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Liefste roodkapjes!!!!!  
 

Inderdaad. Het is allemaal een beetje vreemd. Door deze quarantaine krijgen jullie deze 

habbekras niet van jullie lieve leidsters op een zonnige zaterdagnamiddag. Maar krijgen jullie 

deze via de computer.  

In deze periode zouden we normaal gezien volop aan het oefenen zijn voor het eetfestijn. 

Hadden jullie ook al zoveel zin in die lekkere balletjes in tomatensaus? Waren jullie ook al een 

beetje zenuwachtig voor het dansje dat jullie met veel enthousiasme zouden brengen? Wij 

ook meisjes, wij ook     

Net zoals jullie, moeten de leidsters ook thuisblijven. De ene moet veel huiswerk maken, de 

ander ruimt haar kamer op en nog iemand anders is volop aan het oefenen om een echte 

skateboardster te worden. We missen jullie en elkaar heel hard. We kijken er zoooooooo hard 

naar uit om nog eens samen te spelen. Maar het allerbelangrijkste: We hopen om nog samen 

op kamp te kunnen gaan. Beloven we elkaar om flink thuis te blijven, zodat groot kamp kan 

doorgaan?  

Wij beloven alleszins om flink thuis te blijven, jullie ook?  

We hopen dat, door deze habbekras, jullie ons iets minder hard moeten missen.  

Tot heeeeeeeeeeel snel lieve meiden  

Dikke virtuele knuffel,  

De leidsters xxx   

 

 

 

Quarantaine of niet, de KSA staat altijd aan jullie zijde.   

V 
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LEIDINGSVOORSTELLING: CORONA-EDITIE 
 

Benieuwd naar wat de leiding zoal uitspookt deze weken? Wij beantwoordden alvast enkele vragen 

voor jullie!  

 

SLOEBERS  

LOTTE 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Spelen in het zonnetje en chillen met de leiding. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Schoolwerk binnen, schoolwerk in het zonnetje en series 
kijken. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Een wandeling in het bos of naar de aardbeienautomaat. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Afspreken met vriendinnen, alles en iedereen aanraken, 
hopelijk KSA-kamp beginnen voorbereiden (allemaal 
bidden!!) en hopelijk een reisje beginnen plannen. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De geur en de partysnacks die ik binnenkort terug mag 

eten na 40 dagen veggie te zijn. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Legging en KSA-trui 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Ik luister momenteel naar het geluid van golven uit de 
playlist ‘Nature sounds’ op Spotify (zo heb ik toch een 

beetje het gevoel op reis te zijn). 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

De KSA en andere vrienden. 

Mijn tip tegen de verveling: 
Zoek tips tegen de verveling op op het internet, je vindt er 

sowieso een hele boel! 
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ANNE-FLORENCE 

 
Wat mis ik het meest nu er even 

geen KSA is? 
De activiteiten met het mooie weer en de leiding ook 

natuurlijk.  

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Schoolwerk, skeeleren, netflix, gezelschapsspelletje met 
mijn mama, papa of broer. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
Een wandeling met mijn mama, een toertje gaan skeeleren 

met mijn broer. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Afspreken met vriendinnen, alles en iedereen aanraken, 
hopelijk KSA-kamp beginnen voorbereiden (allemaal 
bidden!!) en hopelijk een reisje beginnen plannen. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: De geur van partysnacks. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Legging en een t-shirt. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
De liedjes van #LikeMe (want dan denk ik terug aan de 

sloebers die helemaal losgaan op deze liedjes). 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Vrienden van de KSA en van school. 

Mijn tip tegen de verveling: 
Doe de opdrachtjes die dagelijks op de KSA Wakken 

Facebookpagina komen. 

 

CELIA 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Ravotten met de sloebers en chillen met de leiding. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Sporten, knutselen, zonnen en veel eten!! 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Wandelen met de hond en werken in de Klokke     

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Mijn verjaardagsfeestje plannen en bbq’en met de leiding. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: De geur en de activiteiten. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Bininiiii + shortje + zonnebril 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Don’t go breaking my heart is een liedje waar ik op blijf 

dansen, ook K3 krijgt terug een plaatsje in mijn lijst. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Bij oma en opa uiteraard en vandaar rechtstreeks naar de 
KSA!! 

