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Doeblad

1.  Knip uit het papier twee rondjes. Knip ze iets groter dan het 

2.  Vouw één rondje om de bovenkant van de wc-rol. Vouw de 
randjes omlaag. Plak er een strook plakband om, zodat de 
rol van boven goed dicht is.

3.  Draai de shaker om. Doe er wat rijst, steentjes of pasta in. 
Plak dan de bovenkant dicht met het tweede rondje en tape.

4.  Versier de rol met vilstiften, of met stroken papier en tape. 
Of verf je shaker in een vrolijke kleur.

Shaker

nodig:
- 1 wc-rolletje (of blikje)
- gekleurd papier
- plakband of tape
- rijst, steentjes of pasta
-  verf en kwasten of 

viltstiften

Trommel
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1. Knip de onderkant (het blaasgedeelte) van de ballon.
2. Trek de ballon over het blik. Zet hem vast met een 

elastiek of tape, zodat hij er niet af schiet.
3. Knip uit het papier een strook ter grootte van het blik. 
4. Versier hem met stiften en plak hem om het blik.
5. Gebruik een potlood of een pollepel als drumstok.

Heb je geen zin om zelf aan de slag te gaan? Maar wil je 
wel een feest met muziek? Doen dan net als Bas en Sien, 
en drum op een pan. Of maak een lied. En stamp de 
maat als je loopt.

het is feest-feest-feest
feest voor beest-beest-beest
ik sla rom-bom-bom
op mijn trom-trom-trom
en fluit fiet-fiet-fiet
voor beest dit lied-lied-lied

blikje of de wc-rol.
Vouw één rondje om de bovenkant van de wc-rol. Vouw de 
randjes omlaag. Plak er een strook plakband om, zodat de 
rol van boven goed dicht is.
Draai de shaker om. Doe er wat rijst, steentjes of pasta in. 
Plak dan de bovenkant dicht met het tweede rondje en tape.
Versier de rol met vilstiften, of met stroken papier en tape. 
Of verf je shaker in een vrolijke kleur.

1. Knip de onderkant (het blaasgedeelte) van de ballon.

blikje of de wc-rol.
2.  Vouw één rondje om de bovenkant van de wc-rol. Vouw de 

randjes omlaag. Plak er een strook plakband om, zodat de 
rol van boven goed dicht is.

3.  Draai de shaker om. Doe er wat rijst, steentjes of pasta in. 
Plak dan de bovenkant dicht met het tweede rondje en tape.

4.  Versier de rol met vilstiften, of met stroken papier en tape. 
Of verf je shaker in een vrolijke kleur.

nodig:nodig:
- leeg blik
- ballon
- elastiek of tape
- gekleurd papier
- stiften

Bas wil een feest. Een feest voor Beest, maar ook voor hem 
zelf. Hij haalt met Sien een taart en een bot. Hij koopt een 
vlag. Er komt een man met een trom. En een man met een 
fluit. Ze gaan blij in een rij door de straat. Het wordt een heel 
leuk feest! 
Heb je ook zin in een feest met muziek, net als Bas? Maak dan 
zelf een shaker of een trommel. Hier lees je hoe het moet.


