
Halloween Pompoenen   

      

  Benodigdheden   

  
Mandarijnen  
zwarte watervaste stift    

  Beschrijving 

  

Neem de mandarijnen en teken hier 
met de stift een gezichtje op die je ook 
altijd op de pompoentjes ziet. 
Omdat de schil er toch afgaat kan het  
gemakkelijk met de stift worden gedaan 

  Bron: Monica Boomsma 

 
  heksenbezems   

      

  Benodigdheden   

  

Blanke potloden en blanke of eventueel gekleurde raffia 
of dunne takjes. 
 

 
  

  Beschrijving 

  

Bind de raffia of dunne takjes om het eind van het potlood en je hebt een heksen bezem bij 
Jamin had ik heksjes van wine gum gekocht en met plasticfolie op de bezems bevestigd. in een 
mand met in het midden een heks(gekocht bij Xenos) prima traktatie voor een heksenfeest. Ook 
bij Jamin te koop, Chocolade heksjes en spinnen en zoute en zoet griotten spinnen.  

  Bron: Jolanda Landman 

 
  Heksentaart / Vuurwerktaart   

      

  Benodigdheden   

  SLAGROOMTAART HEKSJES, STERRETJES    

  Beschrijving 

  
Maak heksjes van karton of koop heksjes wel het aantal gelijk aan leeftijd kind, zet ze op de 
slagroomtaart en in plaats van verjaardag kaarsjes zet je sterretjes op de taart  

  Bron: Jolanda Landman 

 
  heksen brouwsel   

      

  Benodigdheden   

  
prik limonade 
ijs 
ijsschep  

  

  Beschrijving 

  

schenk in een plastiek beker prik limonade, (ik deed altijd 7up met een beetje kleurstof bv groen, 
blauw, paars). Vlak voor het opdienen van het 'heksen brouwsel' doe je er een bolletje ijs in met 
als gevolg dat de limonade gaat opschuimen en er 'rook' uit de beker komt, het is heel erg 
grappig om te zien hoe de kinderen hierop reageren en ze vinden het ontzettend spannend om 
naar te kijken en vooral om het dan ook nog eens op te drinken. Een echte aanrader!!! 

  Bron: chantal 

 
  griezeltaart   

      

  Benodigdheden   



  
Een sneeuwster (taart in diepvries van Matrepaul) en 
chocolade.   

  Beschrijving 

  
Smelt de chocolade er zijn van Oetker ook zakjes te krijgen die je in de magnetron kan zetten. 
Maak op de bovenkant van de taart een spinnen web van chocolade. 

 
  heksenketting   

      

  Benodigdheden   

  

Aardbeibollen (Jamin) 
aardbeiveters 
dropveters 
heksje van tuincentrum  

  

  Beschrijving 

  

Een heel eenvoudige traktatie: Knoop de dropveters om de aardbeibollen; het lijken nu net 
spinnetjes. Haal een aardbeiveter onder een dropveter door, dit is de ketting. Het is leuk om de 
kettingen aan een klerenhanger (spijkertjes) te hangen, die versierd is met een heksje van bijv. 
een tuincentrum. 

 

  Bron: Erika 

 
  Heksen zoeken de muis   

      

  Benodigdheden   

  Suiker muisje/ heksen cape en neus en hoed    

  Beschrijving 

  
1 Kind als heks verkleed op de gang andere kinderen in de kring 1kind verstopt de muis. 
De heks komt in de kamer en raad bij welk kind de muis is als het geraden is mag het kind de 
muis op eten, en mag het volgende kind 

  Bron: Jolanda Landman 

 
  variatie op ezeltje prik/Hekse neusje prikken   

      

  Benodigdheden   

  
Stuk karton(1 meter) een heksen neus en een spijkertje 
met redelijke punt    

  Beschrijving 

  
teken op het stuk karton een grote heks zonder neus. Laat het kind de heks zien en geef het de 
neus met daar door het spijkertje. Nu blinddoek je het kind draai het 1 rondje en laat het proberen 
de neus in de heks te prikken. laat zien waar ze geprikt heeft leuke resultaten.  

