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Alle vermelde publicaties kan je inkijken, uitlenen of reserveren in de Mediatheek Kattenberg. 
In de catalogus vind je een volledig overzicht van onze collectie. 
Om de recente aanwinsten terug te vinden kan je zoeken via het veld ‘Datum invoer’ 
 
Samenstelling van deze selectie: Karoline Anseeuw 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.arteveldehogeschool.be/bib/bidoc3.htm


 

1 

 

Vrolijke handpoppen maken / Fischer, Ute ; Holzhauer, Helga ; Wicke, Susanne - 
Aartselaar : Zuid-Nederlandse Uitgeverij, dep. 2012. - 63p. - ISBN 9789044729221 
 
Is er een sok verdwenen in de was? Ben je een handschoen kwijt? Zit er een gat in een 
van je kousen? Gooi de achterblijvers niet weg, maar ga er creatief mee aan de slag. De 
oplossing is leuk en eenvoudig. In dit boek spelen sokken, kousen en handschoenen de 
hoofdrol. Als hand- en vingerpoppen krijgen ze een nieuw leven. Van een mooie prinses 
tot een stoere piraat, en van een grappig nijlpaard tot een slimme raaf... alle dieren en 
figuren zijn makkelijk te maken. De grote foto's en de praktische sjablonen achter in het 
boek helpen je goed op weg! 
 
http://www.bruna.nl 
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Handpoppen mediatheek Kattenberg 
 
In de mediatheek Kattenberg vind je verschillende handpoppen behorende bij een 
methode lager onderwijs, of andere diverse handpoppen. Dit spelmateriaal is 3 weken 
uitleenbaar en kan vooraf gereserveerd worden. Verlengen is niet mogelijk. 

 

 

Mol en Beer 1 : poppenspel : dvd / Walleghem, Heidi ; Roothooft, Daniëlle (illustrator) ; 
Bondue, Yves ; E.a. - Brugge : Die Keure, dep. 2007. - (Mol en Beer ; 1). - nr 
9789086616091 
 
Op de dvd staan alle poppenspelen ingespeeld door Yves Bondue, een professionele 
poppenspeler.  
De dvd is ideaal om op een leuke manier een thema af te sluiten en een nieuw in te 
leiden. 
 
http://www.educatief.diekeure.be 
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De magische kracht van poppen / Stuyvaert, Hubert - Sint-Niklaas : Abimo, Dep. 2010. - 
201 p. - ISBN 9789059325784 
 
Praktische tips, raadgevingen, getuigenissen, praktijkvoorbeelden en talrijke illustraties 
maken de lezer duidelijk hoe poppen nuttig kunnen ingeschakeld worden in de 
opvoeding van een kind. Daarnaast vertelt het boek ook hoe men als ouder of 
leerkracht de basisvaardigheden kan verwerven om geloofwaardig met poppen om te 
gaan en vooral hoe men daarvan leert te genieten. 
Dit boek richt zich tot zowat allen die al dan niet beroepshalve te maken hebben met de 
opvoeding en de vorming van kinderen. De magische kracht van poppen schetst het 
gebruik van de poppen binnen de opvoeding van kinderen, jong Bovendien geeft het 
ook een idee van wat poppen kunnen teweegbrengen en waar ze thuishoren  
binnen het onderwijs en de thuissituatie... 

http://www.bruna.nl/
http://www.educatief.diekeure.be/


 
http://www.abimo-uitgeverij.com 
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Pop en spel / Boullart, Gert - Sint-Niklaas : Abimo, cop. 2010. - 218 p. - ISBN 
9789059325173 
 
Pop én spel is de herwerkte versie van Popgepast, een handboek dat al tien jaar 
meedraait en waarvan 3000 exemplaren over de toonbank gingen: een heuse bestseller 
dus bij de non-fictiewerken. Je vindt in dit boek een schat aan concrete bruikbare tips 
en 43 verhaallijnen waarmee je meteen aan de slag kunt gaan. Naast tien nieuwe 
scripts werden heel wat nieuwe inzichten toegevoegd en gekaderd binnen andere 
vormen van drama. 
 
