
 

Timmer maar raak!
Een dier, robot of kunstwerk timmeren met resthout
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Een dier, robot of misschien heb 
je zelf een goed idee? Timmeren maar!

Duratie : 60 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen

Voor je begint
Bij de bouwmarkt kun je vaak bij de zaagmachine resthout krijgen. Soms moet je ervoor betalen maar vaak 
kun je het ook zo meenemen. Als ze niets voor je hebben koop dan een aantal planken en latjes en laat 
deze alvast in kleinere stukken zagen. Je kunt ook eerst een inzamelingsactie houden voor resthout. Vaak 
hebben de kinderen thuis nog veel resthout liggen dat gebruikt mag worden. Start de inzameling 
ongeveer 2 weken voordat je je activiteit wilt gaan doen.

• Resthout
• Spijkertjes
• Schuurpapier
• Hamer
• Zaag
• Lapjes stof

• Wol 
• Restjes overig materiaal naar keuze
• Lijm
• Plakoogjes

Wat heb je nodig?

 



 

Aan de slag!
Zaag het hout in stukjes en schuur de randen van de plankjes en latjes die je wilt gebruiken zodat er geen 
ruwe stukjes meer aanzitten.
Laat je fantasie de vrije loop. Je kunt natuurlijk een mooi dier proberen te maken maar je kunt natuurlijk ook 
een abstract kunstwerk maken. Of wat dacht je van een stoere robot? Timmer met behulp van spijkertjes je 
favoriete kunstwerk in elkaar!
Plak ter versiering oogjes op je dier of plak er wat lapjes of wol op.

Tips
• Bierdopjes zijn makkelijk om vast te timmeren en je kunt er leuke ogen of knopen van maken op de 

buik. 
• Van oude binnenbanden kun je stevige oren knippen. 
• Je kunt de fantasiebeesten leuk op een tafeltje bij elkaar zetten of als tentoonstelling door de hele 

BSO. Maak er dan een kaartje aan wie het gemaakt heeft en wat het is, net als in een museum.

 


