


Inhoud:
3 diabolo's + 3 paar stokken met touw
2 oranje bordjes + 2 stokken 
6 jongleerringen (2 sets)
6 jongleerballen (2 sets)
3 jongleerdoekjes
2 yoyo's 
3 jongleerkegels (1 set)
6 clownkostuums
6 roze rokjes
6 bretellen
12 strikken
7 haarstrikken
2 leeuwenmaskers
1 hoed circusdirecteur
1 clown handpop
Schminkset clown
1 hoepel
1 mini paraplu
1 zilveren strik
1 zilver/zwart bretellen
1 blauwe micro
4 kartonnen hoedjes
1 pak vlaggetjes
18 bekers 

Regels:

Normale slijtage is geen probleem. Maar als er echt materiaal kapot gaat, niet meer bruikbaar is of verloren 
gaat dan wordt de nieuwprijs aangerekend voor dat stuk speelgoed.

Diabolo: 8,99 euro
Diabolo stokjes: 3,99 euro
oranje bord: 3,99 euro
Stok bord: 0,99 euro
3 jongleerringen 3,50 euro
3 jongleerballen: 1,50
3 jongleerdoekjes: 7,50 euro
1 yoyo: 1,99 euro
3 jongleerkegels: 3,99 euro
Rokje: 3,99 euro
Clown verkleedpak: 25 euro
Clown handpop: 5 euro
Schminkset: 9,50 euro
Hoed circus directeur: 7,99 euro
Beker: 2 euro
Haarstrik: 1 euro
Clownstrik: 1 euro
Leeuwenmasker: 3,99 euro
6 bekers: 0,99 euro
1 paar Bretellen: 1,44 euro
1 mini paraplu: 2,95 euro
1 blauwe micro: 2,99 euro

Verzekering:
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen. Bij de huur van de 
materialen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht gehouden te worden door de huurder of een door de 
huurder aangesteld meerderjarig persoon.



Instructies:
Alle oefeningen uitgelegd in video's op youtube

https://www.youtube.com/user/Circusexpertnl/videos

Jongleerballen knutselen:

Met ballonnen en ongekookte rijst maak je een stel kleurige jongleerballen. 

Hieronder lees je hoe!

Nodig:

 ongekookte rijst, ongeveer 100 gram voor één balletje (als je een grotere wilt, gebruik je meer 
rijst) (Je kan ook zout, couscous, suiker of zand gebruiken)

 een plastic boterhamzakje

 twee ballonnen, het liefst in verschillende kleuren. De grootte van de ballon bepaalt de grootte 
van de uiteindelijke jongleerbal

Werkwijze:

 Vul een plastic zakje met de ongekookte rijst en vouw dan het zakje dicht, zodat de rijst er niet 
uit kan vallen. Een knoopje is niet nodig.

 Knip van de ballonnen het tuitje (waardoor je de lucht blaast) eraf.

 Doe dan het zakje met rijst in een opengeknipte ballon. Het is misschien wel even proppen, 
maar het geeft niet als je nog een stuk van het zakje ziet.

 Doe de andere ballon er dan overheen, aan de kant waar het plastic nog zichtbaar is. Als het 
goed is, zie je nu geen plastic meer en heb je een jongleerbal (het lijkt ook wel wat op een 
stressbal).

 Je kunt de bal nog wel in de juiste vorm kneden. Om het wat op te leuken kun je in de bovenste
ballon, voordat je ‘m over het zakje doet, wat gaatjes maken. Dan kun je de kleur van de 
onderliggende ballon zien en dat geeft een kleurig effect.



Dierenmaskers maken

Nodig:
 licht karton of dik papier
 printer of kopieermachine
 kleurpotloden, stiften of verf
 schaar
 dunne ronde elastiek

Werkwijze:
Ga naar deze website en print de maskers die je graag wil maken.
https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/dierenmaskers/ 
Op deze website kan je de maskers printen op de juiste grootte, heel veel verschillende dieren maskers.
Laat de kinderen de maskers kleuren
Knip ze uit en maak een elastiekje vast aan het masker.



