


Ik gebruik mijn creativiteit, ervaring en passie om
Moeders met kinderen tussen 5 en 13 jaar

te helpen bij het gemakkelijk organiseren van unieke 
kinderactiviteiten zonder stress
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Belangrijke boodschap: 
Het is illegaal om dit e-book te
kopiëren, verkopen of verspreiden!

Je hebt dit e-book ontvangen via www.kinderfeestjes-expert.nl of
een andere website waarvan Katja Bloem eigenaar is, zoniet dan
heb je een illegale kopie.

Ik heb dit e-book met passie en liefde ontworpen en 
samengesteld. Rapporteer het daarom aub als je een illegale 
kopie krijgt, door dit te mailen naar kinderfeestjes.expert@gmail.com

Tekst & vormgeving: Katja Bloem
Ontbijt suggesties: Katja Bloem
Ontwerp Paracord Sleutelpoppetje: Paracordshop.nl
Instructies Paracord Sleutelpoppetje: De Kinderfeestjes Expert

© 2016 Alles Florissant- De Kinderfeestjes Expert

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige 
andere manier nu of in de toekomst zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Katja Bloem
www.kinderfeestjes-expert.nl

Disclaimer
Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin
opgenomen informatie. Katja Bloem en De Kinderfeestjes Expert kunnen in geen enkel geval
aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming voor de
informatie die er in dit e-book staat. De lezer accepteert alle risico‟s op elk letsel, verlies of schade
dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het gebruiken van welke
informatie dan ook in dit e-book. Kinderen zullen niet alleen gelaten worden bij de bereiding van
ontbijtjes of het werken met paracord en/of het gebruik van ovens, magnetrons, aanstekers en
dergelijke. Knutselactiviteiten kunnen afhankelijk van de leeftijd zelfstandig worden uitgevoerd onder
toezicht met uitzondering van het “branden” van paracord tbv de afwerking. Werken met scharen
behoeft eveneens toezicht.
Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot kinderfeestjes.expert@gmail.com
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Inleiding

Dit e-book is voor papa’s (en mama’s) die samen met 
hun kinderen iets leuks willen maken voor Moederdag 
voor de Allerliefste Mama of Oma.
Soms willen de kinderen iets maken, maar weten niet 
wat. Soms weten papa’s of mama’s niet zo goed hoe 
ze het aan moeten pakken.
Dit e-book geeft inspiratie en zelf maak-instructies 
voor verschillende leeftijden.

Laat een kind nooit alleen met vuur-magnetron-
oven-aansteker! Houd ook toezicht bij gebruik van 
messen en scharen.

Wat kun je verwachten?

Een aantal eenvoudige knutsel-instructies

Een aantal instructies voor grotere kinderen

7 ontbijt ideeën

We wensen jou en je kinderen heel veel plezier bij het 
uitzoeken van iets leuks voor Moederdag!
Natuurlijk kunnen alle cadeautjes ook voor Oma 
worden gemaakt.

De PDF’s bij de verschillende onderdelen kun je aan 
het eind van het e-book downloaden. 4
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Tuinsetje

Nodig  

• Bloempotje

• Tuinhandschoenen

• Plantlabels

• Zakje bloemenzaad

• Klein schepje 

• Eventueel een schoolbord 
etiket of label of een 
krijtstift

• Stukje touw of raffia

Werkwijze

• Maak een label of beschrijf 
een etiket met krijtstift. Je 
kunt ook direct op de 
bloempot zelf schrijven voor 
een rustieke uitstraling

• Bind een stuk touw meerdere 
keren net onder de 
bovenrand

• Doe de spullen in het 
bloempotje; het schepje en de 
bloemzaadjes eerst

• Schik het een beetje speels

• Eventueel inpakken in plastic 
(bloemen)folie

Alternatief

• Leeg conservenblik of

• Grotere bloempot

• Moestuintjes (AH)

• Tuinhandschoenen

• Klein schepje

• Eventueel een leuk label

Werkwijze

• Verwijder de deksel van het 
blik- laat je hierbij helpen als 
het niet lukt.

• Versier het blik met een restje 
verf of met een spuitbus

• Je kunt ook met een hamer 
en spijker figuurtjes inslaan.

• Let op als je er gaten in slaat, 
kan het niet als bloempit 
gebruikt worden

• Stapel wat moestuintjes in het 
blik en plaats het schepje er 
naast.

• Versier met etiket of label
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Couponboekje
Een heel leuk idee is om een couponboekje te maken voor je 
allerliefste mama vol met allerlei tegoed - bonnen.

Hieronder een aantal ideetjes. Je kan de bonnen zelf maken van 
mooie papiertjes en daarop je tegoed plakken. Of je neemt een wit 
A4 en verdeelt dat in stukken, maakt op elk stuk een tekening en 
schrijft de bon op de achterkant.

