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Managementsamenvatting  
 

Voor u ligt het adviesplan van de antiverveel-kast van Lekker Pûh!!!.  

Een onderdeel van de Lekker Pûh!!! methode is bewegen. Bewegen is van essentieel 

belang voor kinderen om op een gezond gewicht te komen. Om ouders en  kinderen te 

motiveren meer te bewegen hebben de consulentes van Lekker Pûh!!! een kast in hun 

praktijk staan. Deze kast heeft de naam “De Antiverveel-kast“ gekregen omdat de kast 

uitleenmateriaal bevat die kinderen en hun ouders kunnen lenen. Dit om verveling tegen 

te gaan en ouder(s) en kind(eren) te motiveren samen actief bezig te zijn.  

Om een optimaal beweeg-resultaat te boeken met het uitleenmateriaal is het goed om 

alle kasten in de verschillende praktijken hetzelfde in te richten. Niet alleen zal de inhoud 

van de kast hetzelfde zijn maar ook het uitleensysteem en de uitleg door de consulentes 

zal in iedere praktijk identiek zijn. 

De  vraagstelling van de oprichter I. Stieber van Lekker Pûh!!! luidt: “ Wat hebben de 

consulentes van Lekker Pûh!!! nodig in de antiverveel-kast om kinderen en ouders (al 

dan niet samen) te motiveren meer te bewegen met elkaar?”  

Resultaten en conclusie 
Uit literair- en praktisch onderzoek zijn er bevindingen opgedaan omtrent de 

uitleenmaterialen en de aanschaf van deze producten. De stappenteller en de springtouw 

zijn ideale producten om mee te bewegen en goed resultaat te boeken naar een gezond 

gewicht. Andere onderwerpen zoals binnen en buiten bewegen zijn ook beschreven. 

Kortom: Kinderen hoeven zich niet te vervelen mits ze ertoe worden geleid om op een 

plezierige manier te gaan bewegen. 

Aanbevelingen  

• Het van belang is dat alle consulentes dezelfde materialen in de antiverveel-kast 
hebben; 

• Er rekening moet worden gehouden met de aankoopperiodes. Vanaf April t/m 
Oktober. Dit voor de verkrijgbaarheid, de keuze per artikel en de prijs; 

• Ervoor gezorgd wordt dat de antiverveel-kast er aantrekkelijk uit ziet; 

• Het moment van meegeven/uitzoeken altijd in de laatste 2 minuten van het consult 
plaats vindt; 

• Er nadruk moet worden gelegd op de verantwoording voor het materiaal aan ouders 
en kinderen; 

• Er niet vergeten mag worden om een vergeetvergoedingsformulier in te vullen en 
mee te geven aan het gezin. Dit ter voorkoming van het vergeten te retourneren door 
het gezin; 

• Er nadruk moet worden gelegd op de belofte van het gebruik. Bv. Van de week echt 
touwtje springen, belooft is belooft! 

• Er niet vergeten moet worden het uitleenoverzicht in te vullen. Dit voor het bijhouden 
van het administratieve gedeelte van de antiverveel-kast; 

• Kleine onderdelen moeten worden vermeden i.v.m. de veiligheid voor kinderen. 

• Er onderling advies over de materialen moet worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld over 
de ervaringen van gezinnen; 

• Er ervaring moeten worden uitgedeeld over de reactie van de gezinnen op het 
uitgeleende materiaal. 



 

Voorwoord  
 

Gedurende een periode van 20 weken heeft er een onderzoek plaatsgevonden binnen 

Lekker Pûh!!!, locatie Renesse, Hellevoetsluis en Poortugaal, om een advies uit te kunnen 

brengen over de antiverveel-kast. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het 

onderzoek heb ik mij verdiept in de methode Lekker Pûh!!! met name het onderdeel sport en 

bewegen. Ik heb gekeken naar wat de antiverveel-kast nodig heeft om zo de kinderen en 

hun ouders te kunnen motiveren samen met elkaar te bewegen. 

Een dankwoord gaat uit naar de organisatie Lekker Pûh!!! voor het geven van de 

gelegenheid om dit adviesrapport te kunnen schrijven. Aan mijn stagebegeleidster en 

oprichtster van Lekker Pûh!!! Ingrid Viergever-Stieber voor de goede begeleiding en de 

feedback wanneer ik het nodig had en uit mijn ideeën was. Een speciaal dankwoord aan 

consulente Hilde de Vries (Lekker Pûh!!! Lelystad e.o.) voor het meedenken over geschikte 

materialen en de naam van de kast. Ook een dankwoord aan de aardige en spontane 

medewerkers van Action, Blokker, Bart Smit en Toys XL voor het te woord staan en 

antwoorden van mijn vragen over uitleenmaterialen. 

 

Maria Henzen, student Management in de Zorg i.o. 
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Inleiding 
 

In opdracht van Lekker Pûh!!! moet er een adviesplan geschreven worden over de 

antiverveel-kast. Dit adviesplan zal gebruikt worden door alle consulentes van Lekker Pûh!!! 

in Nederland. In het adviesplan moet er een aanbeveling beschreven worden over wat de 

antiverveel-kast inhoud en welke materialen het nodig heeft voor het uitlenen aan de 

kinderen en ouders op consult bij Lekker Pûh!!! 

De antiverveel-kast in ontstaan naar aanleiding van een probleemstelling, namelijk dat 

kinderen steeds minder sporten en bewegen. Omdat bewegen van essentieel belang is, om 

op een gezond gewicht te komen en het te behouden, is dit ook een onderdeel van de 

Lekker Pûh!!! methode. Om kinderen en hun ouders te motiveren om samen te gaan 

bewegen hebben alle consulentes van Lekker Pûh!!! een antiverveel-kast in hun praktijk. 

Dit adviesrapport biedt richtlijnen over met welke materialen de antiverveel-kast ingericht 

moet worden en over de daarbij behorende uitleensysteem en vergeetvergoeding. Ook 

beweegtips voor binnen en buiten zijn hierbij opgenomen.  

Het adviesplan is uitgevoerd door Maria Henzen, 3e jaars studente Management in de Zorg 

aan de Hogeschool Utrecht.  In het adviesplan vindt u in; 

• hoofdstuk 1  de achtergrondinformatie.  

• hoofdstuk 2  de bevindingen op literair gebied en praktisch onderzoek.  

• hoofdstuk 3  het materiaaloverzicht voor de antiverveel-kast 

• hoofdstuk 4  de uitleg over het uitleensysteem  

• hoofdstuk 5  de beweegtips  

• hoofdstuk 6  de informatie voor de Lekker Pûh!!! consulente over  individuele- en 
 groepssporten      

• hoofdstuk  7   de conclusie, discussie en de aanbevelingen.  
     Aan het eind van dit verslag zijn de bijlagen weergegeven. 

