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HALLO, IK BEN LINE, trotse mama en maker van vrolijke dingen.
In dit boek dompel ik je onder in de wereld van Congé Bricolé, mijn kleine creatieve club en uitlaatklep.
Congé Bricolé is een lockdownbaby, een idee geboren in 2020. Covid heerste op straat en maakte me technisch 
werkloos. Plots had ik tijd: tijd om te spelen, tijd om na te denken en tijd om dingen te maken. Niet omdat het 
moest, maar omdat het kon. Ik schrok hoe hard ik ervan genoot: gewoon thuis zijn, spelen met mijn dochter en 
allerlei leuke activiteiten voor haar bedenken.

Aangezien ik niet stil kan zitten, maakte ik een nieuwe Instagrampagina: Congé Bricolé. Hier deel ik weke-
lijks leuke tips om samen met je kinderen creatief aan de slag te gaan. Hier bleef het niet bij... In oktober 2021 
nam ik een sprong in het diepe en maakte ik er mijn beroep van. Ondertussen ben ik dagelijks bezig met het 
ontwikkelen van eigen producten, workshops en concepten. Gewapend met wat wc-rolletjes, een schaar en een 
bus verf  ben ik op missie: ik wil (groot-)ouders motiveren en inspireren om meer te knutselen met hun kinderen. 

	 Er is maar één probleem: ik haat het woord knutselen. Het klinkt zo flauw en kinderlijk, terwijl knutselen
zoveel meer is. Door te knutselen ontwikkelen kinderen meer dan enkel motorische vaardigheden: ze ontdekken 
verschillende eigenschappen van materialen en je stimuleert communicatie, ruimtelijk inzicht en oplossend den-
ken. Bovendien maak je samen mooie herinneringen én train je het creatief denken van je kind. Win! Win! 

Als volwassene katapulteert het woord knutselen je vaak terug naar de lessen op school waar je stap voor 
stap moest werken. Buiten de lijntjes kleuren en out of the box denken? Nee dat mocht niet, hoor. Ik wil jullie 
graag laten zien dat knutselen veel meer is dan stapjes volgen: knutselen geeft jezelf en je kinderen de kans om 
te groeien en te leren. 

Ironisch genoeg doe ik dit door een boek met stap-voor-stapfoto’s uit te brengen. Maar ik geef jullie uit-
drukkelijk de toestemming om met mijn ideeën en werkjes helemaal jullie eigen zin te doen. Kies je eigen kleuren 
en afwerking en maak de knutselwerkjes even uniek als jezelf.

Ik wens jullie veel plezier en warme herinneringen toe.
XX Line

woord vooraf
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KNUTSELEN IS GEWOON FANTASTISCH. Het is niet alleen leuk en ontspannend, kinderen (en ja, zelfs 
volwassenen) kunnen er ook enorm veel uit leren. 
Knutselen is namelijk onmisbaar voor het ontwikkelen van creativiteit, concentratievermogen en zelfvertrouwen. 
Door te knutselen ontdekken kinderen de eigenschappen en mogelijkheden van materialen en het versterkt hun 
motorische vaardigheden zoals knippen, scheuren, rijgen, plakken... 
Tijdens hun creatieve proces leren kinderen te werken met verschillende soorten gereedschap. Dit is niet alleen 
goed voor hun motorische ontwikkeling, maar het geeft hen een goede basis om mee te draaien in de ‘grote-
mensenwereld’ waar gereedschap niet weg te denken is.
Door dingen te maken leren ze bovendien tellen, meten en kleuren herkennen. Tijdens het spelen en creëren 
ontdekken ze begrippen zoals lang, kort, op, langs, onder, boven, over…

Knutselen daagt kinderen uit. Het laat ze nadenken: hoe pak ik dit aan? Wat doe ik eerst? Het daagt hen 
uit om nieuwe dingen te proberen. Kinderen leren oplossingen te zoeken en vindingrijk te zijn. Door activiteiten 
te herhalen kunnen kinderen hun handelingen en talenten verder ontwikkelen. Geef je kind de ruimte om te 
bricoleren en experimenteren. Dit zal hun creativiteit alleen maar vergroten.