Clown strik maken

Nodig:
 Lapjes vilt (1 stuk van 10 x 15cm per strik)
 Lintjes (1 stukje van 10 cm per strik)
 Dunne broekelastiek (lengte afmeten rond nek)

Werkwijze:
 Meet de elastiek rond je nek en knip af op de juiste lengte, vergeet niet wat extra bij te 

rekenen voor de knoop. 
 Vouw de vilt om en om zoals een waaier, maak de strik in het midden vast met een lint.
 Rijg de elastiek erdoor en maak een knoop in de elastiek. 

Haarstrik maken

Nodig:
 Strookjes organza (3 per strik)
 Lintjes (2  stukje per strik)
 ronde gaasdraad (1 stukje per strik) eventueel vervangen door pijpenragers
 Haarspeldje
 garendraad

Werkwijze:
 Leg de 2 strookjes organza, de lintjes en gaasdraad of pijpenragers op elkaar en maak met 

het derde strookje organza een knoop in het midden en trek goed aan.
 Maak de strik vast aan een haarschuivertje of haarspeldje met een stukje garendraad



Zelf popcorn maken

Nodig:

 een zakje ‘pofmaïs’ (maïs speciaal geschikt om popcorn te maken)

 een wokpan of hoge pot met een passend deksel

 een plantaardige olie die je op hoge temperaturen kunt verhitten (bv. zonnebloemolie, 
maïsolie of lijnzaadolie)

 een smaakmaker: wat (poeder)suiker of zout, of kruiden, naargelang je smaak

Werkwijze:

1. Giet een scheutje olie in de pan en zet deze op een hoog vuur.

2. Maïs poft op 200°C. Om te testen of de pan heet genoeg is, kun je al enkele maïskorrels in 
de pan gooien. Als die ronddraaien of meteen poffen, is de pan heet genoeg.

3. Eén laagje maïs om de bodem van de pan te bedekken is voldoende. De popcorn wordt 
immers 8 keer groter in volume.

4. Zet meteen het deksel op de pan. Als je de eerste maïskorrels hoort poffen, zet je het vuur 
wat lager. Schud de pan regelmatig om te vermijden dat de maïs verbrandt.

5. Kijk niet onder het deksel, maar laat de maïs poffen tot het stil wordt. Zet dan het vuur 
volledig uit. Wacht nog twee minuutjes af tot de laatste korrels gepoft zijn.

6. Schep de warme popcorn uit in een kom en bestrooi naar smaak met wat suiker, zout of 
kruiden. Smullen maar!

Puntzakjes voor popcorn versieren

Laat de kinderen een A4 blad versieren met stiften of kleurpotloden en vouw er een puntzak van, 
deze kan je gebruiken om de popcorn in te doen.

Extra ideetjes

 Maak een leuke uitnodiging
 Laat de kinderen een naam bedenken voor hun circus
 Een voorstelling: Als de kinderen goed geoefend hebben, kunnen ze hun kunstjes laten zien 

met de materialen die ze goed kunnen.



Verhaal met handpop:

Clown Pipo is heel triestig. Het circus kan niet doorgaan, want alle andere artiesten zijn ziek. Alleen
Pipo is nog gezond. 

Clown Pipo is verdrietig: Oh wat moet ik nu toch doen, straks komen al die mensen kijken en alle 
artiesten zijn ziek! Hebben jullie een idee?
(Misschien zegt een kindje uit het publiek dat zij kunnen helpen)
Clown Pipo: Hé wacht eens even, jullie zijn met velen en ik heb al het materiaal en de kleren. 
Kunnen jullie mij niet helpen?
Wie heb ik nodig: Een leeuw, een leeuwentemmer, clowns die kunnen jongleren, danseressen die 
kunnen jongleren of dansen. Oh ja en heel belangrijk: een circusdirecteur die moet iedereen 
aankondigen en de mensen begroeten. Gelukkig hebben we nog de hele middag om te oefenen!
Nu ben ik terug blij, komaan we beginnen eraan.

Wie hebben we allemaal nodig? (Afhankelijk van het aantal kinderen)
Circusdirecteur
2 Leeuwen
Leeuwentemmer
6 clowns
6 meisjesclowns/danseressen

Wat kan je de leeuw leren:
– door de hoepel springen
– op een krukje staan
– rond wandelen
– omhoog springen
– zitten
– omrollen