 

Dit teken ☺ zult u tegenkomen. Het staat voor een nader uitleg verderop in het hoofdstuk 

waar u ☺ tegenkomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Achtergrondinformatie  
 

Bewegen is belangrijk 

Als consulente van Lekker Pûh!!! weet u uit eigen ervaring hoe goed een flinke lichamelijk 

inspanning voelt en is voor het menselijk lichaam. Hiervoor hoeft u niet als Olympische atleet 

door het leven te gaan.  Een flinke wandeling, fietstocht of fitnessen, voor 30 minuten per 

dag, kan veelal genoeg zijn om hart en longen beter te laten functioneren. Kinderen moeten 

minstens 60 minuten per dag bewegen. Ook minder uitgesproken vormen van 

lichaamsbeweging, zoals gewoon wandelen, traplopen en in de tuin werken, zijn goed voor 

de gezondheid.       

Kortom: regelmatige lichaamsbeweging heeft veel voordelen! 

Beweging is belangrijk voor kinderen om de volgende redenen: 

❖ Door regelmatig te bewegen gaan kinderen zich beter voelen. 

 Regelmatig bewegen: 

 

• Vergroot het uithoudingsvermogen;  

• Geeft ze meer energie; 

• Is goed voor het zelfbeeld; 

• Helpt tegen angstgevoelens en neerslachtigheid; 

• Zorgt voor een makkelijke en betere slaap; 

• Is een prettige manier om iets samen te doen met anderen;  

• Is een goede gelegenheid om nieuwe vrienden te maken. 

 

❖ Door regelmatig te bewegen gaan kinderen er beter uitzien. 

Regelmatig bewegen: 

 

• Versterkt  spieren;  

• Verbrandt  calorieën; 

• Houdt het lichaamsgewicht gezond; 

• Voorkomt eetbuien. 

 

❖ Door regelmatig te bewegen gaan kinderen beter presteren. 

Regelmatig bewegen: 

 

• Vergroot fysiek uithoudingsvermogen; 

• Verhoogt spierkracht;  

• Verbetert lichaamshouding;  

• Verbetert concentratie vermogen. 

 

 

 

 

 



 

Uit onderzoek1,2 blijkt dat contact met de natuur de gezondheid bevordert . Ook zijn er 

aanwijzingen dat de positieve effecten van bewegen nog sterker werken wanneer de 

beweging buiten in de natuur plaatsvindt. Kortom 'groen bewegen' in de natuur biedt dubbel 

voordeel! Vergeet daarbij ook de heilzame werking van matig zonlicht niet. Onder invloed 

van matig zonlicht verbetert de stemming en maakt de huid vitamine D aan, waardoor 

botontkalking wordt tegengegaan. Bij goed weer in de ochtend, namiddag en/of avond lekker 

buiten bewegen dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Onderzoeksverantwoording  
 

1.1. Aanleiding 

Een onderdeel van de Lekker Pûh!!! methode is bewegen. Uit de achtergrondinformatie 

kan uitgemaakt worden dat bewegen van essentieel belang is voor kinderen om op een 

gezond gewicht te komen. Om ouders en kinderen te motiveren meer te bewegen 

hebben de consulentes van Lekker Pûh!!! een kast in hun praktijk staan. Deze kast bevat 

uitleenmateriaal. Om een optimaal beweeg-resultaat te boeken met het uitlenen en 

motiveren is het goed om alle kasten in de verschillende praktijken hetzelfde in te richten. 

Niet alleen zal de inhoud van de kast hetzelfde zijn maar ook het uitleensysteem en de 

uitleg door de consulentes zal in iedere praktijk identiek zijn. 

1.1.1. Huidige situatie  

Het percentage kinderen dat overgewicht heeft of obees is, stijgt steeds sneller. Had in 

1980 bijvoorbeeld  een op de vijftien negenjarige meisjes overgewicht in 1997 was dit al 

een op zeven. In de zes jaar daarna is het aantal gestaagd  toegenomen en heeft een op 

de vier negenjarige meisjes overgewicht.  

Kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot 18 jaar zijn minder actief dan generaties 

daarvoor. Dit wordt veroorzaakt door: 

• Technologische ontwikkelingen zoals televisie, radio en computer; 

• Financiële crisis, waardoor de ouders hun kinderen niet aan sportlessen kunnen 

laten meedoen; 

• Weinig kennis over het belang van bewegen bij ouders; 

• Tijdgebrek van ouders om hun kind gelegenheid te geven tot bewegen; 

• Minder speelruimte (waaronder vrije natuur) binnen de bebouwde kom; 

• Vervoer van het kind per auto of wandelwagen3. 

1.1.2. Lekker Pûh!!! 

Lekker Pûh!!! helpt kinderen (en hun ouders) op een avontuurlijke weg naar een gezond 

gewicht. Lekker Pûh!!! is opgericht door Ingrid Stieber in 1999. De organisatie bestaat uit 

consulenten verdeeld  over verschillende regio’s in heel Nederland. De Lekker Pûh!!! 

methode motiveert jongeren tussen de 5 en 18 jaar zelf te kiezen voor goed, veel en 

gezond eten. Ook worden de verzorger(s) van deze kinderen erbij betrokken, door hen 

advies te geven met betrekking tot voeding en leefstijl. 

1.2. Probleemstelling  

De probleemstelling is het feit dat kinderen veel stil zitten en matig bewegen. Ook is er 

sprake van het ontbreken van motivatie om over te gaan tot actie. De antiverveel-kast 

biedt een inspirerende oplossing om kinderen zeker  60 minuten per dag, met plezier, te 

laten bewegen.  

1.3. Doelstelling  

De doelstelling van dit adviesplan is gebaseerd op het feit dat kinderen weinig bewegen. 

Door kinderen een artikel uit de antiverveel-kast te lenen worden zij speels gemotiveerd 

tot dagelijks bewegen. Met dit bewegen zullen kinderen, naast het eten drinken van de 

juiste producten, beter resultaat boeken en naar het gezond gewicht groeien. 



 

1.4. Opdrachtformulering  

De  vraagstelling van de oprichter I. Stieber van Lekker Pûh!!! luidt: “ Wat hebben de 

consulentes van Lekker Pûh!!! nodig in de antiverveel-kast om kinderen en ouders (al 

dan niet samen) te motiveren meer te bewegen met elkaar?”  

Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden, zijn er een aantal subvragen 

geformuleerd: 

• In welke seizoenen kunnen de materialen aangeschaft worden? 

• Welke materialen zijn effectief inzetbaar om calorieverbranding dagelijks te 

bevorderen? 

• Hoe kan een consulente van Lekker Pûh!!! dit materiaal binnen de methode Lekker 

Pûh!!! toepassen? 

1.5. Gewenste resultaat = toekomstige resultaat 

De gewenste resultaten zijn dat alle consulentes van Lekker Pûh!!! een kast hebben met 

dezelfde uitleenmateriaal en benodigdheden en dat de toepassing binnen de methode in 

alle praktijken op eenzelfde wijze worden uitgevoerd. Ook zal het uitleensysteem door 

allen op dezelfde wijze gebruikt worden. Dit is praktischer in de communicatie onderling, 

aansluitend aan de methode Lekker Pûh!!! en levert het meest wenselijke resultaat; 

kinderen die enthousiast raken en de dagelijkse beweging  zullen ontwikkelen als 

gewoonte ten goede van hun langdurige leefstijl. 

1.6. Methodiek  

Om de effectiviteit van de uitleenmaterialen in de kast te meten is er literatuuronderzoek 

gedaan. Dit om inzicht te kunnen krijgen waarom bewegen zo belangrijk is voor kinderen. 

Zoekplan 

Informatiebronnen Databanken: Sharepoint, Lukas, Pubmed, 
Google scholar 
Boeken: Actieve kids, Gezonde kids 
              Denk goed Voel je goed 
                 

Zoektermen/trefwoorden 
 
(de trefwoorden kunnen ook in het Engels 
opgezocht worden) 
 
(ook andere combinaties van de 
zoektermen kunnen gebruikt worden) 

• Bewegen en kinderen 

• Buitenspeel- en binnenspeelspellen 

• Gezondheid en bewegen bij 
kinderen 

• Motivatie tot bewegen bij kinderen 

• Anti-verveling voor kinderen 
 

Begrenzen Talen: Nederlands en Engels 
  

 

 

 



 

2. Bevindingen  
 

Voor de vragen die naar voren zijn gekomen is er naast het literatuuronderzoek, ook een 

praktische onderzoek gedaan bij verschillende winkelketens zoals Action, Blokker, Bart 

Smit, Toys XL en andere winkels die een speelgoedassortiment hebben.  

Aan de medewerkers van de bovengenoemde winkels werden deze vragen gesteld: 

• In welke seizoenen worden de buitenspellen in de schappen van de winkel geplaatst? 

• Welke winkel is het voordeligst wat de prijzen van deze materialen betreft? 

• Kunnen attributen ook online besteld worden? 

De bevindingen die gedaan zijn: 

• Buitenspeelspellen/artikelen zoals springtouwen, frisbee, tennissets e.a. worden in de 

maanden april tot en met oktober in de schappen geplaatst, 

• De goedkoopste winkel met de meeste attributen is Action, 

• Artikelen  zoals actieve gamespelletjes, stappentellers en de powerbal zijn het hele 

jaar door verkrijgbaar bij zowel de sportwinkels als all-in-one ketens, 

• De attributen voor de kast kunnen ook online besteld worden. Er word vaker een 

korting gegeven als er een bepaalde hoeveelheid wordt besteld, 

• Van tijd tot tijd zijn er aanbiedingen in de supermarkt (Albert Heijn of Bas van der 

Heijden) en andere goed gesorteerde winkels (Kruidvat of Xenos) waar ook prima 

uitleenmateriaal kan worden gekocht. Deze aanbiedingen staan vaak in de folders. 

 

2.1. Overige bevindingen   

TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) heeft 

een literatuurstudie gedaan naar bewegingsstimulering met behulp van stappentellers. In 

het rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op het belang van wandelen voor de 

gezondheid en er wordt "stilgestaan" bij het aantal stappen dat men in het dagelijkse 

leven per dag zet. Dit is essentieel voor kinderen om hen te motiveren meer te bewegen 

en een gezonde leefstijl op na te houden4. 

Touwtjespringen is een effectieve manier om Kilocalorieën te verbranden. Dat deze 

manier van bewegen mensen aanspreekt is op te maken uit het aantal honderden 

deelnemers die mee doen aan het “spring-je-slank” weken, die georganiseerd worden 

door de online slankafcommunity www.valtaf.nl die 150.000 leden telt. Om kinderen te 

motiveren meer en actiever te bewegen bied touwtjesspringen, op een plezierige manier, 

de oplossing.  

De kracht van touwtjesspringen ligt in het gemak. 

Touwtjesspringen kan thuis, wanneer je wilt en zonder veel benodigdheden!5 

 

            Resultaten (theoretisch- en praktisch onderzoek) 



 

3. Materialen voor de antiverveel-kast 
 

Voor een helder beeld van wat er allemaal op de markt is gebracht aan beweegmateriaal 

en andere benodigdheden, zijn er een paar tochten gemaakt langs vele winkels in 

uiteenlopende branches. Dit om informatie in te winnen over wat er voor de kast te koop 

is.  

Onderstaand is er een lijst weergegeven waarin er een verdeling is gemaakt in: 

• Sport- en fitnessmateriaal 

• Tuin- en straatspellen 

• Boeken ter inspiratie ☺ 

• Beloningen  

Sport- en fitnessmateriaal  

Bokszakset Boksbal en handschoenen 

Softvoetbal  

Honkbalset  

Volleybal  

Tafeltennis Tennisbad en ballen 

Badminton Racket met shuttle 

Beachbal  Bad met ballen 

Foam rocket racket Racket gemaakt van zachte foam 
waarmee er geschoten kunnen 
worden zoals darten 

Golfset  

Croquetspel  

Skateboard  

Scatch grib ball Een “handschoen” met klittenband 
waarmee de bal gevangen kan 
worden 

Dumbells  

Enkelgewichten   

Roeitrainer   

Beenspiertrainer   

Armspiertrainer  

Schaatstrainingsmat  

Handspiertrainingsklemmen set  

Step  

Knuppel  

Vangbalspel  

Boksballonnen  

Powerbal  

Stappenteller  

 

 

 



 

Tuin- en straatspellen  
Diabolo  
Jongleerballen  
Jumping stick Springen als een kangeroo 
Voet-draaispel Soort hoepel die om de voet geplaatst 

moeten worden en er sprongen erover 
gemaakt worden 

Kaatsballen Set van 3 of 6 ballen om mee te 
kaatsen, net als knikkeren 

Hoepel  Hoe-la-hoep 
Zaklopen  
Buiten hinkelen  
Vlieger  
Springtouw  
Waterpistool  
Waterbommen Ballonnen om water in te vullen 
Insectenbox Om buiten in de natuur op verkenning 

te gaan. 
Mega blast buiten computerspel Luisteren naar commando’s  
Mega blast buiten computerspel Race tegen de klok 
Boomerang   
Frisbee  
Houten stelten  
Draaistok  
Turnlint   
Werppijl  
Lolobal   
Kangoojumps  

 

Boeken ter inspiratie: Auteur: 

Ga buiten spelen! Op avontuur in de natuur F. Danks & J. Schofield 
Vrij spel voor natuur en kinderen W. Leugen & M. van Lier 
Het superleuke papa-spelletjesboek E. Avis 
Lijnen is stom  C. de Beij 
De kraakfactor Wat valt er van je af als je afvalt? L. Groenhuijsen & N. Ten Hoor 
Je bent toch niet zo gek dat, je nog in dieten 
gelooft? 

