
Even 
Sinterklaas helpen. 

Wij maken het Sinterklaas graag een beetje makkelijker. Daarom hebben we deze 
handige surprise gemaakt. In de vorm van een koekoeksklok. Die kent u misschien wel 
van onze nieuwste commercial? 

Even printen, in elkaar zetten en koekoek... klaar is uw surprise!

Feestelijke groeten,
Centraal Beheer Achmea
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Zo maakt u de koekoeksklok 
De koekoeksklok bestaat uit 4 onderdelen:
• De klok
• Het doosje (de achterkant van de klok)
• De koekoek
•  De gewichten

Stap 1: Print de vellen uit
Print de 4 vellen in kleur. Gebruik wat dikker papier (bijvoorbeeld 
250 grams) om de koekoeksklok stevig te maken. Of print op 
normaal papier en plak de vellen op karton/dikker papier.

Stap 2: Knip de onderdelen uit
Knip de omtrek van de klok, de koekoek, de gewichten en het 
doosje uit. Volg daarvoor de kniplijnen. Dat zijn de streepjeslijnen. 
Let op! Vergeet niet het lijntje in de klok te knippen of te snijden. 
Daar komt straks de koekoek in. 

Stap 3: Plak de gewichten op de klok
Plak de twee gewichten met de plakrand op de achterkant 
van de klok. 

Stap 4: Plaats de koekoek
Vouw de koekoek dubbel en plak deze vast. De achterkant van de 
koekoek schuift u in het sneetje dat u heeft gemaakt in de klok. 
Daarna plakt u de omgevouwen flapjes vast aan de achterzijde van 
de klok. Daardoor komt de koekoek echt mooi uit de klok. 

Stap 5: Zet het doosje in elkaar
Vouw het papier van het doosje op de stippellijnen. En zet het in 
elkaar, door het op de aangegeven plekken te lijmen. Wilt u een 
cadeautje in de surprise verstoppen? Stop dan het cadeautje 
alvast in het doosje. Als de koekoeksklok in elkaar zit, kunt u er 
namelijk niet meer bij.

Stap 6: Plak de klok op het doosje
Het doosje plakt u staand op de achterkant van de klok. 
Klaar is uw surprise! 



De klok 
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