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Haal een lege kartonnen melk- of sapfles uit de blau-
we sorteerzak. Spoel ze uit, doe er een beetje zand 
in en plak ze weer dicht. Hou de fles nu horizontaal 
en schud er even mee zodat het zand goed verdeeld 
ligt over het oppervlak. (Let op dat je er niet te veel 
zand in stopt!) Werk je boot nu verder af door er 
andere kartonnen doosjes op te plakken: een kajuit, 
een schoorsteenpijp, misschien een kraaiennest... 
Voor de schoorsteen kan je een wc-rolletje gebruiken.
Geef alles met plakkaat- of lakverf een fris kleurtje. 
Als je er nog een laagje vernis op zet, gaat de verf 
niet verkleuren als je je oceaanstomer te water laat. 
Blijft hij drijven?

WAtERcOMPOsItIEs
Zoek een paar afgedankte spullen bij elkaar: lege fles-
sen van verschillende groottes, metalen potjes, afwas-
handschoenen... Prik aan de onderkant van die voor-
werpen een gaatje (of twee). Hang ze dan met stevig 
plakband ondersteboven aan een kapstok. Vul ze nu 
langs boven met water en zet er ongeveer één meter 
lager een klein waterbassin onder.
Hoe klinkt je waterinstrument?
PS: In het bassin kan je ook een bloempotje, of een 
ballon, of nog iets anders zetten. Als de druppels erop 
vallen, hoor je elke keer andere klanken.

HEt WAtERWIEl
Stap 1: Neem een lege kartonnen fles en prik met een 
pen vier gaatjes in de vier hoeken onderaan de fles.
Stap 2: Prik met een schaar een gaatje door de boven-
flap van de kartonnen fles.
Stap 3: Haal een touwtje door dat gaatje en hang de fles 
aan een tak, of de reling van het balkon, of...
Stap 4: Terwijl je vriendjes de gaten onderaan in de fles 
dichtstoppen met hun vingers, vul jij de fles met water.
De vriendjes halen dan hun vingers weg en... daar 
draait het waterwiel!  Een ideale douche voor overver-
hitte vogels.

Wat is er leuker dan bij lekker warm weer 
met water spelen? Aan zee, in een plonsbad, 
met de tuinslang, in fonteinen... Of wat dacht je 
van de volgende knutselideeën, die helemaal tot 
leven komen dankzij en met water?

Natte internettips: Tik op YouTube eens het 
woord ‘hydraulophone’ in. Meer watermuziek 

kan je beluisteren via de link ‘Liquid percussion 
with Trimpin’. Of bekijk een grappige regendans 
via ‘Renaud et la danse de la pluie’ .

DE kuRkENZWEMMERs

Kan je een paar kurken bij elkaar 
zoeken? Hebben jullie thuis enkele 
schroeven liggen? Draai telkens 
een schroef in het midden van een 
kurk. In de bovenkant van de kurken 
maak je met een mes een inkerving 
(voorzichtig zijn!).

Teken een paar grappige figuurtjes, 
knip ze uit en kleef ze goed vast 
in de inkerving. Alles kan dienen: 
een kleine ballon, stukjes papier of 
karton,... Blijven de kurkenzwem-
mers goed dobberen? Als ze niet 
in balans blijven, dan is een van de 
kurkenzwemmers misschien te dik 
of te dun.

HEt lucIfERbOOtjE
Zoek twee lege luciferdoosjes zonder deksel en hang 
ze aan elkaar met een opengeplooide paperclip (daar 
heb je wel een beetje kracht voor nodig). Als dat niet 
lukt, kan je ze ook gewoon aan elkaar kleven. Kan je 
een mooie voorsteven knippen uit het eerste doosje? 
Neem nu een dekseltje en schuif het over de twee lege 
doosjes (zoals op de afbeelding). Je kan een satéstokje 
als mast gebruiken, en een 
stuk papier als zeil. 
Schip ahoi!!!
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DE OcEAANstOMER

Een doe-pagina gemist? 
Je kan ze heel de zomer en nog 
lang daarna terugvinden op 
www.brusselnieuws.be/zazie