Mijn tip tegen de verveling: 
Leer nieuwe dingen eten zoals bijvoorbeeld prei…ik leer op 

dit moment pindakaas eten. 
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EMMA 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Leuke dingen doen, zaterdagnamiddagen met de KSA, 
feestjes en vriendinnen!! 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Studeren, koken, puzzelen, in de zon liggen. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Wandelingetje bij zonsondergang. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Alle mensen die ik heb moeten missen een dikke knuffel 
geven, naar de KSA fietsen en daar leuke dingen doen en 

op restaurant gaan. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: De goeie vibe en het leidingslokaal. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Trainingsbroek en zwarte tshirt. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: Little Bitty Pretty One van Thurston Harris. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn liefje hihi. 

Mijn tip tegen de verveling: 
Doe je kasten open die je normaal niet opendoet en ga op 

zoek naar dingen van vroeger, leuke foto’s, spelletjes… 
(iedereen heeft thuis verborgen schatten liggen) 

 

EVA 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Iedere week mijn vriendinnen zien, leuke spelletjes kunnen 
geven en spelen. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Bakken, studeren, wandelen en de hele dag bezig zijn, 
maar eigenlijk toch niks gedaan hebben :s 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Een wandelingetje 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Lachen! & Partysnacks eten terwijl ik eens goed inadem 
om de geur van Spelewei te ruiken en bijpraten met mijn 

vriendinnen natuurlijk! 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De drukte van een gebouw vol spelende leden met leiding 

op zaterdagnamiddag. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Een short en een t-shirt 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Ik heb een soort van One Direction opnieuw ontdekt dus 

daar luister ik naar (oeps hihi). 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn opa en oma en mijn vrienden. 

Mijn tip tegen de verveling: 
Zet je favoriete muziek op en zing en dans super 

enthousiast mee! (Hiermee kan ik mezelf urenlang 
bezighouden xp) 
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SPRINGERS 

MIRTHE 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

De activiteiten (zeker nu met het mooie weer   ), de 
leidsters en de springers ofc. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Scholwerk, skeeleren, koken & dingen waar ik normaal 
geen tijd voor heb. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Een toertje gaan skeeleren of een avondwandeling. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Een bezoekje brengen aan mijn grootouders & afspreken 
met mijn vrienden. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: Toch wel de geur en de snoepkast. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Mijn trainingsbroek met een sweater. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Danza Kuduro, want dit liedje doet mij direct verlangen 

naar de zomer. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn grootouders. 

Mijn tip tegen de verveling: 

Doe zeker mee aan onze dagelijkse opdrachtjes die op 
onze Facebookpagina verschijnen. Je kan ook altijd iets 

lekkers koken     

 

LUNA 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Het gezellig samen zijn met de leiding en de activiteiten 
met de fantastische springers DUUHH. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Schoolwerk, zonnen, veeelll kuisen en koken. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Voor naar de winkel te gaan en te wandelen. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Mijn vriendinnetjes en liefje een dikke knuffel geven en 
natuurlijk op bezoek gaan bij de familie. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De chillsessies achter de activiteiten en het eten van 

heerlijke partysnacks    

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Een grote mannen boxershort met een losse t-shirt, lekker 
comfy. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: Electric van Alina Baraz en Khalid is echt een goed liedje. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Bij de omaatjes en opaatjes    

Mijn tip tegen de verveling: 
Probeer toffe receptjes uit of maak een toffe wandeling en 

geniet van de natuur xp 
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IMME 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

De geweldige activiteiten met de springertjes & natuurlijk 

de leiding in het algemeen     

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

RUBIKSCUBE!!! En van de zon genieten met een beetje 
schoolwerk. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Mijn hond Lou uitlaten voor een wandelingetje. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Vrienden en familie bezoeken     

Dit mis ik het meest aan Spelewei: De fruitsapjes     

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Woody pyama broek met een oversized t-shirt 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: Everybody talks – Neon Trees 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn opa & ook liefje. 

