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De oma van Abby kookt zoveel eten dat Abby een verrassingsfeest organiseert. 
Iedereen is welkom! Familieleden en mensen uit de buurt dansen, eten en feesten 

samen. Hiep hiep hoeree, wie wil er kipsaté? 

Een kleurrijk prentenboek op rijm vol ritme, muziek en héél veel lekker eten. 
Voor feestvierders vanaf 5 jaar. 

Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie)  

Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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! !
• Drama 

• X 
 

Oom Ronnie duwt zo hard tegen de ballon, dat hij knapt! 
Dat kan ook gebeuren als je een ballon te groot 
opblaast. En weet je wat er gebeurt, als je een 
opgeblazen ballon loslaat? Dan fladdert hij heel gek 
door de ruimte! Doe maar mee! 
 
Doe je handen voor je mond en beeld uit dat je een 
kleine ballon vast hebt. Tel tot tien en laat de 
zogenaamde ballon en je hele lichaamshouding zo groot 
mogelijk worden. Bij tien kan de ballon knappen of 
wegfladderen. Wissel af. Bij knappen roep je heel hard 
‘PANG’. Bij wegfladderen beweeg je lekker druk, als een 
losgelaten ballonnetje door de ruimte. Als de ballon 
leeggelopen is, ga je stil op de grond liggen. 
  
Hiep hiep hoeree!  

Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 

Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 
 

 

! 
• Proefje 

• Ballon, plakband, satéprikker of speld 
 
De kipsaté is op. Wat denk je dat er gebeurt, als je de 
satéprikker door een ballon prikt? Durf je dat? 
 
Blaas een ballon op en knoop hem dicht. Plak een 
stukje plakband op de ballon. Duw een satéprikker door 
het plakband van het ballon. De ballon knapt niet! Dit 
komt, omdat het plakband ervoor zorgt dat het gat 
dezelfde grootte als de prikker houdt. Hierdoor blijft de 
lucht in de ballon. 
  
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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• Proefje 

• Ballon 
 
Abby heeft de kamer mooi versierd, met slingers en 
ballonnen. Zou je een ballon, zonder plakband, touw of 
spijkertjes aan de muur kunnen hangen? Probeer maar! 
 
Blaas een ballon op en knoop hem dicht. Wrijf de ballon 
flink tegen je haar (zonder gel) of kleding. De ballon is 
statisch geladen op de plek waar je gewreven hebt. 
Hierdoor kan je de ballon laten plakken aan bijvoorbeeld 
het plafond. Als het niet meteen lukt, geef dan niet op en 
probeer het op een andere plek in de kamer. 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 

 

 
• Proefje 

• Ballon 
 
Wil je een gek feestkapsel? Gebruik dan geen 
haarborstel, maar een ballon! Lekker punky! 
 
Blaas een ballon op en knoop hem dicht. Wrijf de ballon 
flink tegen je haar (zonder gel) of kleding. De ballon is 
statisch geladen op de plek waar je gewreven hebt. Trek 
de ballon nu langzaam van je hoofd weg. Je hoort het 
knetteren en je haren gaan recht overeind staan! 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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• Proefje 

• Ballon, papieren zakdoekje, stift, schaar 
 
Als de ballon knapt, schrikt iedereen zich rot. Hoe 
spannend zou het wel niet zijn, als er opeens een 
spookje over de tafel vliegt? 
 
Teken een figuurtje op een enkel laagje van een 
papieren zakdoekje en knip het uit. Dit is best lastig! Om 
het makkelijker te maken, kun je op het hele zakdoekje 
tekenen en knippen en er daarna pas één laagje vanaf 
halen. Het is leuk, als je een figuurtje tekent dat kan 
vliegen, zoals een spookje of een vlinder. Blaas een 
ballon op en knoop hem dicht. Wrijf de ballon flink tegen 
je haar (zonder gel) of kleding. De ballon is statisch 
geladen op de plek waar je gewreven hebt. Leg het 
figuurtje plat op tafel en houd de ballon nu boven het 
figuurtje. Hocus, pocus! Hij stijgt op! 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 

 

 
• Knutselen 

• Ballonnen, verschillende kleuren verf, bakje, 
papier 
 

Wil je een mooi ballonnen schilderij als feestelijke 
versiering? Mooie rondjes maken, is best lastig. Maar 
niet, als je een ballon als kwast gebruikt! 
 
