
   
 
 
      

Bij ons: Staan onze cliënten op de eerste plaats Zijn we vitaal, collegiaal, eerlijk & positief  

Zijn wij trots op ons werk en hebben er plezier in Is Team-Spirit erg belangrijk  
Vullen we elkaar aan en werken we samen Delen we lief & leed 

Iedereen is belangrijk Fijn dat je er bent! 
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Een Halloween pompoen maken: 

Wat heb je nodig? 

 een pompoen 

 een mes 

 een lepel of meloenschep 

 een stift of pen 

 waxinelichtjes, batterijlampje of glow in the dark breeklicht 

Hoe doe je het? 

Natuurlijk zorg je eerst voor een pompoen, het liefst 

een hele grote. Gebruik een mes om de bovenkant 

van de pompoen los te snijden. Kijk wel heel goed uit 

dat je niet uitschiet en jezelf snijdt. 

 

 

 

 

Heb je de schedel van de pompoen gelicht? 

Mooi. Je ziet dan dat de pompoen vol zit met 

pitten en draden. Dat moet er straks allemaal uit. 
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Pak het bovenste deel van de pompoen dat je net 

hebt losgesneden. Haal de vezels en pitten eruit. 

Gebruik hiervoor een mes of een lepel. Dan wordt het 

tijd om ook het losse spul uit het onderste van de 

pompoen weg te halen.  

 

 

 

Schep de pitten en vezels uit de pompoen met 

een lepel.        

 

 

 

Nu gaan we de pompoen een gezicht geven door de 

mond en ogen uit te snijden. Het is handig om van 

tevoren op de pompoen te tekenen hoe de vorm van 

de ogen en de mond wordt. Dan is de kans dat je de 

pompoen per ongeluk versnijdt een stuk kleiner. 

Schets met een pen de ogen en de mond op de 

pompoen.  
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Snijd de pompoenmond uit met een mes. Duw het 

losgesneden stuk voorzichtig uit de pompoen. Na 

de mond zijn de ogen aan de beurt. Ook deze snijd 

je weer voorzichtig uit.  

 

 

 

 

 

 

 Dan de deksel er weer op en naar buiten 

 maar. 

 

 

 

 

 

       

Wordt het buiten donker? Zet een paar 

waxinelichtjes in de pompoen… 