Mijn tip tegen de verveling: 
Probeer nieuwe dingen uit en blijf ook sportief en creatief 

in huis! 

 

LOUISE 

 
Wat mis ik het meest nu er even 

geen KSA is? 
De activiteiten op zaterdag en chillen met de leiding. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Gezelschapsspelletjes spelen met mijn broer, mijn konijn 
proberen trucjes te laten doen (ook al lukt dat niet zo 

goed…) en natuurlijk genieten van het zonnetje!! 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Een avondwandelingetje met mama door onze straat. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Een terrasje met vriendinnen. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: Chillen na de activiteiten. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Mijn trainingsbroek met een oversized t-shirt. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: Supalonely – BENEE 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn grootouders!!! 

Mijn tip tegen de verveling: 
Doe de leuke opdrachtjes op de Facebookpagina en 

probeer eens iets nieuws uit (iets bakken of knutselen) 
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ROJO’S 

FIEN 

 
Wat mis ik het meest nu er even 

geen KSA is? 
Bij dit mooie weer mis ik de gewone activiteiten op 

zaterdagnamiddag nog dat tikkeltje harder! 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Schilderen op nummer, eten maken en alle mogelijke 
wandeltochten door Groot Dentergem stappen. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Om de hond uit te laten en naar de Klokke te gaan. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Nog eens een bezoekje brengen aan mijn kot in Gent (had 
ik nu nog mandarijnen liggen in mijn frigo?xs) 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
Onze fantastische rojobende (en stiekem ook de 

Melocakes) 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Alst maar zomers is!  

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Het ondertussen alom bekende, fantastische Marc Van 

Ranst lied!!!! 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Ik stel gewoon een grote reünie @Spelewei voor?     

Mijn tip tegen de verveling: 
Probeer zelf eens waterijsjes te maken. Online vind je heel 

veel recepten!  

 

CHANTI 

 
Wat mis ik het meest nu er even 

geen KSA is? 
Het zorgeloos samenzijn met de leiding en kindjes op 

zaterdagnamiddag. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Studeren, nog meer studeren & kleuren in mijn kleurboek 
voor volwassenen!! 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
Om naar de winkel te gaan (echt het hoogtepunt in de 

week) + om te fietsen met mama (stay fit kidz). 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Een rustig avondje thuis…MOPJE. Mijn vriendinnen van de 
KSA eens goed vastpakken, een mojito drinken op het 
terras van de Flandria (met de KSA) en (hopelijk) kamp 

voorbereiden. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De geur (van de frigo), de partysnacks & de kidz. Maar mijn 

liefste medeleiding mis ik het allermeest. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

In de eerste twee weken: mijn zwarte legging + mijn rode 
KSA pull (er zijn nog zekerheden in het leven).  Maar na 
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verloop van tijd begon ik het zonde te vinden van mijn 
mooie kleren. Dus nu draag ik elke dag iets zomers en wat 

ik dus doorgaans ook zou dragen. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: Pretty Shining People - George Ezra 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Oma en opa!!! Gevolgd door een feestelijke reünie in 
Spelewei!! whieeeeeeeee 

Mijn tip tegen de verveling: 
Kleuren (in een kleurboek voor volwassen) houdt je echt 
uren bezig + het maakt je hoofd even helemaal leeg :D 

 

JANA 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Ik mis de spontane medewerking, blije gezichten en de 
toch wel aanwezige competitiviteit van onze rojo’s. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Aangezien er nu voor mij toch wel een aantal uurtjes sport 
wegvallen, probeer ik in beweging te blijven door veel te 

wandelen, af en toe te lopen en te fietsen. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
Om een wandeling met de hond te maken, een loopje te 

placeren, een fietstocht te maken of om boodschappen te 
doen. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Der nen goeien op drinken met mijn vriendinnen die ik nu 

al een hele tijd niet meer heb gezien     

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De na-de-activiteit-nog-even-blijven-chillen-momenten in 

het leidingslokaal. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Alles wat comfy is. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Regi ft. Jake Reese & OT – ‘Kom wat dichterbij’ en heel veel 

andere liedjes uit Liefde voor Muziek. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Ik denk dat ik eerst en vooral mijn grootouders een 
bezoekje zal brengen want hen heb ik al het langst moeten 
missen, maar mijn vriendinnen en de KSA zullen ook heel 
snel aan de beurt komen dan. 