 
  Heksen vlucht   

      

  Benodigdheden   

  Stokbezems voor kinderen    

  Beschrijving 

  
Geef voor de kinderen naar huis gaan ze allemaal een heksen bezem en breng ze op de bezem 
een voor een naar huis succes verzekerd 

  Bron: Jolanda Landman 

 
  Heksenkleur plaat / Heksen disco   

      

  Benodigdheden   

  Zoek op internet kleurplaten met heksen of grote katers   



of spinnen.  
CD speler en muziek uit de actuele top  

  Beschrijving 

  
Laat de kinderen een kleurplaat uitzoeken en kleuren. 
 
Zet de recorder aan en vertel de kinderen dat ze nu in de heksen disco zitten en kunnen dansen. 

  Bron: Jolanda Landman 

 
  spinnenrace   

      

  Benodigdheden   

  
2 spinnen aan een blaasbalgje 
mini pionnetjes(Blokker) 
variant: kikkers  

  

  Beschrijving 

  

Verdeel kids in twee gelijke groepjes. 
Zet een circuit uit van pionnetjes. 
Elk groepje krijgt een spin. 
Nu slalom om de pionnetjes met de spin. 
Het groepje wat het eerst klaar is heeft gewonnen. 

  Bron: Hanneke van Koelen 

 
  Drankjes   

      

  Benodigdheden   

  

plastic bekertjes 
limonade 
water 
citroensap 
mosterd 
piccalilly 
ketchup 
mayonaise 
eigenlijk alles wat redelijk vloeibaar is en wat je kan 
opeten  

  

  Beschrijving 

  

Zet bijv. in de keuken of badkamer de bovengenoemde dingen. 
Laat de kinderen in groepjes/alleen/of met z'n allen er naar toe komen, en laat ze drankjes 
maken. 
Op het eind van het feestje kijk je wie er gewonnen heeft, dus of het lekker is, juist niet lekker, of 
het normaal is of niet. 
Nou, verzin maar wat! Succes!!! 

  Bron: Rosan Udema 

 
  spin   

      

  Benodigdheden   

  

bol wol 
verrassing ei 
saté prikkers 
grote dobbelsteen  

  

  Beschrijving 

  

van tevoren een surprise-ei omwikkelen met wol, totdat je een aardig bolletje hebt, hier saté 
prikkers insteken=spin 
 
spel spelen: 
in een kring zitten, dobbelsteen gooien, gooi je zes, dan mag je de spin gaan afwikkelen, totdat 



een ander kindje weer zes gooit, uiteindelijk wint er een kindje een surprise ei. 
  Bron: kleump 

 
  Heksendans   

      

  Benodigdheden   

  

Heksenhoed( van zwart karton) 
Muziek 
Klein prijsje voor de winnaar. 

 
  

  Beschrijving 

  

Laat de kinderen in een kring gaan staan. 
Een kind krijgt de heksenhoed op. Als de muziek begint geeft hij/zij de hoed door aan degene die 
rechts naast hem staat. De volgende zet de hoed op en geeft hem vervolgens weer door enz.. 
Wanneer de muziek stopt, is degene die de hoed heeft af. Die moet dan op de grond gaan zitten. 
Ga zo door tot je 1 winnaar hebt. 

  Bron: Conny,Samantha en Claudia 

 
  Puzzeltocht   

      

  Benodigdheden   

  

Puzzelboekje 
Meer dan 10 kinderen 
Opdrachten 
Klaar opdracht  

  

  Beschrijving 

  
Verdeel de kinderen in gelijke groepjes. Geef elk groepje een opdrachten boekje. Verzin 
opdrachten voor de kinderen en een klaar opdracht. Je kan bv ook een opdracht verzinnen dat 
de kinderen iets moeten zoeken, op internet iets en dat soort dingen. 

