
 

 

Tip vooraf: Stuur een leuke verjaardagsuitnodiging! 

Download hier de uitnodiging voor het verjaardagsfeestje bij de activiteitenroute Hoe 
overleef ik Landgoed Schothorst?.  

 
Tips voor thuis en onderweg: energiehapjes! 

Tijdens de activiteitenroute Hoe overleef ik Landgoed Schothorst? is een pauze ingepland. 
Neem hiervoor drinken en wat lekkers voor de kinderen mee. Denk aan ‘energiehapjes’ zoals 
gedroogd fruit en noten, mueslirepen, druivensuiker of snoep dat iets met energie of 
krachten te maken heeft zoals ‘trekdrop’ (trekkracht). Een idee voor cupcakes is om ze te 
versieren als kompas. Neem voor een extra ontspannen pauze ook een picknickkleed mee. 
 

        
  
Cupcakes, versierd als kompas 
Dat heb je nodig: cupcakes, marsepein, poedersuiker, pure chocolade. 
Zo doe je het: Rol de marsepein glad met wat poedersuiker en snijd er een ronde vorm en 
een stervorm voor het kompas uit. Versier met gesmolten chocolade. 
 
Tip 1 voor na de route: maak een katapult 

Na afloop van de route kunnen kinderen zelf een katapult maken.  
Dat heb je nodig: houten lat (25 mm breed x 7 mm dik), houten wasknijper, 2 kleine spijkers 
(10 mm), 1 grote spijker (20 mm), elastiek, klein zaagje, schuurpapier, hamer.  
Zo doe je het:  zaag de houten lat in stukken van 17 cm en schuur de kanten glad. Haal de 
wasknijper uit elkaar. Spijker één onderdeel van de wasknijper met de twee kleine spijkers 
vast. Zet de wasknijper weer in elkaar. Spijker de grote spijker in de bovenkant van het latje. 
Zet het elastiek in de wasknijper vast en trek dit over de grote spijker heen. Nu zit er 
potentiele energie in het elastiek: als je op de wasknijper drukt schiet het los! 
  

 
 

 
 

Tips voor verjaardagfeestjes 

 

http://www.amersfoort.nl/Redacteuren/documenten/woonomgeving/milieu/cnme/Uitnodiging_route%202.pdf


Tip 2 voor na de route: maak een kompas 

Dat heb je nodig: een naald, magneet,  kurk, mesje, plakbandje, bakje water  
Zo doe je het: Strijk met de magneet dertig keer over de naald, steeds in dezelfde richting. 
Begin bij het oog van de naald en wrijf naar de punt toe. Zo wordt de naald magnetisch.  
Snijd nu met een mesje een plakje van de kurk, ongeveer 1 cm dik. Plak de naald op de kurk 
vast met een plakbandje. Leg de kurk met de naal in het bakje water. De naald draait nu met 
de punt naar het noorden. Zo weet je waar het noorden is.  
 

 
 

Tip 3 voor na de route: doe een proefje 

Proefje 1: ‘Aantrekkelijke’ ballon (10 min) 
Dat heb je nodig: 1 ballon, droog haar zonder gel en wax of een wollen trui, kleine 
papiersnippers. 
Zo doe je het: Blaas de ballon op en knoop hem dicht. Houd de ballon boven de 
papiersnippers.  
Wat gebeurt er? (Niets) 
Wrijf de ballon over je droge haar of je wollen trui. Houd de ballon nog eens boven de 
papiersnippers. 
Wat gebeurt er nu? Hoe komt dat? 
De papiersnippers bewegen en een paar blijven aan de ballon plakken. De ballon is door de 
wrijving electrisch geladen en daardoor statisch geladen: hij trekt papiersnippers aan.  
 

  
 
Proefje 2: Bliksemballonnen (ca. 10 min)  
Dat heb je nodig: 2 ballonnen, droog haar zonder gel en wax of een wollen trui, donkere 
kamer. 
Zo doe je het: Blaas de twee ballonnen op en knoop ze dicht. Wrijf de ballonnen over je 
droge haar of je wollen trui.  
Wat zal er gebeuren als je de twee ballonnen tegen elkaar houdt?  
Ga in een donkere kamer en houd de ballonnen tegen elkaar.  
Wat zie en hoor je? Hoe komt dat denk je? 
Je ziet een klein vonkje en hoort geknetter. De ballonnen worden door de wrijving elektrisch 
geladen. De elektriciteit gaat van de ene ballon naar de andere met een vonkje: een 



kortsluiting tussen de elektrisch geladen ballonnen. 
Dit is ook wat er gebeurt bij bliksem: twee elektrisch geladen wolken komen bij elkaar en 
maken een kortsluiting waarbij een enorme vonk ontstaat: de bliksem!   
Je hebt net een mini-bliksem gemaakt! 
 

           
 

 

 
  

 

 

 

 
Proefje 3: Elektrische ballon: (10 min) 
Je weet nu dat een ballon door wrijving elektrisch geladen kan worden. Heeft een elektrisch 
geladen ballon genoeg energie om een spaarlamp te laten gloeien, denk je? 
Dat heb je nodig: 1 ballon, droog haar zonder gel en wax of een wollen trui, spaarlamp, 
gloeilamp, donkere kamer. 
Zo doe je het: Blaas de ballon op en knoop dicht. Ga naar een donkere kamer. Wrijf de 
ballon over je droog haar of je wollen trui. Druk de ballon tegen de bovenkant van de 
spaarlamp aan.  
Wat gebeurt er? 
De spaarlamp geeft licht op de plaats waar hij de ballon raakt. 
Werkt het ook met een gewone gloeilamp, denk je? 
Herhaal het proefje met een gloeilamp. 
Wat gebeurt er? 
De elektrische energie van de ballon is niet sterk genoeg om de gloeidraad van de lamp te 
laten gloeien. Dit is het bewijs dat de spaarlamp veel minder energie verbruikt dan een 
gloeipeer!  
 

           
                           

Kijk voor meer informatie over de proefjes op www.proefjes.nl 
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