
Uitbreidingsset  
De Rietkiet 

Knip de kaartjes uit. Alle kinderen 
krijgen of kiezen een kaartje uit 
de emmer. Belangrijk is dat zij 
hierbij niet zien wat ze pakken. 
Het kaartje wordt met een stukje 
plakband op het voorhoofd van 
het kind geplakt. Als alle kinderen 
een kaartje op hun voorhoofd 
geplakt hebben kan het spel 
beginnen! Besluit of je het spel 
wilt gaan spelen in teams of ieder 
voor zich. 

De kinderen mogen vragen 
stellen aan elkaar die alleen 
beantwoord mogen worden met: 
‘ja’ of ‘nee’. Omdat Oeteldonk uit 
rollen bestaat is de vraag: "Ben ik 
een man/vrouw/' niet van 
toepassing. Speel je tevens met 
de uitbreidingsset dan heb je ook 
wezentjes en dieren, dus dan kan 
je de vragen ben ik een mens of 
een vogelt etc.  

De persoon die als eerste raad 
wie hij of zij is heeft gewonnen. Je 
kunt dan nog doorspelen voor de 
tweede plek, derde plek etc. 

  
Stoer de 

schildjeswachter 
 
• Stoer is een hele grote man  
• Stoer heeft een enorm dikke snor.  
• Hij heeft een kiel aan die vol zit 

Oeteldonkse jaaremblemen.  
• Stoer wil altijd zorgen dat alles 

veilig is. Hij let heel goed op het 
verkeer.  

Anna 
 
• Anna is de enige echte 

Oeteldonkse oliebollenbakster. 
• Anna heeft een enorme toeter 

rood haar op haar hoofd en praat 
lekker vet Oeteldonks. 

• Anna draagt altijd een schort 
tegen het kliederen in de keuken 

 

 

 
 

 
 
 

Kriep de Creakrekel 
 

• Kriep ziet eruit als een groene 
krekel  

• Kriep praat met een hoog, 
piepend stemmetje. 

• Kriep kan Knutselen, plakken, 
verven, tekenen, knippen, 
schroeven en zagen 

Foulifou 
 
• Foulifou is een prachtige, groen, 

paars en roze gekleurde 
Oeteldonkse paradijsvogel.  

• Foulifou is altijd heel vrolijk en gek 
op dansen! 

 

Olle d’n oliebollenfant 
 
• Olle d’n Oliebollenfant is een 

soort oliebol op pootjes 
• Olle heeft een blauw slurfje  
• Olle heeft een krentenvelletje.  



 

 
 

 

 
Lou Lorrelaar 

 
• Lou Lorrelaar is een 

vogelachtige moerasbewoner 
die heel graag van alles en 
nog wat wil regelen. 

• Hij is altijd druk, druk druk. 
Let maar eens op zijn rare 
snavel! 

• Lou draagt altijd een zwarte 
slipjas 

• Over zijn slipjas draagt hij een 
sjerp 

Lisje en Dotje 
 
• Lisje en Dotje. Dat zijn twee vrolijke 

meisjes.  
• Ze zijn een tweeling met geel haar 
• Ze hebben heel veel sproetjes op 

hun wangen.  
• Ze lijken heel erg veel op elkaar. Je 

hoort Lisje en Dotje de hele dag 
zingen, meestal Oeteldonkse 
liedjes.  

• O ja en touwtje springen vinden ze 
gewoon ontzettend leuk! 

 

VIP het stekenbaasje 
 
• VIP het stekenbaasje is een 

mannetje  
• VIP heeft een héél voorname 

hoed op zijn hoofd: een steek.  
• VIP heeft roze haren 

 

  
 
 
 

Gustav het 
bootsmannetje 

 
• Gustav het bootsmannetje is 

een Oeteldonkse kapitein die 
er steeds voor zorgt dat Zijne 
Hoogheid de Jeugdprins  

• Gustav heeft altijd een 
kapiteinspet op 

• Gustav rookt altijd een pijp 
• Oeteldonk kan binnenvaren. 
• Gustav is erg verstandig en 

denkt altijd heel diep na 
voordat hij iets zegt. 

  

 