Blaas een ballon klein op en knoop hem dicht. Spuit 
(verschillende kleuren) verf in een bakje. Doop de ballon 
in het bakje en stempel ermee op papier. Je krijgt nu 
prachtige ronde ballen. Als je meerdere kleuren hebt 
gebruikt, ontstaan er ook patronen in de ballen. 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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! 
• Knutselen 

• Leeg conservenblik, ballon, elastiek, stiften, 
strook papier, twee stokjes (rietjes of 
satéprikkers) 
 

De muzikanten trommelen en iedereen juicht wild. Wil jij 
ook een eigen trommel? 
 
Knip het tuutje helemaal van de ballon. Trek de ballon 
over de openkant van het blik. Dit kost wat kracht en 
pas op voor eventuele scherpe randjes! Zet de ballon 
vast met een elastiek. Versier de strook zo mooi als je 
kan en plak hem rondom het conservenblik. Bespeel je 
nieuwe muziekinstrument met de stokjes. Trommelen 
maar! 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 

 

 
• Knutselen 

• Ballon, rijst, (zelf gevouwen) trechter, twee 
plastic lepels, strook papier, plakband, stiften. 
 

De muzikanten trommelen en iedereen juicht wild. Wil jij 
meedoen met je eigen gemaakte sambaballen? 
 
Vul de ballon met ongeveer een lepel rijst. Je kan 
hiervoor een trechter gebruiken. Als je geen trechter 
hebt, kun je ook een cornetje vouwen van papier. Blaas 
de ballon zo klein mogelijk op. Plak de twee lepels met 
plakband stevig vast tegen de ballon. Versier de strook 
en vouw deze om de ballon met lepels heen. Maak de 
strook vast met plakband. Rammelen maar! 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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• Knutselen 

• Ballon, wc rolletje, stevig plakband, gekleurd 
papier, strook papier, stiften 

  
Bij een feestje, hoort confetti. Pang! Een van de buren 
heeft een confettikanon meegenomen. Overal in de 
kamer liggen gekleurde papiertjes. 
  
Knip een klein stukje (ongeveer 0,5 cm) van de 
bovenkant van de ballon. Schuif de ballon over een wc 
rolletje heen. Zorg dat het tuutje in het midden zit. Zet 
de ballon rondom vast met stevig plakband. Versier de 
strook papier en rol hem om de wc-rol heen. Zet vast 
met plakband. Knip of scheur uit gekleurd papier kleine 
stukjes confetti. Plaat de confetti in het wc rolletje en 
trek aan het tuutje van de ballon. Pang! De hele kamer 
ligt vol confetti! 

Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 

 

 
• Knutselen 

• Ballon, (gekleurd) papier, stiften, schaar, 
knutsellijm, katoen of wol. 

 
De hele kamer is vol met gasten. Ook al is het vol, er 
kan er altijd eentje bij! Wie nodig jij nog uit op het 
feestje? 
 
Blaas een ballon op en knoop hem dicht. Maak van de 
ballon een (mensen of dieren) hoofd. Teken 
bijvoorbeeld ogen, oren, een neus op papier. Knip uit en 
plak het op de ballon. Met katoen of wol kun je de ballon 
ook nog haren geven. 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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• Knutselen 

• Ballon, watervaste stift of balpen, schaar, 
knutsellijm, katoen of wol, zand of meel, 
trechter. 

 
De hele kamer is vol met gasten. Ze kijken blij, 
geschrokken of verrast. Wie mag er nog meer op het 
feest komen? 
 
Blaas de ballon een klein beetje op en steek de trechter 
erin. Vul de ballon met zand of meel. Knoop de ballon 
dicht en teken er een gezichtje op. Met katoen of wol 
kun je de ballon ook nog haren geven. Knijp in de ballon 
en zie hoe het gezichtje de meest grappige vormen 
aanneemt. 
 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 

 

! 
• Knutselen 

• Ballon, papier, potlood en eventueel confetti 
 

Bij een feestje, horen cadeautjes. Wil jij je tekening heel 
speciaal inpakken? Stop hem in een ballon! 

