
 

 
 

Een muurtje voor Hoep 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep is druk. Hij moet alle vogelpoep van zijn auto wassen.  Hoela geeft hem haar 

laken, zo blijft de auto lekker schoon. Maar als bij het voetballen de bal tegen zijn 

mooie kar gaat, is Hoep klaar. Zo gaat zijn mooie zeepkist nog stuk ook! Gelukkig 

weten de kinderen precies hoe ze met cement en stenen een echte garage voor 

Hoeps zeepkist kunnen maken! Dan blijft de auto schoon en heel. En als dat klaar 

is… kunnen ze met het laken vast nog iets leuks.  

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 

zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 

hier dan op door in een eigen activiteit.   

Cement maken  

Laat de kinderen in een teil cement maken van fijn zand en water. Laat ze net zo 

lang roeren met en mixen totdat het papje goed is om mee te metselen.                              

    

 

 

 

Voorbeeldvragen: 

- Waar is jouw huis van gemaakt?  

- Wat zit er bij jou thuis tussen de stenen?   

- Waar is dat spul voor?   

Nodig:  
- Zacht zand  
- Water  
- Gardes en pollepels  

- Teil           

 

 



 

 
 

- Hoe ziet het eruit? En hoe voelt het aan (hard of zacht?)  

- Waar kun je een muurtje bouwen?  

- Zijn er genoeg stenen?   

- Waar gaan kun je een muurtje bouwen?  

- Hoe blijven de stenen stevig op elkaar staan?   

- Hoe plak je ze op elkaar?  

- Hoe maak je cement? Wanneer wordt het droog?  

- Hoe kun je het ‘papje’ dunner maken? En als het te dun is, kun je het dan ook 

weer dikker maken?   

- Is het muurtje hoog genoeg geworden?      

Een muur bouwen 

De kinderen mogen van duploblokken en het gemaakte cement buiten een muurtje 

gaan bouwen. Laat ze zelf bedenken waar het muurtje moet komen.      

   

Voorbeeldvragen: 

- Wat ga je maken?   

- Waarmee moet je beginnen?   

- Waar is het cement voor?  

- Hoe voelt het spul aan, zacht? Valt de muur dan niet om? Hoe kan dat? En 

wanneer wordt het droog?  

- Moeten alle stenen recht boven elkaar? Waarom niet? (verspringen maakt het 

steviger)  

Nodig: 
- Cement dat in de vorige 
activiteit gemaakt is 
- Zandbaktroffels of lepels 
- Duploblokken 



 

 
 

Tip: laat de kinderen meerdere muurtjes bouwen die ze kunnen gebruiken als 

parkeerplaatsen voor de speelgoedauto’s, waarmee ze later kunnen spelen.   

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende thema’s en 

methodes:  

Schatkist ‘Buiten spelen’  

Piramide ‘Hier woon ik!’  

Taalrijk  ‘Wie komt er in mijn huisje’ 