http://www.abimo-uitgeverij.com 
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Alle poppen dansen : verhaaltjes voor de poppenkast / Jongman, Mariken ; Oud, 
Pauline (illustrator) - Haarlem : Holland, cop. 2003. - 127p. - ISBN 90-251-0911-X 
 
Ze zijn nog steeds overal te koop, die klassieke poppenkastpoppen. Maar... wat doe je 
ermee, hoe verzin je een leuk verhaal? 
Dit boek bevat tien nieuwe verhalen om te spelen, ideeën om zelf een poppenkast en 
poppen te maken en tips voor een geslaagd optreden. Succes verzekerd! 
 
http://www.standaardboekhandel.be  
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Poppenkast! : 20 scenario's voor poppenspel / Lacres, Riet ; Laureys, Wally - Averbode : 
Altiora, dep. 2002. - ISBN 90-317-1880-7 
 
In de stevige ringmap vindt u een praktische gids met concrete ideeën en suggesties 
voor het maken van poppen, decorelementen en attributen, maar ook met nuttige tips 
voor het poppenspel zelf. Daarnaast zijn er 20 originele scenario's voor poppenspel. Op 
de achterkant van de scenario's vindt u nuttige informatie over het decor, de poppen, 
de benodigdheden en spelsuggesties. De kaarten met de scenario's zijn geperforeerd, 
erg praktisch om ze op te hangen aan de speelplank! De scenario's geven ook een 
aanzet om zelf nog andere poppenkastspelen uit te werken. 
 
http://www.averbode.be 
 
 

 
 
 
 

http://www.abimo-uitgeverij.com/
http://www.arteveldehogeschool.be/bib/cgi-bin/bidocws.exe?%23C=KAT&%23O=0&%23W=2513189
http://www.arteveldehogeschool.be/bib/cgi-bin/bidocws.exe?%23C=KAT&%23O=0&%23F1=1007&%23I1=110085
http://www.abimo-uitgeverij.com/
http://www.standaardboekhandel.be/
http://www.averbode.be/
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Spelen met de Axenpoppen : scenario's voor een poppenspel / Dechamps, Annemie ; 
Herbots, Els - Leuven : Cego, dep. 2009. - 158 p. - ISBN 978-90-77343-67-8 
 
Om de Axenroos van Nand Cuvelier toegankelijk te maken voor kleuters schreef 
Annemie Dechamps 23 poppenkastscenario’s waarin ze de 10 totemdieren uit de 
Axenroos met hun eigenschappen voorstelt. Haar verhalen zijn levendig en zitten vol 
humor en links naar het echte kleuterleven. “Spelen met axenpoppen” bevat ook een 
aantal speeltips en patronen voor de handpoppen.  
De verhalen zijn geschreven voor de oudste kleuters. Mits aanpassing van het 
taalgebruik en eventueel een beperking van het aantal dieren zijn ze toegankelijk voor 
jongere kleuters. Maar zelfs 6-7 jarigen houden nog van poppenkastverhalen. Een 
aantal verhalen kan door oudere kinderen als toneelstukje worden opgevoerd. Ook als 
je niet met axen werkt, kun je deze poppenkastverhalen gebruiken.  
 
http://www.averbode.be 
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De boom op het dak : verdiepingen in het figurentheatererfgoed / Smessaert, Simon ; Daenen, 
Roel (medewerker) - Brussel : FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw), 2009. - 110p. 
- ISBN 978-90-8992007-2 