C. Hofland 

Het grote spelletjesboek voor kinderen G. Zandbergen e.a. 

 

Beloningen    

Cocktailprikkers Voor prikker moment- gezonde snack 
moment 

Motivatie stickers  
Bellenblaas   
Stoepkrijt   
Glitterspray Voor meiden die dol zijn op dansen. 

Ter motivatie of beloning op goede 
resultaat van gewicht. 

Munt thee  

 



 

*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Kwaliteittijd = Term Lekker Pûh!!! wanneer ouder(s) samen met hun kind(eren) een activiteit ondernemen 

 

☺Tip: 

Ook zijn er kookboeken te leen voor de ouders. Dit inspireert 

vooral ouders die niet gemotiveerd zijn zelf te koken en 

merendeel van de week het gezin afhaal of magnetron 

maaltijden aanbieden. Een consulente zal een ouder 

enthousiasmeren het kind bij het bereiden van het eten uit 

het kookboek te betrekken. Zo kan het kind zien dat de ouder 

hem/haar ondersteund tijdens de gezonde verandering van 

leefstijl via de methode Lekker Pûh!!! en hebben ze ook 

kwaliteittijd* met elkaar. Samen staan ze het sterkst! 

 



 

4. Het uitleensysteem 
 

Bij het uitlenen van materialen uit de antiverveel-kast kan het wel eens voorkomen dat er iets niet terug gebracht wordt., artikelen raken 

zoek of de consulente weet niet meer aan wie het uitgeleend is. Om dit  te voorkomen heeft consulente Hilde de Vries van regio Lelystad 

e.o. een systeem ontwikkeld: Het uitleensysteem. 

Het uitleensysteem bestaat uit een overzicht  van de materialen welke de consulente uitleent. In dit overzicht kan worden aangegeven welk 

gezin het materiaal  leent en op welke datum het retour is gegeven of moet komen. Dit overzicht kan zowel digitaal als op papier worden 

gebruikt. Hieronder vindt u een voorbeeld. In bijlage 1 op pagina 27 staat de volledige uitleenoverzicht met alle attributen. 

Materiaal Geleend 
door: 

Retour op: Geleend 
door:  

Retour op: Geleend 
door: 

Retour op: Geleend 
door: 

Retour op: 

Sport- en fitness         

Boksbalset Pietje Puk 15/6 Harry Wemel 27/6     

Stappenteller         

Tuin- en 
straatspellen 
 

        

Springtouw Nina Richi 3/7       

Waterpistool         

Boeken ter 
inspiratie 
 

        

Ga buiten spelen! Op 

avontuur in de natuur 
        

Je bent toch niet zo 
gek dat, je nog in 
dieten gelooft? 

Bella Zwaan 11/7       



 

4.1. Vergeetvergoeding  

Bij het vergeten om een artikel terug te brengen door het gezin is er op voorhand een 

formulier meegegeven waarin het volgende staat:  

• Welk materiaal is geleend; 

• Wat de datum is van het consult waarop het materiaal is uitgeleend; 

• De datum van het volgende consult wanneer het materiaal retour komt; 

• Dat er vergeetvergoeding van €2 in rekening wordt gebracht. 

In  bijlage 2 op pagina 30 staat het formulier die gebruikt moet worden bij het uitlenen van 

materiaal uit de antiverveel-kast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Beweeg-Tips  
 

Nederland heeft vier seizoenen. In de praktijk blijken de herfst en winter de seizoenen 

waarin er, naast het sporten bij een sportclub, binnen het gezin minder actief en samen 

wordt bewogen. Dit vanwege de koude en natte weersomstandigheden. Toch kan er in 

elk seizoen  iets aan activiteiten worden ondernomen. Zowel individueel als met het hele 

gezin. Zo kunnen er lange  fietstochten worden gemaakt als het mooi weer is in de lente 

en/of de zomer. In de herfst is het leuk om te wandelen of in de regen te spelen en ook in 

de winter kan er veel bewogen worden; naast het sporadisch sleeën, sneeuwballen 

gooien en schaatsen is de winter een mooi seizoen om de natuur in te gaan. Denk aan 

spoorzoeken, vogelvoederplaatsen maken enz. 

5.1. Beweegtips voor binnen 

Als het buiten regent is er minder motivatie om naar buiten te gaan.  Dit omdat het koud 

is en je binnen een paar tellen helemaal doorweekt bent. Onderstaand zijn er beweegtips 

verzameld die tijdens de verschillende seizoenen, voor binnen, gebruikt kunnen worden 

om toch in beweging te blijven. Alleen of met het hele gezin. 

In bijlage 3 op pagina 31 staat het uitdeelblad voor consulentes, die gebruikt kan worden 

bij de consulten, met alle beweegtips en de bijbehorende uitleg. 

• Hutten bouwen 

• Twister 

• Verstoppertje spelen 

• Stoeien 

• De “kieteldood” 

• Sjoelen 

• Hints 

• Dansen ☺  

• Hebben jullie een ruime zolder of garage?  

• Spelletjes van vroeger 

• Limbodansen 

• Diabolo 

• Darten 

• Lego-toren bouwen 

• Poppenkast 

• Circuittraining  

• Bal hooghouden voor binnen 

• Uit de knoop 

• Hoelahoepen 



 

 

5.1.1.  Dansen ☺ 

Dansen is een geweldige manier om kinderen vrolijkerwijs in beweging te brengen. 

Streetdance is niet alleen populair bij meisjes maar ook bij jongens. Zo ook Breakdance. 

• Tapdansen komt nu ook in belangstelling; 

• Dan is er nog ballet en linedancen; 

• Voor kinderen die van Dancing with the stars houden of So you think you can dance 

kunnen er glittertjes op hun T-shirt genaaid worden of kleur- en glitterspray voor in 

hun haar6. 