Mijn tip tegen de verveling: 
Probeer dingen te doen waar je anders de tijd niet voor 
hebt, zoek inspiratie op op Pinterest of TikTok, speel af en 
toe een spelletje met je ouders,... 

 

MARIE 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

De tofste medeleiding en de allerleukste rojo’s. Het zou 
zooo leuk geweest zijn samen in het zonnetje spelen. :(( 
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Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Koken (veel te veel haha xp) af en toe eens gaan lopen of 
fietsen, voor toch nog wat in beweging te blijven. En dit 

allemaal probeer ik toch te combineren met schoolwerk!! 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Boodschappen, of een toertje lopen met Pauline 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Mijn vriendinnen, familie, ksa lokaal bezoeken!!!! en daar 
vooral lang blijven ;)) 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De onvergetelijke geur van onze lokalen en de andere 

leiding, ook wel de vele chill avonden. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Een training en een dikke trui, als het warm is mijn bikini 
voor in de zon te liggen xp 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: Niet echt een liedje maar de spotifylijst van vorig kamp!! 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn oma en opa’s, wat die mis ik echt enorm hard!! 

Mijn tip tegen de verveling: 
Soms eens goed lang uitslapen ;). Ook de spelletjes op de 
ksa pagina op facebook spelen. Een wandeling maken of 
eens gaan fietsen is ook altijd heeeel leuk.  

 

INES 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Mijn teerbeminde medeleiding en rojo’s waar ik elke keer 
naar uitkeek om terug te zien… en ik vind het ook heel 

jammer dat we nu net nu het mooi weer wordt niet 
kunnen buitenspelen… oja en ik treur nog steeds om het 

feit dat het eetfestijn afgeschaft is... 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Ik zoek vooral een gezond evenwicht tussen studeren en 
chillaxen, hoewel chillaxen wel de bovenhand neemt… Ook 

skeeler en skateboard ik vaak! 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
Om naar de bakker/winkel te gaan of om een 

skeelertochtje te maken. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Mijn vriendinnen contacteren om te zeggen dat ik 
onderweg ben en afscheid nemen van mijn ouders want ik 
denk dat ze mij na de lockdown enkele weken niet meer 

zullen zien omdat ik tijd moet inhalen bij mijn vriendinnen 
xpp 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De leidingsploeg en het amusement die elke activiteit weer 

onvergetelijk maakt. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Kleedje of shortje as always jwz… of mijn bikini om in de 
zon te liggen uiteraard. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: Suicidal - YNW Melly (on repeat plzzz) 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Ik denk dat ik mezelf zal moeten vierendelen want ik kan 
niet kiezen tussen mijn oma, andere oma & opa, 

schoolvriendinnen en ksaleiding… 

Mijn tip tegen de verveling: 
euhm, de laatste weken hou ik mij vooral bezig met mijn 

gezin te ambeteren en daar put ik wel redelijk veel plezier 
uit dus probeer dit zeker ook eens xp!!!! 
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JIMMERS 

LEONIE 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Mijn leden, de sfeer, de spelletjes en alle leiding DUUH! 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

In de week werk ik voor school en ik het weekend werk ik 
in de bakker. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Een wandeling met mijn hond of om eten te kopen. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Chillen in spelewei en de leiding knuffelen (nou ja, als het 
mag van Marc natuurlijk) 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
Geloof het of niet, ik mis de KSA geur het meest. En de 

partysnacks die in de diepvries op mij liggen te wachten 
mis ik ook wel. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Kleren die lekker gemakkelijk zitten #comfy 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Hoe het danst van Marco Borsato, neemt mij iedere keer 
weer mee naar het kamp van afgelopen zomer :)) Zo is de 

KSA toch nog een beetje in mijn leven. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Omaatje, om samen taart te eten xp 

Mijn tip tegen de verveling: 
De spelletjes spelen die op de facebookpagina van de KSA 
komen. Als je die al allemaal gespeeld hebt is TikTok ook 

een aanrader xp 

 

