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Tips voor een kabouter-feest. 
 
Uitnodigingen: 
Om al in kabouter-stemming te raken kan Peterselie ansichtkaarten leveren 
met de affiche van de voorstelling erop, die als uitnodigingskaartjes gebruikt 
kunnen worden. 
 
Zaalaankleding: 
 
De plek waar de voorstelling wordt gegeven moet een niet-afleidende 
achtergrond hebben, zonder ramen. Er moet een tafel beschikbaar zijn van 
tenminste 1 x 1 meter. Ruimte ervoor om spelletjes te doen. Kinderen zitten 
op de grond. 
 
Hang bijvoorbeeld witte en rode slingers op, met daaraan rode ballonnen 
beplakt met witte papieren stippen. Op de deur staat een bos rode ballonnen 
met witte stippen ook leuk. 
Zet kabouters in de tuin of in de zaal of woonkamer (leen ze desnoods). 
Een tuinparasol kan in de parasolhouder binnen wordengezet, bedekt met 
een rood papieren wegwerp-tafelkleed (op de parasol vastgezet met 
kopspeldjes, en de punten die over de rand vallen eraf geknipt,) met daarop 
witte wattenbollen geplakt of gespeld. Onder de paddestoel kunnen kleine 
tafeltjes en stoeltjes in een kring worden gezet. 
 
Bij verjaardag: 
Kadootjes uitpakken: 
Laat alle kadootjes bij binnenkomst in een mooie doos doen, en vertel dat dit 
een kabouterschat gaat worden.  
Kadootjes worden pas uitgepakt, als Peterselie klaar is met het programma!!!! 
Als nog niet alle kinderen er zijn, kan een kabouterkleurplaat worden 
ingekleurd op de tafeltjes onder de parasol. 
Of de kaboutermutsen kunnen worden versierd met glitterpen, pailletjes, 
stickertjes en allerlei versierseltjes. 
Natuurlijk met een glaasje kabouterlimonade. 
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Kaboutereten en drinken: (pas na het optreden of tijdens het opbouwen in 
een andere ruimte) 
Ook te gebruiken als verjaarstractatie op school! 
Paddestoeltractatie 
Benodigdheden: 
rood en wit karton 
groen crepe-papier 
wit plastic bekertje 
elastiekjes 
chips 
Beschrijving: 
Van het rode papier maak je cirkels en daar maak je een hoedje van. 
Van het witte papier knip je de stippen (of witte ronde stikkertjes gebruiken) 
en die plak je op het hoedje. 
Op de bodem van het bekertje plak je de hoed (plaksel vooral op de rand!). 
Het bekertje vul je met wat chips en dek je af met het groene crepepapier. 
Doe daar het elastiekje omheen en zet ze leuk neer, bijv. op een strook groen 
crepepapier. 
 
Krentebol-paddestoelen: 
Van een wc-rolletjes maakt u de stam van de paddenstoel. Wikkel er wit 
crepepapier omheen. Knip gras van groen crepepapier en wikkel dit om de 
voet. De krentenbol doet u eerst in een plastic boterhamzakje, waarna u er 
rood crepepapier omheen doet. Maak dit wel zo lang dat u de uiteinden in het 
wc-rolletje kunt doen. Maak van kleine witte stickertjes de stippen. 
Kaboutertaart:  
Bak een ronde taart en twee langwerpige taarten (1x recept voor 1 taart 
verdelen over 2 cakeblikken). Snij de langwerpige taarten diagonaal door. Snij 
van de ronde taart een klein stukje af, zodat er een afgestompte cirkel 
ontstaat. Leg twee diagonalen tegen elkaar aan, zodat een puntmutsvorm 
ontstaat. Smeer het 'gezicht' in met chocolademousse gemengd met 
slagroom en de puntmuts met rode jam. Zet de puntmuts op het hoofd 
(eventueel vastplakken met waterglazuur). Teken op het gezicht met 
slagroom (in een slagroomspuit) een baard en snor. Maak met snoepjes 
neus, mond en ogen. 
 
