al in huis hebt.

NODIG
× 2 pollepels × schaar en sterke
lijm × allerlei wegwerpmateriaal, zoals: gekleurd papier;
wc-rol; restjes stof; papieren
bordjes; een oude ketting van
je moeder; wiebeloogjes; wol;
knopen uit de naaidoos; kunstbloem die vast nog ergens in
een kast te vinden is; het witte,
zachte bontje heb ik van de
moeder van mijn vriendinnetje
gekregen: dat is een extra stukje
stof van de bontkraag van haar
trouwjurk.

Zo maak je dit bruidspaar

Doe je
mee?!

× M
 aak van één pollepel een mooie bruid en maak van
de andere pollepel een stoere bruidegom.

Cadeau

Ik verzamel al een hele poos
lege melkpakken, doppen,
mandarijnennetjes en nog veel
meer en stop dat in een grote
doos.
Deze keer heb ik een
pollepelbruidspaar gemaakt,
want mijn nicht Judith hoopt in
september met Martijn te trouwen.
Dit is een cadeau van mij voor
hen. Judith kan deze pollepels
alleen niet in de keuken gebruiken,
dan gaan het sluiertje en het
hoedje vast kapot . Daarom zetten we dit
bruidspaar in een pot met andere pollepels, en met
díé pollepels kun je dan wel in een pan of kom roeren.

😊

× M
 aar nu ga ik niet vertellen hoe je het bruidspaar moet
×

×

maken, want het is juist zo leuk als je dat helemaal zelf
bedenkt.
O
 p de foto’s kun je wel zien wat ík bedacht heb,
maar dit is bedoeld om een idee te krijgen. Misschien
maak jij wel een heel andere bruid, met lang blond
haar en bloemen in haar haar en een witte jurk,
bijvoorbeeld. Je kunt ook echte bloemen drogen en
die als een boeketje aan de pollepelbruid geven. De
pollepelbruidegom kun je ook een mooie stropdas om
doen. En wie weet heb jij nog veel meer leuke ideeën.
En weet je, als je eerst allerlei materiaal neerlegt
waarmee je kunt gaan knutselen, krijg je vanzelf
ideetjes!
M
 ail je een foto van jouw pollepelbruid en
-bruidegom naar de BimBam?

EXTRA!
 Ik heb ook een leuke
kaart voor Judith en Martijn
geknutseld. En je raadt het al: ook
van allerlei Hip voor Nop-materi
aal ,
zoals: knopen, stofjes, gekleurd pap
ier en
doppen van melkpakken.
 Knutsel jij ook een Hip voor
Nop-kaart?

VEEL KNUTSELGROETJES
VAN ANNEMIEKE