Maak een klein geheim briefje of tekening (10x15 cm). 
Vouw het papiertje dubbel en rol het strak op. Duw het 
papiertje in de ballon. Als je het leuk vindt, kun je er ook 
nog wat confetti bij doen. Blaas nu de ballon op en 
knoop hem dicht. Een mooi cadeautje! Wie durft de 
ballon kapot te prikken? 

Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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• Knutselen 

• Ballon, dunne watervaste stift of balpen 
 
Als je een ballon opblaast, wordt hij steeds groter. Kijk 
maar eens wat er gebeurt met de kat van oma! 
 
Maak een tekeningetje van een kat op de ballon. Een 
ander dier of een poppetje kan natuurlijk ook. De ballon 
moet goed strak liggen als je wil tekenen, plak hem 
daarom met een plakbandje vast op tafel. Blaas de 
ballon op en zie hoe de afbeelding groeit! De inkt wordt 
door het uitrekken lichter van kleur, dus zorg ervoor dat 
de tekening duidelijk getekend is. 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 

 

 
• Beweging 

• Ballon 
 

Je kan dansen op een feestje, maar natuurlijk ook leuke 
ballon spelletjes doen! Lukt het jou om een ballon te 
laten balanceren? 

Blaas een ballon op en knoop hem dicht. Laat de ballon 
op een hand balanceren. Als dit goed gaat, kun je 
proberen om er bij te gaan zitten en staan. Of misschien 
kun je de ballon ook wel even op een ander 
lichaamsdeel laten balanceren! 

Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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• Beweging 

• Ballon, eventueel iets om de ballon mee hoog 
te houden 
 

Je kan dansen op een feestje, maar natuurlijk ook leuke 
ballon spelletjes doen! Lukt het jou om een ballon hoog 
te houden, zonder dat hij valt? 

Blaas een ballon op en knoop hem dicht. Probeer de 
ballon hoog te houden, je mag alle lichaamsdelen 
gebruiken. De ballon moet niet op de grond vallen. Tel 
mee, hoe lang je het volhoudt.  

In plaats van met je lichaam, kun je de ballon ook 
hooghouden met bijvoorbeeld een boek, een 
vliegenmepper of een lege keukenrol. Als je met zijn 
tweetjes bent, kun je de ballon naar elkaar overspelen. 
Maar pas op, de ballon mag niet vallen! 

Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 
 

 
• Beweging 

• Ballon, muziekje 
 

Je kan gewoon dansen op een feestje, maar natuurlijk 
ook met een ballon! Kies iemand uit en houd de ballon 
samen vast. Hij mag niet vallen natuurlijk! 

Blaas een ballon op en knoop hem dicht. Houd met zijn 
tweeën een ballon tussen de borst. Lukt het om rond te 
lopen, zonder de ballon te laten vallen? Als dit goed 
gaat, kun je de ballon ook tussen andere lichaamsdelen 
knellen. Bijvoorbeeld tussen bovenarmen, tussen de 
billen, tussen de buik etc. Probeer eens zo te rennen of 
dansen.  

Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 
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• Beweging 

• Waterballonnen, stukje elastiek  
 
Een ballon aan een elastiekje vliegt alle kanten op. 
Joehaa! Niet laten knappen hoor, want er zit water in. 
 
Vul een waterballon met water. Knoop de ballon dicht en 
bind het elastiekje eraan vast. Jojo met de ballon door 
met het elastiek te bewegen. Hoe hoog kan je gaan, 
voordat de ballon knapt…? 
 
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 

 
 

 

!
• Beweging 

• Ballonnen, touw 
 
Als het feestje voorbij is, mogen de ballonnen natuurlijk 
kapot getrapt worden. Doe je mee? 
 
Blaas voor ieder kind een ballon op en knoop hem dicht. 
Maak er een stuk touw aan vast. Knoop het stuk touw 
om je enkel. Beweeg door de ruimte en probeer elkaars 
ballon kapot te trappen, maar probeer ook te voorkomen 
dat je eigen ballon knapt! Welke ballon knapt het 
laatste? 
  
Hiep hiep hoeree!  
Carolijn Leisink (tekst) en Maruga Koops (illustratie) 
Clavis uitgeverij ISBN 9789044844108 

 

 
 

 

 