 
Paddestoelhapjes: 
Tomaatjes halveren. Een blokje kaas met stukje sate-prikker onder een halve 
tomaat bevestigen. Met een tube mayo stippen maken. 
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Nog een paddestoelenhapje met een ei als steel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kaboutertjes van worst: Deze zijn makkelijk om te maken. Voor het gezichtje 
neem je een plakje gekookte worst. Daarop maak je met een tube smeerkaas 
een baard en een snor. Voor de muts een plakje cervelaatworst 
dubbelvouwen en op zetten al smuts. Op een bedje van rucola-sla. 
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Knutselen (na de voorstelling, of ervoor, in een andere ruimte) 
Kabouterlantarentjes: 
Benodigheden: 
Verschillende kleuren vloeipapier in kleine stukjes 
stijfsel in kleine potjes of bakjes (kwastjes?) 
kleine glazen potjes 
waxinelichtjes 
Werkwijze: 
Laat de kinderen een beetje plaksel op het glaasje smeren en daar de 
verschillende kleurtjes op plakken. 
Doe de waxinelichtjes erin en steek ze aan (onder de parasol natuurlijk!). 
 
Doen: Als je toevallig in Nunspeet woont: Het kabouterpad van het 
Bezoekerscentrum van het Staatsbosbeheer "Het Zandenbos" in Nunspeet. 
Bij de informatiebalie van dit bezoekerscentrum kun je een kaboutermuts en 
een routebeschrijving van het kabouterpad halen. Dit kabouterpad is een 
route die wordt gelopen door paaltjes te volgen die er uitzien als kabouters. 
De routebeschrijving bevat spelletjes en opdrachten. In het bezoekerscentrum 
kan worden gekeken naar een leuke kaboutervideo. Naderhand krijgt 
iedereen een kabouterdiploma dat ondertekend is door een “opperkabouter'". 

Het IVN (www.ivn.nl) heeft diverse Kabouterpaden uitgezet (kabouterpad 
intikken in zoekvenster), o.a. in Stein, Lelystad, Twiske, Ettenleur 
(Natuurmonumenten), Eerbeek enz. Check wel voor welke leeftijd dit bedoeld 
is. 

Om mee naar huis te geven: 
 
Kaboutermandarijnen: 
Zet op een mandarijntje een puntmuts 
 

 
 
 

 



 6 

Of voor de handigerds, kabouters van stukjes tak: 
 

 
 
 
 
 
Of een kabouterkleurboek: Maak een kleurboekje van diverse 
kabouterkleurplaten met een mooi kaftje. Zoek er op Internet nog meer bij! 
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Liedjes Louter Kabouter 
 
Hoedje van papier. 
Een, twee, drie, vier, 
hoedje van, hoedje van, 
1, 2, 3, 4 
hoedje van papier 
En als het hoedje dan niet past, 
zet ik het in de glazen kast 
 
We maken een kringetje van allemaal kabouters (eventueel) 
We maken een kringetje 
van allemaal kabouters, 
we maken een kringetje 
van tralala. 
Maak nu een buiging, 
maak nu een buiging. 
Bij de hand, bij de hand 
pak je vriendje bij de hand. 
Bij de hand, bij de hand 
pak je vriendje bij de hand 
 
Op een grote paddestoel 
Op een grote paddestoel 
rood met witte stippen 
zat kabouter Spillebeen  
heen en weer te wippen. 
Krak, zei toen de paddestoel, 
met een diepe zucht, 
allebei de beentjes, 
hoepla in de lucht! 
 
Klein konijntje  Peter 
Klein konijntje  Peter 
had een vliegje op zijn neus  
Klein konijntje Peter  
had een vliegje op zijn neus,   
Klein konijntje Peter  
had een vliegje op zijn neus,      
en zoem, zoem, daar vloog die weg,   
in de heg,   
wat een pech! 
 
Hoofd, schouders, knieen teen  
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
oren, ogen, puntje van je neus 
hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 