Je kunt de bonnen aan elkaar vast nieten, er een omslag doorheen 
doen of met de perforator gaatjes maken en er een splitpen door 
doen.

1. 1 week vaatwasser in-of uitruimen

2. Helpen met de was

3. Gratis autowassen

4. Vuilnis buiten zetten

5. Grasmaaien

6. Etage of hele huis stofzuigen

7. Gratis 15 min. Massage

8. 1 week bed opmaken

9. Huisdier eten geven

10. 5 dagen de hond uitlaten

11. Kooi huisdier schoonmaken

12. 10 dagen BIG-Hug tegoed

13. Tafel afruimen en keuken opruimen

14. Wastafel schoonmaken

15. 1x koken

16. Boodschappen doen

17. Planten water geven
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Knutsels voor de kleintjes

Nodig
• lege wc-rol
• Stuk karton/ stevig 

papier(100gr)
• Kleurtjes (vinger)verf
• Eventueel kwast
• Tafelkleed/ placemat

Nodig
• een vel gekleurd papier en 

verschillende gekleurde 
vouwblaadjes

• lijm

Werkwijze
• Vouw de wc rol aan de bovenzijde 

over de gehele lengte naar binnen 
en rek de onderzijde uit zodat een 
punt ontstaat

• Je hebt nu een soort stempel 
gemaakt.

• Smeer 1-kant van de hartjes 
stempel in met (rode/roze) verf

• Stempel hartjes in verschillende 
kleuren op een vel gekleurd papier/ 
karton

• Lieve tekst er op en klaar

Werkwijze
• Knip  hartjes in verschillende 

formaten-
• vouw (een deel van) het papier 

dubbel en teken met potlood een 
half hart; laat je kind dit uitknippen 
of doe het zelf.

• Plak de hartjes van verschillende 
grootte op het gekleurde vel papier

• Laat je kind er een passende tekst 
opzetten of doe het zelf

Voor de Allerliefste Mama van XXX
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Alles over Mama/Oma

Maak een vragenlijstje met Alles over Mama/Oma 
beantwoordt door je kind

Laat ruimte voor een foto van je kind met mama/oma. Een 
tekening is ook heel leuk

• Mijn mama is ………. jaar jong

• Haar haren zijn  ………….  van kleur

• Haar ogen zijn ……………….

• Mijn mama is grappig als ze ……….

• En ze lacht als ik ………………..

• Haar lievelingskleur is ……………..

• Haar lievelingseten is  ………

• Haar favoriete spelletje is ………………….

• Mijn beste herinnering met mama is  …………
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Koekjes in een pot

Nodig

• Grote glazen pot met deksel 
(Hema, Blokker, Ikea, Xenos)

• label

• Ingrediënten koekjesmix

Werkwijze pot vullen:

• 500 gr. bloem

• ¾ theelepel baking soda

• 1 theelepel zout

• 250 gr. lichte basterdsuiker

• 125 gr. M&M’s

• Meng bloem, baking soda en 
zout

• 1e laag 200 gr bloemmengsel

• 2e laag 125 gr basterdsuiker

• 3e laag 150gr bloem-mengsel

• 4e laag 60 gr basterdsuiker

• 5e laag rest van de bloem

• 6e laag rest basterdsuiker

• Lagen goed aandrukken

• Als laatste M&M’s toevoegen

• Doe de pot dicht en maak een 
etiket en label voor de 
werkwijze en wat nog moet 
worden toegevoegd (zie 
verder)

Als mama gaat bakken (dit 
schrijf je op een label): 

Zelf Toevoegen

200 gr. gesmolten boter

1 ei

Werkwijze

• Verwarm oven voor op 200*C

• Meng de inhoud van de pot 
door elkaar-maar houd de 
M&M’s nog even apart

• Meng in een grote kom de 
gesmolten boter en het ei

• Voeg de droge ingrediënten toe

• Maak balletjes mbv 2 lepels

• Leg ze op de bakplaat ca 5 cm 
van elkaar.