Van 2005 tot 2009 voerde Het Firmament, (t)Huis voor figurentheater, in samenwerking 
met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, een diepgaand onderzoek uit naar 
de mogelijkheden om de tot hiertoe weinig bekende erfenis van het figurentheater te 
vrijwaren en een actuele invulling te geven. De kroon op het onderzoekswerk is het 
boek 'De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed'.  
Het boek wil een inspiratiebron zijn voor ieder die zich wil verdiepen in 
figurentheatererfgoed. Het toont hoe je met dat erfgoed dynamisch kunt omgaan. Een 
missie die zich richt op het erfgoedveld en het figurentheaterlandschap in Vlaanderen. 
Figurentheater is de eeuwenoude kunst van theater maken met behulp van 
theaterpoppen. Het is een wondere wereld van levenloze acteurs, een uniek universum 
dat zich situeert op het snijpunt van verschillende vraagstukken. Hete hangijzers die 
voor de cultureel-erfgoedsector vandaag brandend actueel zijn. Hoe vindt 
figurentheater het goede evenwicht op het koord tussen immaterieel en materieel 
erfgoed? Hoe kunnen beide erfgoedcomponenten samen ingezet worden om een sterk 
geheel te smeden? Met 'De boom op het dak' brengen FARO. Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed, en Het Firmament, (t)Huis voor figurentheater, verslag uit van de 
zoektocht naar antwoorden op deze vragen. 

http://www.faronet.be 

 

 
 
 

http://www.averbode.be/
http://www.faronet.be/
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Spelen met grote handpoppen / Möller, Olaf - Sint-Niklaas : Abimo, dep. 2009. - 127 p. - ISBN 
978-90-593-25159 

In dit boek ontdek je immense spelpedagogische mogelijkheden die de auteur door jaren ervaring 
met poppenspel vrijgeeft. 
Hij biedt een overvloed aan voorbeelden aan voor het pedagogisch verantwoord inzetten van de 
handpoppen, geeft waardevolle tips hoe de poppen in de les en groepswerk kunnen worden 
ingezet en biedt hulp voor spelstrategieën in lastige situaties. 
Alle tips zijn vertaalbaar voor alle soorten van poppen en knuffels. 

http://www.abimo-uitgeverij.com 
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Textiel-Expressie / Horemans, Marleen ; Goedemé, Jef (coördinatie) - Sint-Niklaas : Abimo, 2012. - 
95p. - (Creareeks). - ISBN 9789059328648 

Het handwerken, dat zich vroeger meestal situeerde in een intieme familiesfeer en jarenlang als 
ouderwets werd bestempeld, wordt Textiel-Expressie en verdient een plaatsje in de brede school 
en het jeugdwerk. 
Het aanleren van de technieken neemt vaak wel wat tijd in beslag, maar kan ook een brug slaan 
naar samenwerking met ouders, grootouders, een bejaardentehuis, dagcentrum,... 
 
Met Textiel-Expressie willen we dus graag enkele verwerkingsvormen met textiel nieuw leven 
inblazen. Hopelijk wordt iedereen die deze technieken zelf nooit leerde, zo een handvat 
aangereikt om hiermee te starten. Anderzijds is het een opfrisser voor wie er zelf ooit plezier aan 
beleefde (maar misschien de draad een beetje kwijt was). 

http://www.abimo.net/ 
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Allemaal poppenkast / Vriens, Jacques ; Oomen, Francine - Houten : Van Holkema & Warendorf, 
cop. 1998. - 123p. - ISBN 90-269-9085-5 

Dit boek bevat leuke poppenkastverhalen en duidelijke speelschema’s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abimo-uitgeverij.com/
http://www.abimo.net/
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 Creatieve tijdschriften in mediatheek Kattenberg 

 Kinderhanden (veranderd in Knutselkunst & Co) 

 Hobbyhandig 

 Boekie Boekie 

 
 
Enkele interessante websites 
 

 You Tube – zoekterm poppenspel / schimmenspel . / … 
 

 http://www.schimmenspel.nl/  
 

 http://www.eftc.be 
 

Het Europees Figurentheatercentrum (EFTC) is een ontmoetingsplaats in Gent voor iedereen die geïnteresseerd is in 
figurentheater, zowel professionals, amateurs als liefhebbers van het genre kunnen elkaar hier vinden. Er worden 
maandelijks activiteiten georganiseerd. 
 

 http://miekscreaties.blogspot.be/p/gratis-patronen.html 
 
enkele patronen om zelf vingerpoppetjes te maken. 
 
 

 
 

 
 

http://www.schimmenspel.nl/
http://www.eftc.be/