FEMKE 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Ik werk voor school en ik houd mij bezig met knutselen, af 
en toe kook ik eens... 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Ik werk voor school en ik houd mij bezig met knutselen, af 
en toe kook ik eens... 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Werken in de winkel & fietsen. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Een terrasje doen met mijn vriendinnen in het zonnetje:) 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
Het samenkomen, de leuke sfeer die er altijd is in 

Spelewei. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Voetbalkleren:) 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Ik luister meestal nu naar Studio Brussel, omdat dit op de 

radio in papa’s tuinhuis draait. En omdat ik vaak buiten zit. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Oma en opa, want die zitten nu al de hele lockdown alleen. 

Mijn tip tegen de verveling: 
Hou zeker onze facebook pagina in de gaten. Want we 

posten elke dag een leuke opdracht. Speel veel in de tuin, 
want het is mooi weer. 
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PAULINE 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

De leuke zaterdagnamiddagen, de leden en leiding & het 
chillen in de zon tijdens de pauzes. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Schoolwerk, netflix kijken, sporten, zonnen & heel veel 
eten!!! En niet te vergeten kuisen natuurlijk ook xp 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
Eens te gaan rolschaatsen, een stapje te zetten met mijn 

gezin & te gaan werken. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Op een terrasje eentje gaan drinken (of meer dan eentje) 
met mijn vriendinnen & heel veel knuffels geven! 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
Het samenzijn, het te veel eten en achteraf spijt hebben, 

het te hard lachen,... eigenlijk zo een beetje alles. 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

In dit weertje, bikini & anders training lekker comfy! 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Ik heb niet echt specifiek 1 liedje, maar mijn zomer-

spotifylijst beluister ik momenteel non-stop (voor toch een 
beetje in de zomer sfeer te blijven). 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Als eerste mijn oma en opa, maar eenmaal de lockdown 
gedaan is zal ik de komende weken niet veel thuis te zien 

zijn :)) 

Mijn tip tegen de verveling: 

Doe dingen waar je anders geen tijd voor hebt, zoals al de 
gezelschapsspelletjes spelen die je thuis hebt, probeer 
allemaal leuke receptjes uit of een watergevecht in dit 

weer is zeker een aanrader & vergeet zeker niet mee te 
doen aan de dagelijkse spelletjes op de facebookpagina! 
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SIMMERS 

ELEANORA 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

De leden en natuurlijk de leiding. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Schoolwerk, sporten, boeken lezen, bakken. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: Voor naar de winkel te gaan, om te sporten, wandelen. 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Familie en vrienden bezoeken, dikke knuffels geven en 
natuurlijk naar de KSA gaan!! 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: De snoepkast en de KSA geur 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Legging en een losse trui en sneakers. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
All night, gewoon een leuk liedje om eens goed mee te 

zingen tijdens de verveling. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn oma, want ze zit nu helemaal alleen :( 

Mijn tip tegen de verveling: 
Doe mee aan de online opdrachtjes op onze Facebook 

pagina :) 

 

XENA 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

Mijn ontspanning op zaterdagmiddag, de sfeer in de KSA, 
de leidingsgroep en natuurlijk ook de leden! 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Wandelen, lopen, buiten genieten van het zonnetje & 
netflix. 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
Om eens de beentjes te strekken en een wandelingetje te 
gaan maken & om te gaan werken in ons nieuw huis (want 

ik verhuis bijnaaaa) 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Afspreken met familie & vrienden. 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
De chille vibe die er altijd heerst & natuurlijk de snoepkast 

:) 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Jogging of een kleedje. 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 

Bored in the House van Tyga & Curtis Roach (dit liedje is 
vooral gekend bij de TikTok fans ;)) vooral omdat deze heel 

toepasselijk is in deze periode maar toch een echte 
meezinger is. 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Mijn grootouders (& hun snoepkast). 
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Mijn tip tegen de verveling: 
Doe zeker eens mee aan onze dagelijkse challenges op 

facebook, geniet van het zonnetje (zolang deze er nog is) & 
doe eens iets waar je anders nooit tijd voor hebt. 