• Druk ca 3-4 M&M’s in een 
balletje, daarmee wordt het 
platter

• Bak de koekjes in 80-10 min; ze 
mogen NIET bruin worden

• Laat de koekjes 1 min. Op de 
bakplaat liggen, daarna 
afkoelen op een rek

Koekjes in een pot (Cookies-in-a-jar) is een leuke manier om een 
zelfgemaakte koekjes-mix te presenteren die je later samen met Mama 
kan gaan bakken. Bakervaring is niet nodig, alleen inkopen doen en een 
mooie label maken.
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Stroophartjes

Nodig

• Stroopwafels groot of klein; kan ook beide

• Koekjes uitsteker hart

• Magnetron

Werkwijze

• leg een stroopwafel op een schoteltje

• verwarm het op de laagste stand ca 55-75 sec

• de stroopwafel moet zacht zijn (in te drukken), maar niet 
uitlopen

• neem de koekjes-steker en druk deze voorzichtig in de 
stroopwafel

• breek de randen weg en haal dan het hartje uit de vorm

• Voor kleinere hartjes kun je kleine stroopwafels nemen of 
meerdere hartjes uitsteken uit een grote stroopwafel

• eventueel verpakken in een cellofaanzakje met een rood 
(hartjes)lint

• Geen magnetron? stroopwafels voorzichtig zacht laten worden op 
een kopje warme thee

Stroophartjes zijn gemakkelijk te maken; je hebt geen 
oven nodig, alleen een beetje geduld. Ze zien er 
prachtig uit en de restjes kan je alvast opsnoepen
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Recept voor Liefde

Het is leuk om een kaart te maken met een recept 
voor Liefde.

Wat heb je er voor nodig:

7 lepels glimlachjes
Een pot vol plezier
1000 kusjes
En
Ontelbare knuffels

Of

5 spoons of smiles
A lot of joy
A handful of kisses
And
A bunch of hugs
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Loom-hart

Je hebt misschien nog wel wat loombandjes liggen. 
Daar kan je een mooie hartjes armband van maken. 
Kost wel even tijd, maar dan heb je wat leuks. 

Hier vind je de complete beschrijving met foto’s. Succes!
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Sleutelpoppetje van Paracord

Ken je dat leuke paracord al waarmee je leuke armbandjes, 
sleuetelhangers en andere dingen kan knopen? Heel leuk om een 
poppetje voor aan een sleutel ring te maken.

Let wel even op als hij bijvoorbeeld aan een fiets-sleutel moet, 
maak dan de armen en benen niet te lang anders komt hij tussen 
de spaken.

Paracord kan je netjes afwerken door het af te knippen en dicht te 
branden met een aansteker. Dit mag je NIET zelf doen- dit is heel 
gevaarlijk! Vraag aan je vader/moeder of een andere volwassene 
(boven de 16) om dit te doen.

Nodig

• 1 of 2 kleuren Paracord

(max 60 cm/kleur 50 ook goed)

• 1 kraal met groot gat

• Eventueel sleutelring

• Schaar

• Aansteker (volwassene)

Werkwijze

Vouw 1 koord dubbel (30 cm dubbel is meer dan lang genoeg)

Doe de kraal er door (dubbele draad)

Dit kan soms wat lastig gaan

Knoop het eventueel om de sleutelring

Neem het 2e stuk koord en begin te knopen bij de 2 losse einden 
richting de kraal; je begint met een gewone knoop  de losse einden 
zijn het lijf en de benen.
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Sleutelpoppetje-II
De methode is 
Over (de middelste 2) met rechts,
Over (de draad van rechts) met links
Onder de 2 middelste draden (met de draad van links)
En door de lus van de draad die van rechts komt en aantrekken. 
Dit is de zogenaamde weitas-knoop of Solomon-bar/ Cobra.

Je begint met rechts (en daarna met de draad die je het laatst 
geknoopt hebt, anders gaat je poppetje draaien en krijg je een 
spiraal). Als het lijfje lang genoeg is knip je de rest van de 
knoopdraden af, dit worden de armen. Ik zelf vind 15 cm lang 
genoeg.
Knip ze af zolang als je de armen wilt hebben. Brand de uiteinden 
dicht. 
Je kunt ook een knoopje leggen en kort afknippen (en dan nog 
branden) 15



Let op paracord wordt heel heet-pas op je vingers, gebruik een 
tangetje/schaar/mesje om het koord samen te drukken.
De benen knip je op lengte en kun je ook afwerken. Je kan 
eventueel nog een extra knoopje leggen om voetjes te maken. 
Het eind kun je dan opnieuw knopen of alleen branden.
Paracord is goed verkrijgbaar. De  materialen van de action en 
voordeeldrogisterijen zijn van goedkope kwaliteit.
Branden gaat niet altijd makkelijk.

De instructies kun je hier downloaden

We hebben nog een beperkt aantal kant-en-klare setjes liggen, 
met kraal en sleutelhanger. Ivm de postbezorging raden we aan 
wel op tijd bestellen. We kunnen vanwege Hemelvaart helaas 
niet garanderen dat je het op tijd binnen hebt.
Klik hier om een setje te bestellen. 16
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Ontbijtjes

Ontbijtje 1

• Maak een beschuitje met aardbeien klaar- als je van boven naar 
beneden doorsnijdt (van het kroontje naar de punt) krijg je halve 
hartjes. Je kan ze in 2-en snijden of in plakjes. 