 

 

 

5.2. Seizoen, beweegtips voor buiten 

Onderstaand zijn er beweegtips verzameld die tijdens de verschillende seizoenen, voor 

buiten, gebruikt kunnen worden om toch in beweging te blijven. Alleen of met het hele 

gezin. 

5.2.1. Winter  

Toch is winterpret heel leuk zelf in te vullen als er leuke tools zijn om kinderen bezig te 

houden. 

• Vogels voeren; 

• De natuur de winter doorhelpen; 

• Vliegeren;  

• Hardlopen 

• Hond uitlaten; (of die van de buren) 

• Regenkleding en kaplaarzen testen; 

• Lopend of fietsend kerstkaarten bezorgen bij buren, familie en vrienden in de 

omgeving. 

 

 

 

Tip:  

Een Youtube-lijst opstellen met leuke liedjes en 

videofilmpjes. Dit om kinderen te motiveren om te 

dansen (als de dansers in het filmpje), te zingen (als de 

zanger(es))  en ook plezier te maken tijdens het 

performen. Dat zorgt tevens voor een opkikker van hun 

zelfvertrouwen en zekerheid! 



 

5.2.2. Lente  

In de lente begint het mooier weer te worden. De bomen krijgen bladeren en het gras 

begint te groeien. Ook worden in de lente de bloemen en planten geplant.  

• Samen met het gezin naar de tuincentrum om lekker lang te wandelen en bloemen, 

planten en tuinspullen uit te zoeken. De stappenteller kan hierbij gebruikt worden; 

• Samen met het hele gezin de tuin of het balkon schoonmaken en bloemen planten. Er 

kan eventueel een leuk tuinatribuut cadeau gegeven  worden bij goede prestaties 

tijdens Lekker Pûh!!! 

• Met het hele gezin fietsen of wandelen met de hond, de stappenteller en/of 

kangoojumps komt goed van pas. Zelfs de skateboard of skeelers kunnen goed van 

pas komen. 

5.2.3. Zomer  

De zomer is een leuke tijd van het jaar. Heel veel gezinnen gaan erop uit en de kinderen 

kunnen lekker ravotten buiten. 

• Zwemmen, met het hele gezin of met vrienden. Waterballen of watertennissen is heel 

leuk! 

• Stoer met waterpistolen achter elkaar rennen, wie zoveel mogelijk elkaar weet nat te 

spuiten met water; 

• Een potje midgetgolf in de tuin; 

• Tennissen in de tuin of in het park; 

• Frisbeeën; 

• Lange wandelingen maken met de stappenteller; 

• Met stoepkrijt een speurtocht uitzetten of tekenen op straat of speelpark. 

5.2.4. Herfst  

In de herfst beginnen de bladeren van de bomen te vallen en regent het veel. In dit 

seizoen  spelen de kinderen minder buiten maar toch is het leuk om erop uit gaan! 

In bijlage 4 op pagina 33 staat het uitdeelblad voor consulentes, die gebruikt kan worden 

bij de consulten, met alle beweegtips en de bijbehorende uitleg. 

• Kinderen kunnen op survival tocht gaan. Maak het spannend door te vertellen dat ze 

eindelijk hun kaplaarzen aan kunnen en hun regenjas; 

• Spinnenwebben kijken 

• Paddenstoelen spotten 

• Bladeren gooien 

• Pompoenen uithollen 

• Vliegeren  

• Kastanje poppetjes maken 

• In de regen spelen 

  

 

 

 



 

5.3. Helpen in het huishouden 

Schoonmaken leidt niet alleen tot een schoner huis maar helpt ook bij verbranding van 

Kilocalorieën. Kinderen kunnen ook mee helpen met het huishouden. Het aantal 

Kilocalorieën dat verbrand wordt in een uur, hangt uiteraard af van het soort beweging7,8 

• Badkamer schrobben →  400 Kcal 

• Auto wassen→   301 Kcal 

• Vloer schrobben →   140 Kcal 

• Strijken →   140 Kcal 

• Bed opmaken →  140 Kcal 

• Stofzuigen →   105 Kcal 

• Harken →   150 Kcal 

• Tuinieren →    150 Kcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Sporten is bewegen  
 

Als consulente van Lekker Pûh!!! is het ook goed om te weten waar verschillende sporten 

goed voor zijn, behalve het niet dik worden. Daarom is er onderzoek9 gedaan naar waar 

zowel de individuele sporten als de teamsporten goed voor zijn.   

Individuele sport Goed voor 

Golf Coördinatie, lichaamsbeheersing, evenwicht 
en concentratie 

Fietsen Uithoudingsvermogen, middelmatige 
coördinatie en concentratie 
 

Tennis Coördinatie, lichaamsbeheersing, snelheid, 
uithoudingsvermogen en concentratie 

Zwemmen Kracht en uithoudingsvermogen 

Hardlopen Snelheid, uithoudingsvermogen, middelmatige 
concentratie 

Schaatsen Flexibiliteit, coördinatie, lichaamsbeheersing 
en concentratie 

Turnen Flexibiliteit, coördinatie, lichaamsbeheersing, 
evenwicht en concentratie 

Dansen Flexibiliteit, coördinatie, lichaamsbeheersing 
en concentratie 

Schermen Concentratie, lichaamsbeheersing en 
alertheid 

Skiën Lichaamsbeheersing, evenwicht en kracht 

Vechtsporten Flexibiliteit, lichaamsbeheersing en 
concentratie  

 

Teamsporten Goed voor 

Voetbal Snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie, 
concentratie en teamwerk 

Basketbal Snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie, 
concentratie, teamwerk en reactievermogen 

Rugby Kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, 
concentratie, teamwerk en reactievermogen 

Hockey Kracht, coördinatie, lichaamsbeheersing, 
uithoudingsvermogen, concentratie en 
temawerk 

Honkbal Coördinatie, concentratie en teamwerk 

Korfbal Snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie 
en teamwerk 

 

 

 



 

7. Afsluiting  
 

Dit hoofdstuk bevat de conclusie ten aanzien van het advies voor de antiverveel-kast en het 

systeem dat daarbij gebruikt gaat worden. Lekker Pûh!!! wil binnen elke praktijk in Nederland 

een kast te hebben met uitleenmateriaal. Deze uitleenmaterialen zijn attributen die de 

cliënten van Lekker Pûh!!! kunnen lenen om zo meer te bewegen en andere initiatieven te 

ondernemen dan in de huidige leefstijl. In de achtergrond informatie is aangegeven waarom 

bewegen zo belangrijk is voor kinderen welke begeleid worden door Lekker Pûh!!! 

