WEBSITE INFO
Hoe bouw ik iets voor het Kindercorso
Bedenk allereerst wat je wilt gaan maken of versieren.
Maak als je dat kan een kleine tekening zodat je weet wat je nodig hebt.
Als je met kippengaas werkt, vorm het gaas, vul het eventueel op met kranten of piepschuim,
daarna moet je het gaas voorzien van papier-maché, minstens 2 lagen.
Voor het papier-maché kun je gewoon behangplaksel aanmaken zoals op het pakje staat,
gebruik oude kranten of telefoonboeken, maar maak de velletjes niet te groot en gebruik
genoeg lijm, laat alles goed drogen.
Wil de eerste laag papier-maché niet goed blijven zitten op het gaas, plak dan eerst velletjes
met lijm Bisonkit, op het gaas, laten drogen en dan het papier-maché plakken.
Daarna kun je met verf op waterbasis alles in de kleuren verven van de producten die je erop
wilt gaan plakken.
Om de zaden op je werk te plakken heb je een stevige lijm nodig, b.v. Bisonkit.
Je kunt in principe alle zaden gebruiken om te plakken, het ene zal iets makkelijker gaan
dan het andere, maar alles is te doen. Voor de jongere kinderen zal het grove zaad zoals
bonen, het makkelijkst plakken.
Je kunt om mooie vormen te krijgen ook piepschuim gebruiken, dit vergt wel de nodige
ervaring, het advies is daarom ook hou het simpel.
Nadat de vorm goed in het piepschuim zit, moet er nog wel papier-maché omheen zoals
bij het gaas.
Maak alles goed vast op het voertuig, hiervoor kun je b.v. ijzerdraad nemen.
Pas daarna beginnen met beplakken van de onderdelen tenzij je op papier (niet het papiermaché) wilt plakken, dan kun je dat later bevestigen.
Wil je ergens grover fruit en groente insteken, gebruik dan een groot stuk piepschuim en
omwikkel het met kippengaas, bevestig het stevig, zodat je grote en kleine prikkers kunt
gebruiken om de
producten in het piepschuim te steken , om op deze manier een fruitstuk te maken.
Als alle onderdelen goedvast zitten is het verstandig eerst een proefritje te maken om te
kijken of de kinderen het voertuig gemakkelijk kunnen voortbewegen, maak het niet te log
en te zwaar, want vergeet niet dat de kinderen het hele parcours rond moeten. Een fiets of
step wordt vaak topzwaar en en onstabiel.
Karton wordt vochtig van de lijm en het fruit wordt dus slap.
Let op dat alles goed en stevig vast zit en de kinderen zich nergens aan kunnen bezeren.

Veel succes en vergeet vooral niet veel plezier te beleven aan het bouwen van het voertuig.

WEBSITE SPELREGELS ITEMS

Er mag geen reclame gevoerd worden.
Er mag alleen groenten en fruit, dat in Nederland geteeld wordt, verwerkt worden.
Bloemen mogen niet verwerkt worden.
Er mogen geen leuzen van politieke, demonstratieve en/of religieuze aard gevoerd worden.
Het voertuig mag niet gemotoriseerd zijn.
Het voertuig moet door de deelnemer(s) zelf voortbewogen worden.
Het voertuig mag niet hoger zijn dan 1,5 meter.