• Pers een glaasje vers (citrus)sap of koop een sapje of een 
smoothie.

• Serveer met een bloemetje, kaartje of cadeautje

Moederdag is bij uitstek dé dag om nu eens 
ontbijt voor je moeder klaar te maken.
Je kunt een ontbijt op bed maken, maar soms 
eet ze liever aan tafel.
Het is heel leuk om een bosje bloemen uit de tuin 
of 1 mooie bloem op het dienblad te leggen.
Als je nog klein bent, of je moet de trap op met 
drinken, vraag dan een volwassene om het blad 
voor je te dragen. Bij de slaapkamer kan je het 
weer overnemen. 
Een leuke tekening of een zelfgemaakt 
cadeautje maakt het helemaal compleet. Die 
ideetjes vind je elders in dit e-boek.
Als je moeder liever aan tafel eet, dek de tafel 
dan feestelijk en leg alle dingen bij of op haar 
bord.
Je kunt natuurlijk ook alles combineren en een 
buffetje maken. Helemaal gezellig. Veel succes!
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Ontbijtje 2

Serveer een (afbak)croissantje met aardbeien,

zoet beleg, of lekkere kaas.

Maak een lekker kopje thee of een smoothie er bij.

Ontbijtje 4

Ontbijtje 3
Smeer een Ciabatta-broodje met
roomkaas  en gerookte zalm of rauwe 
ham.
Kies een drankje erbij.

Serveer een verse Bägel met hüttenkäse
en aardbeien, jam of marmelade.

Ontbijtje 5
Besmeer een vers (afgebakken) broodje
met filet americain. 
Kook een eitje zoals je moeder dat lekker vindt.
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Ontbijtje 6
Doe lekkere yoghurt / Griekse Yoghurt/ 
roomkwark  in een schaaltje met verse 
aardbeien, bessen of anders vers fruit.

Ontbijtje 7 
Maak een ontbijtbuffetje door de voorgaande ontbijtjes te 
combineren. Natuurlijk wil je zelf ook mee eten. Maak dus 
genoeg voor het hele gezin. Het is leuk als de tafel mooi is 
aangekleed. Gebruik eventueel papieren bordjes, servetjes 
en bekers. Een bos bloemen staat natuurlijk heel gezellig.
Natuurlijk kun je nog andere lekkernijen toevoegen. Een 
paar suggesties:

• Matzes,
• Scones met clotted cream, lemon curd of jam
• Muffins
• Koekjes
• Krentenbrood of vruchtenstol
• Fruitsalade
• Chocolade melk
• Melk
• Sapjes/smoothies/ vers geperst sap
• Bonbonnetjes
• Koekjes
• Ontbijtkoek

Als je echt wilt uitpakken kan je natuurlijk nog slingers en 
ballonnen ophangen.
Het is leuk als jullie een uitje plannen om met z’n allen te 
gaan doen. Een leuke wandeling, tentoonstelling of een 
andere activiteit.
Succes met uitzoeken! En veel plezier na het ontbijt. 19



Op de voorgaande pagina’s heb je veel tips gekregen om  
samen met je kinderen hun Mama of Oma te verwennen.
Ik heb ze met plezier verzameld voor je en hoop dat het je 
inspireert om van Moederdag een onvergetelijk succes te 
maken.

In ieder geval wens ik je fijne Moederdag toe.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Je kunt deze sturen naar kinderfeestjes.expert@gmail.com

Op de facebook zie ik graag je foto’s.
Als je een feestje/workshop wil boeken, kan dat via het 
contactformulier.

De zomer komt er aan, dan zijn er altijd veel feestjes, dus 
wacht niet te lang.  
De workshops worden binnenkort weer uitgebreid. Mocht je 
iets willen wat er niet bij staat, neem dan even contact op.
Wil je echt iets bijzonders, kijk dan eens bij de Magische 
Workshops en Feestjes.

Natuurlijk kun je ook losse diensten boeken zoals Schmink-
glittertattoos & stempeltattoos en haarveren.

Groetjes 
Katja Bloem
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Bijlagen

In dit e-book zijn links naar een aantal PDF’s
opgenomen die je direct kunt afdrukken. Dit alleen voor  
eigen gebruik toegestaan.

De PDF’s horen bij de verschillende hoofdstukken. 
Je vindt de downloads hier

Couponboekje

Alles voor Mama / Oma

Recept voor Liefde

Zo maak je een Paracord-sleutelpoppetje

Loomhart maken (wel link geen pdf) klik hier

Wil je advies voor een feestje of workshop? Neem dan 
contact op met De Kinderfeestjes Expert  

via ons formulier op de website.
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