 

KATO 

 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

De gezellige babbeluurtjes met de simmers en de sfeer 
met de leidsters. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

Zonnen, gaan wandelen, babysitten en studeren :-( 

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
Een stevig wandelingske met de hond en leren met de auto 

rijden (nieuw gevaar op de baan xp) 

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

Terraske doen met mijn vriendinnen en taart eten met 
oma&opa 

Dit mis ik het meest aan Spelewei: De sfeer!!! 

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

Vanalles 

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
Birthday van Anne-Marie, een goed liedje om mee te 

zingen onder de douche #liveconcert 

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

Ik pak mijn valies en ben weg hihi maar allereerst denk ik 
mijn oma&opa 

Mijn tip tegen de verveling: 

Begin eindelijk eens aan je goede voornemens (zoals meer 
sporten, gezelschapspelltetjes spelen, leren koken) 

tiktokdansjes leren zodat je na de lockdown kan stoefen bij 
je vriendinnen en veeel zonnen (voor ne keer dat goe weer 

is in België) 
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 Vul nu de leidingsvoorstelling voor jezelf aan   : 

Naam:  foto 

Wat mis ik het meest nu er even 
geen KSA is? 

 
 
 
. 

Waar houd ik mij vooral mee bezig 
tijdens deze lockdown? 

 
 
  

Hiervoor kom ik toch uit mijn kot: 
 
 
  

Dit is het allereerste wat ik doe na de 
lockdown: 

 
 
  

Dit mis ik het meest aan Spelewei: 
 
 
  

Dit is mijn favoriete quarantaine 
outfit: 

 
 
  

Uit dit lied put ik momenteel kracht: 
 
 
  

Bij deze persoon ga ik als eerste op 
bezoek na de lockdown: 

 
 
  

Mijn tip tegen de verveling: 
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BLOG Ines 
Hey iedereeeeeeen!!! 
 
Missen jullie school niet te veel? Missen jullie je leerkracht(en) niet te veel? Missen jullie 
jullie vriendinnen niet te veel? Maar vooral missen jullie KSA en jullie favoriete ksa-leidsters 
niet te veel???? 
 
Ik ga ervan uit dat jullie op de laatste vraag aaaaaaallemaal volmondig JAAAA antwoorden… 
dus ik zal jullie eens even wat meer vertellen over mijn afgelopen weken.  
 
Normaal vulde ik mijn dagen met school, studeren, toneel, ksa, volleybal… maar omdat nu, 
door de coronamaatregelen, al mijn hobby’s wegvallen heb ik een ooooooovervloed aan 
vrije tijd… Ik heb de laatste weken en dagen vooral gevuld met af en toe eens naar de bakker 
gaan, af en toe eens naar de winkel gaan, en af en toe eens huishoudtaakjes. Naast deze 
uitermate leuke bezigheden kijk ik ook nog af en toe eens een aflevering van mijn favoriete 
netflix serie, doe ik een beetje onozel met mijn ouders of broer, badminton ik met mijn 
broer, maak ik een skeelertochtje, of probeer ik wat te skateboarden. Ook weet tiktok me 
telkens weer opnieuw te amuseren… Ik heb zelf onlangs een tiktok gemaakt met mijn gezin. 
Probeer dus zeker jouw gezinsleden eens te overtuigen om samen een tiktokdansje op te 
nemen. Lachen gegarandeerd!!! Ik probeer wel nog zoveel mogelijk in contact te blijven met 
mijn vrienden door veel berichtjes te sturen en af en toe eens te skypen…  
 
Verder hoop ik dat jullie je heel goed aan de maatregelen houden en mocht je ze toch 
vergeten zijn zet ik ze hier nog eens op een rijtje voor jou. 

1) Was regelmatig je handen. 
2) Raak je gezicht niet aan. 
3) Voel je niet lekker? Blijf dan zeker thuis! 
4) Doe aan social distancing, dus hou 1,5m afstand. 
5) Bedek je mond tijdens het hoesten. 

