
ZELFDENKTENTde
De Zelfdenktent is een  
van de 8 activiteiten van  
Het Talentenatelier, een  
project waarbij 8 kinderen  
met 8 kunstenaars een  
activiteit hebben bedacht 
 rond de 8 intelligenties van 
Howard Gardner.

De Zelfdenktent hoort bij de 
intelligentie Intrapersoonlijk. 
Deze activiteit is ontwikkeld 
door Sarah Wattel en Social 
Designer Luuk Wiehink

In de Zelfdenktent overdenk je je dag, je schrijft erover. 
Dan bedenk je of iedereen het mag weten, of dat iedereen 
het moet weten. Of dat je het wel kwijt wil, 
maar dat niemand het mag weten.

Maar natuurlijk zijn er nog véél meer mogelijkheden:
•  Filosoferen: hang boven de tent denkvragen  

die je kunt zien door de dakramen
• Praathuisje voor vrienden
• Uitpraathuisje voor vriendenruzies
• Luisteren naar een filosofisch verhaal
• Parkeerplaats voor trapauto
• Poppenkast via de dakramen
• Maar er zijn nog honderden andere mogelijkheden. 
  Verzin zelf nieuwe mogelijkheden of kijk wat 
  kinderen ermee doen. Wij als volwassenen hebben   
  ideeën wat er met deze activiteit gedaan kan 
  worden, maar kinderen maken toch altijd weer 
  hun eigen regels

Wijchen

Wat iedereen mag weten komt in Het Dagboek
Wat iedereen moet weten hang je aan De Muur
Wat niemand mag weten stop je in De Geheimenpot

Nog vragen?
Martin Bergsma

de Bibliotheek Wijchen
martin.bergsma@bibliotheek-wijchen.nl

06 40 95 37 59

Praktische Informatie
Afmetingen: Grondvlak: 1 x 1 m

Hoogte: 95 cm, Breedte: 95 cm, Lengte: 95 cm

Afmetingen pakket: 120 x 95 x 10 cm

Prijs: € 61,94 (€ 74,95 incl. BTW)

Ontwerp: Luuk Wiehink (www.wiehink.nl)

In de Zelfdenktent staat een minibureau met een lade waarin schrijf- en 
tekenspullen kunnen worden opgeborgen (vaak is dit te vinden in een 
kringloopwinkel). Op het bureau staat een lamp (bijvoorbeeld FORSÅ 

bureaulamp van IKEA (€ 14,95). Op de grond liggen een aantal kussens 
(bijvoorbeeld ULLKAKTUS van IKEA (€ 2,99 per stuk)
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INSTRUCTIE
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1.    Zet de voor en achterkant rechtop, hou het vast.
2.    Leg het dak over de voor en achterkant.
3.    Zet het dak vast met knopen, begin bovenaan en 
       werk omlaag.

Tip: doe deze stap met zijn tweeën

4.    Zet de onderplaat vast aan de zijkanten.
5.    Leg de voor en achterkant op de onder plaat.
6.    Zet beide stukken vast met de knopen.

7.    Knip het dikke touw tot 2 stukken van 
       30 cm voor de deuren. 
8.    Leg een knoop in één uiteinde. 
9.    Doe het touw door het gat in de deur, 
       en leg in het ander uiteinde een knoop.
10. Doe dit ook voor het andere gat in de deur
11. Knip het overgebleven stuk doormidden 
       voor de ramen.
12. Leg een knoop in één uiteinde. 
13. Doe het touw door het gat in het raam, en door 
       de steun. Leg ook in het ander uiteinde een knoop.
14. Doe dit ook voor het andere dakraam.

Let op: de onderplaat moet 
onder liggen.

Let op: gebruik bij de voorkant 
de knopen van 6,5 cm.

Tip: maak een stukje ijzerdraad 
vast aan de lus. Doe het ijzer-
draad door de gaten, en trek 
via het ijzerdraad het touw 
door de gaten van de hut. Haal 
het ijzerdraadje los en maak 
de lus vast aan de knoop. 
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1.   Knip het elastiek op lengte:
      14 stukken van: 35 cm en 2 stukken van: 23 cm
     ** je hebt 2 reserve knopen

2.   Knoop een lus van 12,5 centimeter. 
      • doe dit 14 keer.
      • let op: het is niet erg als de lus een centimeter 
          langer of korter is.

Tip: knoop 0,5 cm korter, en trek de knoop goed strak. Je zult zien dat 
er ongeveer een centimeter bij komt. 

3.   Knoop een lus van 6,5 centimeter. 
      • doe dit 2 keer.
      • let op: het is niet erg als de lus een centimeter langer 
         of korter is.

4.   Maak 16 knopen met een lus.

A. Doe één uiteinde van het elastiek 
door één knoopsgat.

B. Doe het andere uiteinde 
van het elastiek door het 
andere knoopsgat.

C. Trek het elastiek strak aan.
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