7.2. Feiten 

1. Uit onderzoek10 blijkt dat meer dan de helft van de kinderen rond de elf jaar stopt met 

georganiseerde sport. Belangrijke redenen:  

• Het was niet leuk meer; 

• Vriendje/vriendinnetje stopte er ook mee; 

• Het wedstrijdelement ging overheersen; 

• Ik had er geen tijd meer voor; 

• Financieel onhaalbaar. 

 

2. Wonen kinderen dicht bij school dan lopen ze. Bij langere afstanden (500m tot 2km) 

pakken ze de fiets. Pas daarboven stappen ouders in de auto om hun kroost weg te 

brengen (39%), hoewel ook op die afstand de fiets favoriet blijft (54%)11 

 

3. Voor veel kinderen is  gymnastiekles op school de enige ‘sport’  die ze beoefenen, terwijl 

het aantal uren gymnastiek op school aanzienlijk is teruggelopen!12 

 

4. Volgens het NISB13 (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) is: 

• Het percentage Nederlandse jongeren, dat inactief is, daalt in 2010 naar 11,9%.  

• Het percentage Nederlandse jongeren dat aan de NNGB voor jeugd voldoet, fluctueert 

fors in de periode 2006-2010, met als hoogste waarde 26,9% in 2006 en als laagste 

waarde 17,3% in 2010.  

• Het percentage Nederlandse jongeren dat aan de fitnorm voldoet, stijgt in de periode 

2006-2010 fors, van 27,4% naar 40,2%.  

• Het percentage Nederlandse jongeren dat aan de combinorm voldoet stijgt in 2010 naar 

bijna 50%. 

  

                            Conclusie, Discussie en Aanbevelingen 



 

7.3. Conclusie  

Concluderend kan er gezegd worden dat de uitleenmaterialen ingekocht kunnen worden 

vanaf april tot en met oktober. Dan is er sprake van een groter assortiment voor zowel 

binnen als buitenspellen. In de wintermaanden zijn er uiteraard ook winterspellen. De 

aankopen van de artikelen voor in de antiverveel-kast komen gemiddeld rond de € 75. 

Mits er gekocht wordt in gesorteerde-goedkope winkel zoals Action. Een goede tip is 

vooral uit te kijken naar folders waarin deze uitleenmaterialen in de aanbieding staan. 

Opvallend is dat zowel de infomatiebronnen op internet als de literaire eenzelfde 

kennisgeving uiten. Voor de informatie over het buiten bewegen komt er zodoende nog 

de conclusie bij dat er weinig nieuwe informatie te vinden is. Wél zijn er heel veel super 

leuke, spannende en leerzame activiteiten te ondernemen, zowel binnen in huis als 

buiten in de omgeving.  

Kinderen hoeven zich niet te vervelen mits ze ertoe worden geleid om op een plezierig 

manier te gaan bewegen. 

7.4. Discussie  

Uit het boek Actieve kids Gezonde kids (Gillmann, C (2004)) zijn er een aantal tips, met 

name aan de ouders, om hun kind te motiveren om te blijven bewegen. Binnen de methode 

Lekker Pûh!!! is er de unanieme overtuiging dat bewegen en sporten een essentieel 

onderdeel is voor een gezonde leefstijl binnen het gezin. Dit ten goede van het verkrijgen of 

behouden van het gezonde gewicht.  

Zijn de tips en het materiaal voor het binnen en buitenspelen haalbaar en doeltreffend en is 

deze motivatie tot bewegen effectief? Eenmaal door alle consulentes van Lekker Pûh!!! 

toegepast adviseer ik de uitwerking van de antiverveel-kast nader te onderzoeken op 

• Is de informatie genoeg en duidelijk? 

• Zijn de materialen motiverend voor kind en gezin? 

• Is het effect meetbaar? Zo ja, wat is het effect van de uitleen uit de antiverveel-kast? 

• Motiveert de antiverveel-kast tot een langdurige beweeglijke leefstijl van het gezin?  

  



 

7.5. Aanbevelingen  

Op basis van de bevindingen, ideeën en de conclusie kan worden aanbevolen dat: 

• Het van belang is dat alle consulentes dezelfde materialen in de antiverveel-kast hebben; 

• Er rekening moet worden gehouden met de aankoopperiodes. Vanaf April t/m Oktober. 

Dit voor de verkrijgbaarheid, de keuze per artikel en de prijs; 

• Ervoor gezorgd wordt dat de antiverveel-kast er aantrekkelijk uit ziet; 

• Het moment van meegeven/uitzoeken altijd in de laatste 2 minuten van het consult plaats 

vindt; 

• Er nadruk moet worden gelegt op de verantwoording voor het materiaal aan ouders en 

kinderen; 

• Er niet vergeten mag worden om een vergeetvergoedingsformulier in te vullen en mee te 

geven aan het gezin. Dit ter voorkoming van het vergeten te retourneren door het gezin; 

• Er nadruk moet worden gelegt op de belofte van het gebruik. Bv. Van de week echt 

touwtje springen, belooft is belooft! 

• Er niet vergeten moet worden het uitleenoverzicht in te vullen. Dit voor het bijhouden van 

het administratieve gedeelte van de antiverveel-kast; 

• Kleine onderdelen moeten worden vermeden i.v.m. de veiligheid voor kinderen. 

• Er onderling advies over de materialen moet worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld over de 

ervaringen van gezinnen; 

• Er ervaring moeten worden uitgedeeld over de reactie van de gezinnen op het 

uitgeleende materiaal. 
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Bijlage 1. Uitleenoverzicht  
 

Materiaal Geleend 
door: 

Retour op: Geleend 
door:  

Retour op: Geleend 
door: 

Retour op: Geleend 
door: 

Retour op: 

Sport- en fitness         

Softvoetbal         

Honkbalset         

Volleybal         

Tafeltennis         

Badminton         

Beachbal          

Bokszakset         

Golfset         

Croquetspel         

Skateboard         

Scatch grib ball         

Dumbells         

Enkelgewichten          

Roeitrainer          

Beenspiertrainer          

Armspiertrainer         

Schaatstrainingsmat         

Handspiertrainings 
klemmen set 

        

Step         

Knuppel         



 

Vangbalspel         

Boksballonnen         

Powerbal         

Stappenteller         

Tuin- en 
straatspellen 
 

        

Diabolo         

Jongleerballen         

Jumping stick         

Voet-draaispel         

Kaatsballen         

Hoepel          

Zaklopen         

Buiten hinkelen         

Vlieger         

Springtouw         

Waterpistool         

Waterbommen         

Insectenbox         

Mega blast buiten 
computerspel 

        

Mega blast buiten 
computerspel 

        

Boomerang          

Frisbee         

Houten stelten         

Draaistok         

Turnlint          

Werppijl         



 

Lolobal          

Kangoojumps         

Boeken ter 
inspiratie 
 

        

Ga buiten spelen! Op 

avontuur in de natuur 
        

Vrij spel voor natuur 
en kinderen 

        

Het superleuke papa-
spelletjesboek 

        

Lijnen is stom          

De kraakfactor Wat valt 

er van je af als je afvalt? 
        