  Bron: Claudia 

 
  enge rietjes   

      

  Benodigdheden   

  

buig-rietjes 
knutselkarton 
plakband 
schaar 
stiften  

  

  Beschrijving 

  

Teken op karton bijvoorbeeld 
een spin of een spook. Knip deze uit en plak of teken er oogjes op. 
Pak een klein stukje plakband en rol deze, met de plak kant naar boven, net boven het buig-
gedeelte van het rietje.  
Duw het spinnetje op het plakbandje.  

  Bron: Lenny 

 
  Heksenfeest (2)   

      

  Benodigdheden   

  

Kastanjes, saté prikkers, wol: om spinnen webben te 
maken. 
stokbezems  
slingers van vleermuizen en pompoenen gekocht bij 
Xenos in de Halloween tijd ook van alles bij tuincentra 

  



te koop  
  Beschrijving 

  
Kinder stokbezems te koop bij tuincentrum en bij dille en kamille. De bezems had ik op de 
schoorsteen gezet en op de kast gelegd en op de vensterbank etc. spinnenwebben gemaakt en 
overal opgehangen. ook de vleermuis en pompoen slingers overal opgehangen. 

  Bron: Jolanda Landman 

 
  Heksenfeest (3)   

      

  Benodigdheden   

  

Kinderstokbezems(Dille en Kamille Intratuin) 
Vleermuis slingers en pompoen slingers(Xenos) 
(Dit gekocht in de periode van Halloween) 
Spinnen van chocolade bij Jamin gekocht Spinnen 
webben van kastanjes en saté prikkers en wol gemaakt. 
Heksjes gekocht en opgehangen.  

  

  Beschrijving 

  

De kleine bezems had ik overal neer gezet bv. op de vensterbank op de kast en op de 
schoorsteen en in de hoek van de kamer ik had er tien overal liggen. spinnenwebben gemaakt 
van de kastanjes gaatjes in de kastanjes maken saté prikkers er in dan met wol om en om 
draaien dan krijg je van zelf een spinnenweb. 

  Bron: Jolanda Landman 

 
  heksenkleed   

      

  Benodigdheden   

  grijze plastiek zak, gekleurd papier(goud of geel)    

  Beschrijving 

  
gaten in zak knippen voor hoofd en armen. De kinderen de zak laten beplakken met gouden 
sterretjes en maantjes 

  Bron: Cynthia 

 
  Betoverende knijpers   

      

  Benodigdheden   

  

wasknijpers 
tandenstokers 
lijm 
zwarte viltstift 
touw of raffia 
een schaar 
garen 
verf en een penseel 
boetseerklei voor de neus 
zwart en gekleurd crêpepapier  

  

  Beschrijving 

  

Heks: Knip een vierkant van zwart crêpepapier, rimpel het en plak het 2 cm onder de bovenkant 
van de knijper. Teken de ogen met de viltstift. 
 
Heksenpuntmuts: Teken een cirkel van 4 cm doorsnee en knip hem uit. Vouw hem doormidden 
en plak hem op een van de boven punten van de knijper. Knip een halve cirkel en rol die op om 
de puntmuts te maken. Plak hem van binnen vast en zet hem op de vastgeplakte cirkel. 
 
Heksenbezem: Knip een stukje touw af, Maar er losse draadjes van en bind die met garen aan 
het uiteinde van de tandenstoker. 

  Bron: Kinderhanden, nr. 35 



 
  Heksenfeest (1)   

      

  Benodigdheden   

  Computer en printer met papier    

  Beschrijving 

  
Teken in de computer een heks teken er wat potjes om heen en een heksenkrant met spreuken 
en zet daarbij de benodigde tekst met informatie over het feestje uitprinten oprollen strik er om 
heen en klaar is de heksen uitnodiging. 