 
Ik hoop dat mijn blog jullie een beetje heeft geboeid en indien dit niet het geval was heb je 
toch weer 2 à 3 minuten van de quarantaine op een positieve manier benut. 
Groetjes en virtuele knuffels, rojoleidster Inès xxx 
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BLOG Celia 
Beste, liefste, coolste en actiefste KSA’ertjes 
 
Voor degenen die meegeweest zijn op groot kamp vorige zomer en voor degenen die niet 
meegeweest zijn maar die toch iets hebben opgemerkt doorheen het jaar…. Kennen jullie Kampster 
de hamster nog?? De jimmers hadden de opdracht gekregen om gedurende 10 dagen voor Kampster 
te zorgen en dat is hen gelukt door dagelijks een potje eten en de nodige portie liefde te geven ☺ 
 
Nu woont Kampster niet in Spelewei, maar bij leidster Celia en de twee zijn al dikke vrienden. Het 
valt wel op dat Kampster een echte actieveling is net als alle leden en dat zij dus veel plaats nodig 
heeft. Daarom heeft Celia haar tijd genomen om voor Kampster een ‘Villa’-kot te maken en dat is zo 
geëindigd….. 

 
Als extraatje is er ook de kleinere versie van tropic night voorzien voor Kampster!! (Want zoals echte 
hamsterkenners weten zijn hamsters nachtdieren) 

Kampster geeft alvast een dikke 10/10 voor zijn nieuwe huis. 
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Spelletjes 
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Kunnen jullie de volgende droedels oplossen? De oplossing bevindt zich onderaan de pagina, 

succes!!!    

(Een droedel is een raadsel en een woordspel 

waarbij alleen letters gebruikt worden en waarbij 

de onderlinge positie dikwijls van belang is. Als 

voorbeeldje zien jullie hiernaast het woord ‘Blind’, 

BL staat IN de D → en dit vormt het woord 

‘BLIND’)  
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Oplossing droedels: 1= tweeling, 2= eindpunt 
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Slagen jullie erin de volgende rebus op te 

lossen? Het antwoord staat onderaan de 

pagina   . 
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Kunnen jullie raden op welk nummer de rode auto geparkeerd staat? Het antwoord bevindt 

zich onderaan de pagina, succes!!  

 

 

 

 

Oplossing rebus= met de mond vol tanden staan 

Oplossing raadseltje: 87 (tip draai je blad om   ) 
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Liedjes 
Nu heb je heel veel tijd om KSA-liedjes en ons gebedje vanbuiten te leren, 

wanneer het dan opnieuw activiteit is, kan je tonen wat je hebt geleerd en uit 

volle borst meezingen met je medeleden! 

1. Tante Fien is dood 

 

Tante Fien is dood, ze is al in de hemel. 

Tante Fien is dood, ze is al in de hel. 

Tante Fien is door, waarvan?  

 

1. Van één slap handje 

2. Van twee slappe handjes 

3. Van één slap voetje 

4. Van twee slappe voetjes 

5. Van één slap hoofdje  

6. Van één slap tongetje  

 

2. Er is een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ling geboren 

 

Er is een één, twee, drie, vier, vijf, zes, zevenling geboren 

bij de poes (miauw miauw) van tante Loes (miauw miauw). (x2) 

De eerste was een jongen, de tweede was een meisje, 

de derde kon niet komen want de vierde was niet thuis, 

de vijfde was te mager, de zesde was te dik 

en de zevende had de pootjes van de achtste ingeslikt. 

we zingen jaja joepie joepie jee olé, we zingen jaja joepie joepie jee ole, 

we zingen jaja joepie joepie jee olé, we zingen jaja joepie joepie jee. 

 

3. Ga je mee naar boven... 

 

Ga je mee naar boven, ga je mee naar bed, 

onder wollen dekens, O jongens wat een pret! 

Wij worden niet geaccepteerd, we zijn niet goed, we zijn verkeerd, 

maar ik hou van mijn vriendje & mijn vriendje houdt van mij. 

Tralalala, nooit nooit willen wij verkering, nooit nooit willen wij een man, 

laat de mannen zich maar amuseren, wij zijn de vrouwen van de vrijgezellen bond. 