Door te knutselen leren kinderen dat mislukken mag. Dat hoort immers bij het leven. Bob Ross zei het al in 
de jaren 80 van de vorige eeuw: ‘We don’t make mistakes, just happy little accidents.’ Uit foutjes kun je leren. 
Foutjes zijn een kans om te groeien. Gaat het even mis? Praat er samen over. Luister rustig en bied nadien je 
hulp aan. Heeft je kind geen zin meer? Laat hem of haar dan even iets anders doen. Meestal proberen ze het 
later nog eens opnieuw.

Zelf iets maken geeft kinderen veel voldoening. Ze krijgen er een warm en blij gevoel van. Hun gevoel van 
eigenwaarde stijgt.

En het allerbelangrijkste: samen knutselen is gewoon heel leuk. Tijd is en blijft het mooiste geschenk dat je 
je kind (en jezelf) kunt geven. Denk even niet aan je vuile was, die deadline op het werk of je lange gras. 
Vertrek samen op Congé Bricolé.

Waarom ik van knutselen hou
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JUST HAPPY LITTLE ACCIDENTS’

BOB ROSS
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ONZE TIPS & TRICKS
Ik deel graag enkele trucjes waardoor creatief bezig zijn met je kinderen bijna aanvoelt 
als een ontspannende vakantie. Let op, ik zeg ‘bijna’. Zoals jullie weten, kunnen kinderen 
soms even onvoorspelbaar zijn als het weer. Waarschijnlijk zijn deze tips niet nieuw voor 
je, maar ik vind het toch belangrijk om ze even op te lijsten.

Plezier maken

Het belangrijkste aan knutselen is plezier maken, 
alles samen ontdekken en experimenteren. Dit is 
immers veel belangrijker dan het eindresultaat. 
Als volwassene heb je vaak een visie en een eind-
resultaat in je hoofd, terwijl knutselen bij kinderen 
meer draait om het proces en de handelingen. 
Hun idee vormt zich al doende. 

De stappen volgen in het boek is leuk en leert je 
kind planmatig te werken. Heeft je zoon of doch-
ter toch meer zin om er iets anders van te maken? 
Ga erin mee, je zult zien dat je kind veel meer 
plezier heeft aan de activiteit.

Niets moet, er mag veel en alles is mooi en slim 
bedacht.

Kleine kinderen hebben een korte aandachts-
spanne en weinig geduld. Het kan helpen om 
de activiteit in twee delen op te splitsen. Je kunt 
bijvoorbeeld op dag één alles verven en de dag 
nadien alles afwerken.

Tip: 
Is je kind bezig met een voor-
werp dat door de opening van 

een toiletrol past, blijf dan altijd 
in de buurt. Pas als dit er niet 

door kan, ben je 100% gerust dat 
het niet ingeslikt kan worden.

Veiligheid

Bij het knutselen maken we vaak gebruik van 
verschillende gereedschappen en materialen. 
Het is goed om je kind hier zelf mee te laten 
experimenteren. Zorg ervoor dat dit gereedschap 
steeds aangepast is aan de leeftijd van je kind. 
Toezicht van een volwassene is bij kleine kinderen 
altijd nodig. 

Kleine materialen kunnen worden ingeslikt. Let 
dus goed op als kinderen hiermee knutselen. De 
luchtpijp van een kind is ongeveer zo breed als je 
pink. 
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Voorbereiding

Zet alles vooraf klaar, want kleine kinderen heb-
ben vaak weinig geduld.

Zorg voor een echt knutselmoment. Trek er be-
wust tijd voor uit. Maak de tafel leeg, leg je gsm 
weg en zet het nodige materiaal klaar. Zorg dat 
je kind comfortabel kan zitten en genoeg plaats 
heeft. 

Bescherm de tafel en indien mogelijk ook de 
grond, zo kun je als moeder/vader echt ontspan-
nen en moet je niet stressen over het eventuele 
opkuiswerk en je mooie woonkamer.

Leg ook steeds (vochtige) doekjes, een handdoek 
of keukenrol binnen handbereik. Een ongelukje is 
snel gebeurd.

Naast de voorbereiding denk je best ook even na 
over de timing. Wanneer plan ik dit best in? Als je 
kind moe is of honger heeft, is de kans groot dat 
jullie niet gaan genieten van de activiteit (iets 
wat ik trouwens als volwassene nog steeds heel 
herkenbaar vind).

