
welkom
op het gala van

de gouden k’s!

DIT JAAR KAN JE NIET NAAR HET GALA KOMEN,
JUIST DAAROM BRENGEN WE HET GALA NAAR JOU.

BEKIJK DE TUTORIAL, ONTDEK WAT ER ALLEMAAL IN
DEZE JOYBOX ZIT EN WAT JE ER MEE KAN MAKEN. 

VEEL PLEZIER MET JOUW EIGEN
GALA VAN DE GOUDEN K!



het gala van de gouden k’s

Gouden slingers
Gouden ballonnen
Piepschuim bal
Knutsellijm
Kleurpapier

K
Party hoedjes
2 bekers
2 cups
Ketnet goodies

Knutselgoesting!
Een beetje kleefband.
Kleurstiften of potloden.
Lege wc-rolletjes of keukenrol.
Zilverpapier.
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WAT HEB JE
THUIS NODIG?

WAT ZIT ER ALLEMAAL
IN JOUW JOYBOX?



het gala van de gouden k’s

HOE MAAK IK DE GOUDEN K?
1 - Knip eerst in een mooie cirkel het logo
     van de gouden K uit de doos.

2 - Neem de gouden slingers en knip er 4 af.
     Knip de gouden slierten in snippers.

3 - Bekleef de K met de gouden snippers
     en laat ze drogen.

4 - Neem een van de potten.
     Dit wordt de voet van de trofee.

5 - Deze gaan we ook bekleven
     met gouden snippers.

6 - Knip uit het kleurpapier een mooie
     rechthoek en kleef deze op de pot. 

7 - Hierop kan je de ‘trofee-naam’
     schrijven, bijvoorbeeld ‘strafste vriendin’
     of ‘coolste koppel’. 

8 - Kleef de K op de pot.

9 - Tegen de achterkant van de K kleven
     we de cirkel met het logo op.

10 - Knip enkele smalle strookjes papier. 

11 - Uit de gouden snippers knip je enkele
     gouden sterretjes. Kleef deze aan het einde
     van een smal strookje papier.

12 - Deze strookjes bevestigen we aan de K.

Wie verdient er bij jou thuis ook een gouden K? 
De coolste mama? De grappigste papa? De 
liefste zus? De gekste broer? Strafste oma? Beste 
nieuwkomer voor jouw nieuwe broertje of zusje? 

Nomineer enkele dagen voor het gala jouw 
huisgenoten. Deel tijdens het gala zelf een 
gouden K uit aan de winnaar.

WAT KAN JE ER ALLEMAAL MEE MAKEN?

EEN GOUDEN K TROFEE
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HOE MAAK IK VAN DE JOYBOX EEN 
V.I.K-TAFEL, MET EEN GOUDEN 
SNACKPOT EN GOUDEN KOCKTAIL?
1 - Bekleef de pot en beker met gouden
     slingers en snippers.

2 - Uit het papier knip je de letters V, I en K.
      Deze kleef je ook op de pot en beker.

3 - Je kan als tafelkleedje ook lange
     gouden slingers gebruiken.

Ideetje voor snacks of Kocktail nodig?

Jouw eigen VIP-tafel. Beter nog, een VIK-tafel
voor de Very Important Ketnetter.
Jouw eigen VIP-tafel. Beter nog, een VIK-tafel

VIK-TAFEL

HOE MAAK IK EEN
GOUDEN FEESTKAPSEL?
1 - Neem enkele gouden slierten. 

2 - Knip een strook papier uit en zorg
     ervoor dat ze rond je hoofd past, zoals
     een verjaardagskroon.

3 - Aan deze strook bevestig je de gouden
     slierten. Als ze allemaal aan de strook
     kleven, bind je de gouden slierten
     samen in een dot. 

4 - Voor de jongens maken we ook eerst een
      strook papier die rond het hoofd past, als
     een kroon. Hier maken we een extra strook
     die over het hoofd loopt.

5 - Aan deze strook bevestigen we
     gouden slierten, zodat we een gouden
     ‘middenstreep’ kapsel krijgen.

Kom naar het gala met een
schitterendgouden kapsel.
Kom naar het gala met een

GOUDEN FEESTKAPSELS

het gala van de gouden k’s 3



HOE MAAK IK EEN
CONFETTI SCHIETER?
1 - Knip een gouden slinger.

2 - Kleef de gouden slinger rond een wc-rolletje.

3- Neem een gouden ballon. Knip de ‘teut’ van
     de ballon. Het andere deel plaats je over het
     uiteinde van het wc-rolletje. Met een klein
     beetje lijm, zorg je ervoor dat de ballon
     zeker niet loskomt.

4- Vul het ballonstuk met gouden snippers.

Als je aan de ballon trekt,
dan springen de snippers eruit.

Make it rain!

CONFETTI SCHIETER

DE GOUDEN INKOMDEUR

het gala van de gouden k’s

Er is geen rode loper dit jaar, maar we zorgen 
toch voor een schitterende entree. Hang de 
gouden slingers op aan de deur, zo krijgt het gala 
nog wat extra glitter en glamour.
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HOE MAAK IK EEN
GOUDEN MICRO?
1 - Neem een wc-rolletje of keukenrol.

2 - Kleef er een gouden sliert rond, in spiraalvorm.

3 - Neem de piepschuim bal en
     wikkel hem in zilverpapier.

4 -Kleef de zilveren bal op het wc-rolletje.

5 - Knip een lang strook papier en kleur of
     schilder dit zwart. Dit kleef je onderaan
     de micro, als kabel.

Wil je mee presenteren of zingen?
Fix dan jouw eigen gouden micro.

EEN GOUDEN MICRO

HOE MAAK IK
DE UITNODIGINGEN
EN ENVELOPJES?
1 - Gebruik een stuk karton van de Joybox.
     Teken er dit sjabloon op.

2 - Knip het sjabloon uit en leg het op een
     papier. Je kan hiervoor ook een oude
     magazine gebruiken.

3 - Knip de vorm uit en plooi de envelop.

4- Knip een kaartje uit als
     uitnodiging en versier het.

5- Schrijf er op: Jij bent uitgenodigd op het
     gala van de gouden K. Vergeet de dag en
     het tijdstip niet te vermelden.

UITNODIGINGEN
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SURPRISE ACT

BEKENDE BALLONNEN

het gala van de gouden k’s

HOE MAAK IK EEN
SURPRISE ACT?
1 -Neem oud krantenpapier en kleef het samen.

2 - Als je een groot oppervlak hebt gemaakt,
      hang je het in de deur opening.

3 - Verkleed je als een celebrity,
      spring erdoor en roep luid: Tadaaaa!!!

HOE MAAK IK
BEKENDE BALLONNEN?
Blaas enkele gouden ballonnen op
en versier ze als als mensen.

Maak je Laura Tesoro? Regi? Olly?
Of liever Balthazar Boma?

6



PARTY HATS

SPEEL GOUDEN K BINGO

het gala van de gouden k’s

HOE MAAK IK EEN
PARTY HAT?
Een feestelijk hoedje is leuk, maar het
wordt nog leuker als je het versiert.

Geef ze een make-over van glitter en glamour, 
maak er een space hoedje van of versier ze met 
een funny faces. Go nuts!

Check de tutorial voor inspiratie.

Heb je vragen of hulp nodig?
Stel ze via de Joybox Facebook of Instagrampagina.

Speel de Gouden K bingo.
Hoor je of zie je wat er in het vakje beschreven 
staat, doorstreep het vakje dan.
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