Je bent toch niet zo 
gek dat, je nog in 
dieten gelooft? 

        

Het grote 
spelletjesboek voor 
kinderen 

        

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2.  Niet vergeten!  
 

 

 

Datum:............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag heb jij .......................................................................................... geleend uit de 

antiverveel-kast van Lekker Pûh!!! 

De/ Het...................................................................... moet weer terug op 

.../..../.... 

Vergeetvergoeding voor het te laat inleveren is €2,00. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 3.   

Uitdeelblad: Beweegspelletjes voor binnen 
 

Beweegspelletjes voor binnen 

Natuurlijk is buiten spelen en bewegen het aller-leukst en gezondst voor je lijf! 

Maar soms komt de regen in ons koude kikkerlandje echt de hele dag met bakken uit de 

lucht, dan wíl  je wel lekker buiten spelen maar ben je binnen 5 minuten doorweekt… 

Maar ook binnen kun je hartstikke leuke (beweeg)spellen doen!!! 

Hutten bouwen: met dekens, knijpers en touwtjes kun je je bed, tafel en bureau ombouwen 

tot een fantastische hut 

Twister: ouderwets spelletje waarbij je je in allerlei gekke bochten moet 

wringen 

Verstoppertje spelen: met vriendjes alle verborgen hoekjes in jullie 

huis ontdekken (spreek wel van te voren met je ouders af op welke 

plekken jullie je níet mogen verstoppen) 

Stoeien: met papa of mama lekker even kijken wie het “sterkst” is 

De “kieteldood”: wie kan er allemaal tegen kietelen en wat zijn de 

beste kietelplekjes, je lacht je rot en je buikspieren (lachspieren!) 

moeten overwerk doen! 

Sjoelen: met zo´n ouderwetse sjoelbak (bij opa en oma op zolder of op 

marktplaats kun je er vast nog wel eentje vinden!) lekker fanatiek een 

wedstrijdje doen 

Hints: gezellig met vriendjes of familie raden wat iemand anders 

uitbeeldt 

Dansen: zet je favoriete muziek op, gordijnen dicht, discolamp aan… 

en swingen maar!! 

 

Hebben jullie een ruime zolder of garage? Dan is er misschien wel ruimte voor een 

tafeltennistafel of een gymnastiekset met een rekstok en turnringen… op marktplaats kun je 

deze artikelen vaak voor een prikkie op de kop tikken!!! 

Spelletjes van vroeger: vraag eens aan papa of mama wat zij deden hun kindertijd. 

Wedden dat ze met de gekste voorbeelden komen, bijvoorbeeld met een tennisbal in een 



 

pantykous; je moest dan tegen de muur staan en met die kous + bal heen en weer kaatsen 

tegen de muur aan je rechter en linkerkant..... been optillen en dat soort dingen.  Dit kan 

binnen ook liggend op de grond. 

Limbodansen: op swingende muziek wordt een 

dansje gedaan onder een lager en lager geplaatste 

stok.  Je gaat hier met je buik naar boven 

onderdoor. Wie kan het laagst? 

Diabolo: deze kun je bij Lekker Puh!!! lenen! 

Darten: met echte pijltjes of met klitteband-balletjes om mee te gooien  

Lego-toren bouwen: alleen of als wedstrijdje tegen een vriendje, de hoogste toren van lego 

bouwen 

Poppenkast: maak van een kartonnen doos een poppenkast en 

bedenk zelf een leuk verhaal, oefenen en daarna opvoeren 

 

Circuittraining: elke dag dezelfde sportactiviteiten die je achter 

elkaar moet doen (5 minuten op de plaats 

joggen/10x de trap op-en-af lopen in snel tempo/5 

minuten stoep-tuintegel springen=springen met 1 

stoeptegels tussen voeten en dan voeten sluiten, 

de zgn. jumping jack/3 minuten voeten aantikken 

en omhoog springen/10x onder je bed kruipen en er 

weer op gaan liggen/2 minuten je kleinere broertje/zusje op je rug van ene 

kant van de kamer naar andere kant van de kamer dragen).  

Bal hooghouden voor binnen: dit spelletje is een leuke variant op het spelletje bal hoog 
houden. Als je binnen niet het risico wil lopen de vaas van tafel te schoppen dan kun je het 
ook met ballonnen doen. Het doel is natuurlijk om zo lang mogelijk de bal in de lucht te 
houden zonder deze vast te pakken. Een variant is om bijvoorbeeld alleen je voeten, 
knieeen, handen of hoofd te mogen gebruiken. Met niet te veel wind kun je dit spelletje ook 
buiten spelen. 
 
Uit de knoop: Een hilarisch spelletje voor als je met een paar vriendjes bent. Ga in een 
cirkel staan met het gezicht naar elkaar toe. Iedereen pakt met zijn rechterhand de 
rechterhand van een vriendje. Vervolgens pakt iedereen met de linkerhand de linkerhand van 
een ander vriendje. Nu zit je in de knoop! Doel van dit spelletje is om uit de knoop te raken 
door over en onder elkaar door te klimmen. Maar je mag natuurlijk niet de handen los laten! 
 
Hoelahoepen: Het ‘hoelahoepen’ van vroeger heeft een transformatie doorgemaakt en is nu 
een dans/kunst/fitnessvorm met heel veel mogelijkheden! Het heet nu hoopdance en houdt 
het midden tussen artistieke dans en fitness. Kijk op www.hoopdance.nl voor filmpjes. 
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Bijlage 4.  Uitdeelblad:  Herfst 

 
Herfst!!! 

Maar wij zijn niet van suiker!!! 
 
De herfst komt eraan. Dat betekend slecht weer, weinig buiten zijn of buiten spelen en geen 
heerlijke bak met zomerfruit die je onbeperkt mag leeg eten. Hierdoor lijkt het of de herfst het 
ons moeilijker maakt om op het gezonde gewicht te komen.  Dit is niet zo hoor..in de herfst 
kan je nog heerlijk genieten van bijzonder fruit en in de herfst kun je buiten dingen zien en 
doen die alleen maar in deze gure maanden kunnen. En het slechte weer staat ons avontuur 
niet in de weg…Wij zijn toch niet van suiker??? 
 