Maar genoeg theorie: let’s dive in!

Tip: 
Zet je iets klaar? Test het materi-
aal op voorhand. Je kunt je kind 
zo heel wat frustratie besparen. 

Er is niets zo frustrerend als een 
papier dat je niet kunt scheuren 

of een schaar die niet 
vlot knipt.





CO
NGÉ BRICOLÉ

THEMA 01

Onderwaterwereld

HAAI! KOM JE MEE HET LEVEN IN ZEE ONTDEKKEN?

SPRING MET ONS IN HET WARME WATER EN DOMPEL JE ONDER 

IN EEN PRACHTIG ONDERWATERAVONTUUR. 

JE VOELT JE VAST ALS EEN VIS IN HET WATER.
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WAT HEB JE NODIG?

 een (kartonnen) kommetje

 verf en penseel

 wit papier
 een zwarte stift

 lint
 crêpepapier
 tape
 (nylon)draad
 schaar en lijm

 parel
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HOE MAAK JE HET?

1.Verf het kommetje in je favoriete 
kleur. Als het droog is, kun je even-
tueel nog cirkels toevoegen in een 
andere kleur.

VERVEN

2.Knip 2 kleine cirkels uit het witte 
papier. Knip het lint in lange stuk-
ken en knip dwars in de rol crêpe-
papier. Zo maak je makkelijk lange 
repen.

KNIPPEN 3.Maak de ogen: teken 2 zwarte 
bollen op de witte cirkels. Kleef 
deze ogen op de voorkant van het 
kommetje.

PLAKKEN

4.Maak een gaatje in de bovenkant 
en rijg hierdoor de (nylon)draad. 
Zo kun je hem ophangen. Plak met 
tape de onderkant van de kom vol 
met je verzameling linten en repen 
crêpepapier.

AFWERKEN

1.

3.2.

4.

Tip: 
Door aan de onderkant 
van je nylondraad een 

parel te bevestigen 
blijft de draad mooi 

zitten.



Space



CO
NGÉ BRICOLÉ

THEMA 02

Space
GA JE MEE OP AVONTUUR IN SPACE? 

IK HOOP DAT JULLIE NOG RUIMTE HEBBEN VOOR 

MEER KNUTSELPLEZIER?

ARE YOU READY FOR TAKE-OFF? 3... 2…1 



EEN JETPACK
- S

pav
e -

WAT HEB JE NODIG? 2 plastic flessen aluminiumfolie lijm (pistool) een schaar/hobbymes een stukje karton  (ongeveer 20 x 30 cm) zwarte verf en een penseel lint
 crêpepapier (geel, oranje, rood) plakband

 versiering (optioneel): sterren, dopjes...
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HOE MAAK JE HET?

1.Smeer	de	plastic	fl	essen	in	met	lijm	
en draai ze in aluminiumfolie.

INPAKKEN

4.Knip uit elke kleur crêpepapier een 
reep. Bundel ze samen en draai er 
wat plakband rond. Nu heb je een 
kwastje. Wil je ook afgeronde rand-
jes zoals op onze foto? Dan moet je 
ze met de hand even rond knippen.
Plak je ‘kwastje’ in de hals van de 
fl	essen	en	je	bent	ready for take-off.

VUUR MAKEN

3.Plak	de	fl	essen	vast	op	het	karton	
en versier je jetpack naar smaak. 
Let erop dat de bovenkant van de 
fl	es	naar	onder	en	wijst.

PLAKKEN

2.2.Neem het stuk karton en maak er 
4 inkepingen in (voor het lint).
Verf het zwart. Rijg je lint door de 
inkepingen en maak zo schouder-
banden. 

RIJGEN

3.1.

4.

WAT HEB JE NODIG? 2 plastic flessen aluminiumfolie lijm (pistool) een schaar/hobbymes een stukje karton  (ongeveer 20 x 30 cm) zwarte verf en een penseel lint
 crêpepapier (geel, oranje, rood) plakband

 versiering (optioneel): sterren, dopjes...

Tip: 
Werk je schouderband af 
met een strikje in plaats 
van een knoop, zo kun 
je de lengte nadien nog 
makkelijk aanpassen.
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