
 

 

Tips vooraf: Stuur een verjaardagsuitnodiging met uilen 

Download hier de uitnodiging Op zoek naar het nest van uil (2x dubbelvouwen). 
Of knutsel zelf een uilenkaart. 
Dat heb je nodig: A5 decopapier (1 kant kleur, 1 kant wit), viltstiften, schaar.  
Zo doe je het: vouw de zijkanten van het papier naar het midden toe en teken de omtrek 
van een uil. Knip het uit. Teken een uilengezicht en de pootjes. Laat ruimte over op de buik 
of vleugels voor de uitnodigingstekst. 
 

 
 

Thema feestje 
Maak het thema van het verjaardagsfeestje ´heksen en tovenaars´. Ook zij moeten veel over 
uilen leren.  Zet op de uitnodiging dat de kinderen verkleed naar het feestje kunnen komen.  
 

Tips voor thuis en onderweg: uilenhapjes 

Op de activiteitenroute Op zoek naar het nest van uil is een kleine pauze ingepland. Neem 
hiervoor drinken en wat lekkers voor de kinderen mee. Denk aan ‘uilenhapjes’ van snoep 
zoals witte muizen en groene kikkers. Neem voor een extra ontspannen pauze ook een 
picknickkleed mee. 
 
Uilen cupcakes 
Dat heb je nodig: cupcakes, oreo-koekjes met witte crèmevulling, smarties, reep pure 
chocolade. 
Zo doe je het: Smelt de chocola en bestrijk hiermee de cupcakes. Deel de twee lagen van het 
koekje door ze voorzichtig tegen elkaar in te draaien. Leg ze met de crèmevulling naar boven 
op de cupcake. Zet met gesmolten chocola smarties als ogen en snavel vast. Laat afkoelen. 
Klaar! 

  
                                                             

 

Tips voor verjaardagsfeestjes 

 



Tip 1 voor na de route: uilen schilderen 

Kinderen schilderen uilen op ronde kiezels.  
Dat heb je nodig: penselen, acrylverf, ronde kiezels.  
Zo doe je het: schilder uiltjes op de stenen. Je kunt ook kant- en-klare plakogen gebruiken. 
 

          
 

Tip 2 voor na de route: uilen knutselen 

De kinderen hebben op de activiteitenroute op Landgoed Schothorst over 2 soorten uilen 
gehoord: mét en zonder pluimpjes op hun hoofd. Dit zijn de ransuil en de bosuil. Die ga je nu 
knutselen. 
Dat heb je nodig: wc- rollen, gekleurd papier, lijm, schaar, viltstiften.  
Zo doe je het: beplak de wc-rollen met papier en teken en knip vleugels van papier. 
Knip voor de bosuil de bovenkant van een wc-rol rond af. Voor de ransuil druk je de 
bovenkant van voren en achteren naar binnen in zoals op de foto te zien is. Plak de vleugels 
aan de zijkanten. Knip ogen van papier en plak ze op. Werk verder af met viltstift.   
 

 
  

Tip 2 voor na de route: uilen schilderen 2 

De kinderen gaan na afloop van de route thuis aan de slag met een uilen-schilderij. 
Dat heb je nodig: penselen,  plakaatverf, papier.  
Zo doe je het:  Kinderen maken afdrukken van hun handen op papier. Schilder er takken en 
ogen bij en alles wat je je nog meer herinnert van het bos. 
 

                                                                                     

Ontwikkeld door: Bureau Het Vliegend Hert: www.wunderle.nl / www.wendynatuurlijk.nl 

© 2013, Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Landgoed Schothorst in Amersfoort. 