Bladeren gooien 
Waar veel bomen staan vallen in de herfst veel bladeren. 
Afgevallen bladeren zijn leuk om mee te gooien en om in te 
spelen. Zoek wel een plaatsje uit waar geen hondenpoep ligt. 
Een paar mooie bladeren kan je meenemen naar huis en plat 
tussen een dik boek leggen. Als je deze blaadjes volgende  
zomer uit het boek haalt is er iets heel bijzonders mee gebeurd. 
 

Paddenstoelen spotten 
Paddenstoelen zie je alleen  in de herfst. In Nederland zijn er hele 
mooie. Ze zijn beschermd en je mag ze niet plukken. Ook zijn bijna alle 
paddenstoelen GIFTIG. Er zijn veel oude spannende verhalen over 
paddenstoelen: In een heksenkring dansten zogenaamd de heksen, in 

een rood met witte vliegenzwam woonden de kabouters en op elfenbankjes zaten de elfjes 
om uit te rusten. 
In de winkel kan je paddenstoelen kopen die je wel kunt eten. 

 
Gebakken Champignons met kleine stukjes spek en 
een  theelepeltje honing zijn heeeel erg lekker. Dit 

hapje bevat veel calorieën maar is een leuke  manier om aan de 
aparte smaak van champignons te wennen. 
      
 
Pompoen uithollen 
Pompoenen zijn er alleen in de herfst. Door  de pompoen  aan de 
onderkant open snijden met een groot  scherp mes…dus dat mag alleen 
een groot iemand voor je doen…, de binnenkant daarna uithollen met 
een lepel en deze in een pan/schaal bewaren, samen met een groot 
iemand  een gezicht uit de schil snijden en er( (alweer  samen met die 
grote iemand) een brandend waxinelichtje inzetten.  Als je je mooie 
pompoenggezicht droog en koel bewaart blijft hij ongeveer een maand 
mooi genoeg om lang van te genieten. 
 
De binnenkant van de uitgeholde pompoen heb je bewaard en daar kan hele aparte soep 
van worden gemaakt. Haal de pitten eruit. De pitten kun je eventueel nog roosteren of 
drogen. Gedroogde pitten kan je zelf in het voorjaar weer in de aarde stoppen om je eigen 
pompoenplant te laten groeien. Doe blokjes tuinkruiden bouillon in een soeppan met 1 liter 
water.  



 

Doe de stukken pompoen  in de mixer en hak deze goed fijn.  Bij de bouillon voegen en 40 
minuten zachtjes laten koken.  Doe nu alles in de blender om een mooie gladde soep te 
krijgen. Nog even terug in de pan. Philadelphia light erbij en proberen maar..het is ten slotte 
maar 1 x per jaar herfst!!! Evt. op smaak brengen met tuinkruiden aromat. (groene flesje) 
 

Vliegeren 
Tijdens een aardig herfstbriesje is het geweldig om te vliegeren. Vaak 
heb je nu de ruimte omdat zoveel mensen binnen blijven met guur 
herfstweer. Vliegeren is leuk, stoer en echt niet zo makkelijk  
als dat het lijkt!!! 
 
 
Kastanjepoppetjes 
Tamme kastanjes zijn moeilijk te vinden maar wel heel lekker. Vaak 
zitten ze nog in de prikkelige bolster. Daar krijg je ze makkelijk uit 
door daar met je schoen overheen te wrijven. Raap alleen de dikkere, 
dat scheelt peltijd. Je kunt ze op 
verschillende manieren bereiden, maar DE 

favoriet is toch poffen: dan worden ze het lekkerst. Snijd eerst de 
schil in, doe ze dan 10 tot 15 minuten in een hete oven. Snel pellen. 
 
De tamme kastanjeboom is zeldzaam in Nederland Eet daarom niet 
zomaar een kastanje op!!! De kans is groot dat dit de NIET 
eetbare/vieze wilde kastanje is. Deze wilde kastanjes zijn prachtig 
glanzend bruin en je kan er met tandenstokers grappige poppetjes 
van maken. 
 
 
Spinnenwebben kijken 

Misschien ben je wel bang van spinnen!!! Maar spinnen in 
hun kunstige web zijn heel mooi om te zien. In de herfst  zie 
je veel webben omdat de spinnen zo nog de laatste 
vliegende insektjes proberen te vangen en ze op te peuzelen 
voordat het te koud wordt. Kijk eens hoe mooi een web in 
elkaar zit. Laat de spin wel met rust in zijn web. Een spin kan 
niet even naar de supermarkt voor eten zoals wij. Hij wacht 
tot zijn eten in het web vliegt. 

 
 
Regencape 
Zodra het gaat regenen vlucht iedereen naar binnen. Daardoor 
weten maar weinig kinderen hoe leuk het is om met kaplaarzen aan 
en regencape/ regenjas aan lekker door de plassen te 
stampen…gewoon een keer proberen!!! Superleuk!!! 
Daarna een lekkere warme douche nemen en een kop warme thee. 

 
Warme slok 
Na het buiten spelen in de herfst heb je vast 
wel zin in een warme hap en slok. 

Warme kersen op eigen sap uit blik of stukjes peer/appel met 
kaneel verwarmt in de magnetron met daarbij een grote kop 
warme thee met 1 theelepeltje honing warm je snel weer op. 
 
 
 



 

 
Najaarsfruit 
In het najaar zijn er heerlijke appels en peren te koop. Ook is er fruit dat je misschien niet 
kent echt najaarsfruit. Vijgen bijvoorbeeld. De vijg is één van de oudst bekende vruchten en 
al minstens 2000 jaar oud. Vijgen hebben een enigszins laxerende werking, maar hebben 
een hoge voedingswaarde en bevatten slechts 40 kcal (als ze rauw worden gegeten). 
 

 
Oude kleding 
Als je met Lekker puh!!! al dichtbij je 
gezonde gewicht bent gekomen is het 
een feestje om je winterkleding van vorig 
jaar uit de kast te halen en te passen.  
De broekspijpen en mouwen zullen veel 

te kort zijn omdat je bent gegroeid maar in de breedte past de kleding 
nog steeds. Je kent vast wel iemand die je blij kan maken met jouw te kort geworden kleding. 
 
 

De consulentes van Lekker Puh!!! wensen jullie een kleurige herfst 
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