
Aan je ouders, 

Wij zijn Krista en Irene (Filmpje!), twee creatieve mensen die blij worden van het bedenken en creëren van activiteiten voor 
kinderen. 
Na jarenlang gewerkt te hebben bij BSO’s, jongerencentra, zelf georganiseerde projecten en activiteiten willen wij graag jouw kind 
inspireren en motiveren. Het motiveren van de zelfstandigheid en het oplossingsgerichte denken, lekker outside the box bezig 
zijn. Denken in wat wel kan en hoe ga ik dit zelf voor elkaar krijgen. Dat is wat wij de belangrijke gedachte achter ons aanbod 
vinden.  
Met nooitmeervervelen.nl (Filmpje!) willen wij activiteiten van vroeger en nu samenbrengen. Als ouder hopen we dan ook dat je 
jouw kind hiermee aanspoort tot zelf proberen, blijven proberen en prijst voor de inzet bij elke activiteit. Het resultaat vinden wij 
niet belangrijk, wel dat je kind veel plezier en lol beleefd.  
Bij de introductie van onze website kregen wij de terechte reactie van een moeder: Ik vind het altijd heerlijk als mijn kinderen 
zeggen ‘ik verveel me’. Daar sluiten wij ons helemaal bij aan. Je word ab-so-luut creatief van vervelen. Als een kind blij wordt van 
onze activiteiten, zijn wij superblij!! Een mooie omschrijving van het boek, door een Amerikaanse vriendin van ons.  

Daarom willen wij je vragen om een reactie achter te laten of van je kind op onze FB pagina. Ook een foto van een  activiteit is 
welkom. 
 
Een speciale dank gaat uit naar Willem Vogels van Kinderkookclub in den Voorhoutsche Pot. Hij 
heeft de heerlijke kinderrecepten beschikbaar gesteld om op te nemen in dit boek.  
Bedankt Willem!! 

Groetjes! 
Krista en Irene 

nooitmeervervelen.nl
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Aan jezelf 
Nou, daar is hij dan. Je allereerste Zomervakantie ebook! 

Wij willen je veel plezier wensen met alle activiteiten die erin staan. Sommige zul je superleuk gaan vinden en van andere zul je 
misschien denken ‘hoe ga ik dat nou weer doen?’ 
Maar geef het dan toch een kans, want wie weet lukt het de tweede of derde keer wel. En natuurlijk kun je ook om hulp vragen. 
Probeer zoveel mogelijk samen als gezin te doen, dit maakt de vakantie en het boek tot een geheel. Die jullie samen beleven.  

Wij zijn heel benieuwd hoe je het gaat vinden, wat je het allerleukste vindt, wat echt cool is en wat je noooooit meer gaat doen ;-) 

Wil je het met ons delen? Dat zouden wij super tof vinden. Ook als je ergens een foto van hebt gemaakt, dan zien wij het graag!  
Op onze FB pagina kun je een berichtje achterlaten of via de website www.nooitmeervervelen.nl. De website heeft ook leuke 
filmpjes, spelletjes en recepten. Dus blijf deze in de gaten houden! 

Houd je er meer van om niet van tevoren te weten welk spel je uit het boek gaat doen? Maak dan een grabbelton of grabbelpot. 
Hier kun je de strookjes voor de pot downloaden. Even printen, knippen, in de pot en grabbelen maar!  

Groetjes! 
Krista en Irene 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Week 1



Downloads 

Op onze site nooitmeervervelen.nl vind je 
hulpmiddelen die je van tevoren even moet uitprinten. 
Denk aan een bingokaart, of grabbelton materiaal. Dit 
zijn de voorbereidingen die je nodig hebt, om alle 
spellen te kunnen spelen.  

Ook heb je wat basismateriaal nodig om dit boek op 
vakantie te kunnen gebruiken. Hier volgt een lijstje: 

• paperclip, knijper en/of knikker 
• papier 
• pen of iets dat schrijven kan 
• 2 pakjes speelkaarten 
• Tennisbal 
• Leesboek of stripboek 
• Kookwekker of een timer 
• Voetbal 
• Woordenboek 
• Lucifers 

Eventueel: 
• Krijtjes 
• Schaar 
• Touwtje 

http://nooitmeervervelen.nl
http://nooitmeervervelen.nl


Challenge 
Nodig: rietjes 

Maak van een aantal rietjes een waar kunstwerk, waar je 
ook nog water uit kunt drinken.  
Buig het rietje iets dubbel (in de lengte van het rietje), 
zodat hij in een andere past. En maak zo een heel lang 
rietje. Deze kun je alle kant op laten gaan. Zoals hier!  
Post jouw kunstwerk op onze Facebooksite: 
nooitmeervervelen. Leuk!