  Bron: Jolanda Landman 

 
  heksenfeestje uitnodiging   

      

  Benodigdheden   

  

zwart karton 
potlood 
fijn knippend schaartje 
stukje (oranje) jute 
oranje papier 
zwarte fineliner 
kleine bezemsteeltjes  

  

  Beschrijving 

  

Neem het patroon van het heksenhoedje op zwart karton over. knip het uit en vouw de punt van 
het heksenhoedje. Knip de rand in en schuif deze over de punt tot de onderkant. Lijm een stukje 
gekleurde jute op de hoed. Lijm het bezemsteeltje op de rand. Neem de volgende tekst voor de 
uitnodiging met een zwarte fineliner over op oranje papier: 
 
Beste heksen, 
 
Zin in een zwartgallig feestje? We maken samen een verrukkelijk groen brouwseltje en een zalig 
spinnerig taartje. Heb je nog nieuwe recepten of een aardig toverspreukje? Neem maar mee? Je 
wordt verwacht op : (dag, tijd, adres) 

  Bron: Hoera ik geef een knalfeest 

 
  Heksenmenu   

      

  Benodigdheden   

  

gekleurde macaroni 
kaassaus 
voor dessert gelatine blaadjes, grenadine, klein plastiek 
spinnetje  

  

  Beschrijving 

  
macaroni koken en kaassaus toevoegen 
geleipudding maken en spinnetje instoppen laten opstijven in koelkast 

  Bron: cynthia 

 
  Halloween drank   

      

  Benodigdheden   

  
Oranje limonade 
Zwarte druiven / groene druiven 
(evt. "koud ijs" (nitrogeen), als je eraan kunt komen)  

  

  Beschrijving 

  
Dit is een leuke griezel limonade. Leuk om op te dienen in een vissenkom. Als je er een lamp 
onder kunt laten schijnen ziet het er extra griezelig uit. Door het koud ijs komt er een fraaie damp 
vanaf lopen.  



  Bron: E. Kuivenhoven, Leiden 

 
  griezelblokjes   

      

  Benodigdheden   

  
Ijsblokjes bakje, kleine spinnetjes ( feestwinkel), water 

  

  Beschrijving 

  

Doe het water in het bakje om ijsblokjes te maken, leg de kleine spinnetjes er boven op en vries 
ze in.  
Groot succes in het drinken. Uiteraard met rietje drinken op laten drinken zodat ze het spinnetjes 
niet per ongeluk in slikken 

  Bron: elvira 

 
  ijshandschoen   

      

  Benodigdheden   

  1 plasic handschoen en water    

  Beschrijving 

  
Doe water in de plastic handschoen en leg die 2 dagen in de vriezer. Als kinderen weggaan van 
het feestje, steek je je hand uit en hebben ze een ijs hand gekregen. 

  Bron: Nikki 

 
  heksen feest   

      

  Benodigdheden   

  

pompoenen(voor elk kind een) 
waxinelichtjes 
prik drinken  
ijs voor in het drinken 
snoep  
 

  

  Beschrijving 

  

iedereen krijgt eerst een glas drinken met prik dat schuimt (zie andere tip). daarna mogen ze een 
pompoen uit hollen (Halloween). dan gaan ze een ander spel doen (om hun aandacht af te lijden, 
en ondertussen worden de pompoenen of kalebassen verdeeld over de route die ze gaan lopen 
met de speurtocht).dan word ze verteld dat een van hun leiders,(u) bent meegenomen door een 
heks. iedereen moet door het donker zoeken en er liggen aanwijzingen op het pad (een heksen 
hoek of zo). ondertussen komen ze een voor een hun pompoenen ook tegen met lichtjes erin. als 
ze u weer terug hebben gevonden en de heks zogenaamd is neergevallen van de schrik toen die 
een spin zag krijgt iedereen snoep ( of iets anders) dat hij ook al van anderen mensen had 
gestolen 

  Bron: jette  

 