Krista



Pimp je tent 
Nodig: Materialen die je vindt in en om je tent. 
Materialen uit de natuur.  

Aantal personen: 
Jezelf en iedereen die het leuk vindt om mee te doen 

Ik geef je een aantal voorbeelden en verder mag je zelf gaan zoeken en bedenken hoe jouw 
tent eruit komt te zien: 

• In de natuur vind je allerlei leuke dingen zoals takken, bloemen, houtstukken, zand steentjes etc. 
• Kijk in b.v in de caravan van je ouders of je plastic bekertjes kunt vinden. Maak daar met een schaar kleine gaatjes in en vul 

ze met een laagje zand. Door het gaatje rijg je met touw steeds een knoopje totdat je een slinger hebt van bekertjes. 
• Deze slinger met bekertjes kun je langs je tent hangen en in de bekertjes doe je bv grassprieten die eruit steken of 

bloemetjes die je vind. Heb je geen touw zet je de bekertjes voor je tent op een stuk hout wat je als tafeltje neer kunt 
zetten. 

• Of knoop takken aan elkaar en steek er materialen (takken, linten, papieren stroken, …) tussen die leuk staan. Laat je 
fantasie lekker vrij en vergeet niet een leuke foto te maken ;-)

Heb je papieren servetten? Top! Dan kun je dit maken (zie filmpje). Plaats wel 
een geknoopt touwtje in het midden voordat je de servet uitvouwt, dus gelijk na 
stap 2. Als je deze iets langer laat, kun je de bloem meteen hiermee ophangen! 

Daarna knip je de zijkantjes af, of je scheurt het voorzichtig af. Dan pel je alle dunne 
velletjes stuk voor stuk naar het midden. Leuk in allerlei kleuren! 

Zit je lekker op de 
camping en staat je tent mooi 

opgezet? 
Je kan natuurlijk je tent ook pimpen en wie 

weet wil je nieuwe camping vriendin ook 

meedoen. Leef je lekker uit! 

https://youtu.be/Gp9p8_sVUgU
https://youtu.be/Gp9p8_sVUgU


WERELDKEUKEN (gerecht van Willem KinderKookclub Voorhout) 
  
Gavurdaği Salatasi (salade met tomaat, ui en walnoot)  
Turkije  

INGREDIËNTEN 4 PERSONEN 
10 trostomaatjes 
1 ui 
1 groene peper 
3 lente uitjes 
1 handjevol platte peterselie 
1 handjevol walnoten 
olijfolie 
granaatappelsiroop (of honing) 
zout 
sumak (te vervangen door citroen) 

Bereidingswijze: 
Snij de lente-uitjes en groene peper fijn. Snij ook de ui, groene peper en tomaatjes in kleine blokjes en meng door de bosui en peper. 
Hak de walnoten grof door en meng ze door de salade. Maak de salade aan met olijfolie, 
granaatappelsiroop en voeg zout en sumak naar smaak toe. Het is lekker de salade even een half uurtje te laten staan zodat hij goed 
op smaak kan komen.



(natuur)bingo 

The book code 

Verzin een verhaal #1 

Raad het plaatje 

Vakantiekoffertje 

Challengepot 

3-op-1-rij (Middeleeuws) 

Maak je eigen verhaal 

Gerechtenschrift 

Herinneringenpot 

Hinkelspel 

Rugtekenen 



Tijdbom 

Pimp je tent 

Proefje #1: nepdrol 

Papieren bloem 

Verzamelspel 

Waterfles-bal 

Zaklamp fun 

Blote voetpad 

Kamertje verhuren 

Schelpenmobiel 

Follow the leader 

Stand in de mand 



Rietjes challenge 

Creatief met krijt! 

Codekraker #4 

Levend stratego 

Cakejes van schuurspons 

Makkelijke milkshake

Pindakaas popcorn 

Waterkwallen 

Boompje verwisselen 

Proefje #2: bellen 

Pesten 

Douanespel 



Distributiespel 

Codekraker#5 

Haast je rot

Chips eten!!!! 

Maak je eigen bordspel 

Codekraker #6

Mafiosi spel 

Kannibaaltje 

Woordenboekspel

Van paperclip tot… 

Kneedgum 

Slijm 



Onderdeel van ‘het 1e officiële vakantie ebook’ nooitmeervervelen.nl 

Zeeslag 

Stoepranden met water 

Lucifer raadsel

#stopmetplastic 

Scrap-art 

Vakantie 
herinneringenboek

http://nooitmeervervelen.nl
http://nooitmeervervelen.nl


FIJNE VAKANTIE!!!