Mannen éééé, jongen WOEEEEEHOE 

 

4. Everywhere we go 
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Everywhere we go-o 

People want to know 

Who we are 

Where we come from 

So we tell them 

We’re from Wakken 

Pretty, pretty Wakken 

And if they can’t hear us 

We sing a little louder 

Louder and  louder 

 

5. En dit is de historie 

 

zeg ken je de historie     De politie kwam eens kijken  

van een ouwe chinees    hij moest uit China weg 

hij heette hinky-pinky     een kaartje voor de gevangenis 

da's net zo goed als kees 

      wat had die man een pech 

Refrein:     Refrein 

en van je 

he la he la he la he la ho he   en dit was de historie 

he la he la he la he la ho he   van een oude chinees 

he la he la he la he la ho he   hij heette hinky-pinky 

he la he la he la ho he he 

      da's net zo goed als kees 

hij woonde in een stalleke   Refrein 

dichtbij de chinese muur 

hij verkochtte pinda pinda's 

augurken in het zuur 

Refrein 

 

hij verkocht bruine veters 

maar die verkocht hij zwart 

een cent per centimeter 

wat ging dat zaakje hard 

Refrein 

 

 

6. En tis te zien aan ons machien 
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En tis te zien aan ons machien da wij van Wakken wezen, 

tis te zien aan ons machien da wij van Wakken zijn. 

OWHEEEEEE, van Wakken zullen we wezen, OWHEEEE van Wakken zullen we zijn. 

 

7. Ik zing een vrolijk lied 

 

Ik zing een vrolijk lied, 

de zon schijnt zie je t niet? 

Wat een heerlijk gevoel! 

Al die, zon zon op je smoel! 

 

Duimen uit 

Tenen samen 

Knieën samen 

Gat naar achter 

Kop naar achter 

Tong eruit 

Hoetsjatsja, hoetsjatsjahoetsjahoetsjahoetsjatsja (X2) 

 

8. Tien kleine visjes  

 

Tien kleine visjes die gingen naar de zee  

’t is goed zei de moeder, maar ik ga niet mee  

ik blijf liever in de vieze vuile sloot  

want in de zee daar zitten haaien en die bijten je  

 

blubblubblubblubblubblubblub …  

 

Negen kleine visjes…  

 

Eén klein visje dat ging naar de zee  

’t is goed zei de moeder, maar ik ga niet mee  

ik blijf liever in de vieze vuile sloot  

want in de zee daar zitten haaien en die bijten je DOOD! 

 

9. Vrolijke vrienden 

 

Vrolijke, vrolijke vrienden, 

 Vrolijke vrienden dat zijn wij. 

 Vrolijke, vrolijke vrienden, 

 Vrolijke vrienden dat zijn wij. 
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 Als we samen gaan kamperen 

 in het bos of in de hei. 

 Da klinkt het wel duizend keren, 

 vrolijke vrienden dat zijn wij. 

 

10. Grauwtje de ezel  

 
Grauwtje de ezel 

Die liep laatst in de wei 

Hij kwispelde met zijn staartje 

O, wat was hij blij 

Ia, ia, ia, ia, ia 

Ia, ia, ia, ia, ia 

 

11. Wij zijn de... 

Wij zijn ‘de sloebers’, wij doen het goed, 

we amuseren ons zo als het moet, 

wij hebben veel plezier en daarom zijn we hier, 

we zijn van Wakken! 

 

12. Jef zat ik de keuken met Tina 

 

Jef zat in de keuken met Tina. 

Jef zat in de keuken met Tina. 

Jef zat in de keuken met Tina 

en ze speelden op een oude banjo 

Ze speelden 

fliflaflialo 

fliflaflialo 

fliflaflialo 

en ze speelden op een oude banjo 

 

13. En de boom stond op de bergen 

 

Refrein:  

En de boom stond op de bergen, hali halo (2x)  

 

En aan die boom daar kwam een tak  

Een reuzentak, een pracht van een tak,  

oh jongens wat een tak was dat.  
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En de tak van de boom en…(refrein)  

 

En aan die tak daar kwam een blad…  

En aan dat blad daar kwam een nest…  

En aan dat nest daar kwam een ei…  

En aan dat ei daar kwam een jong…  

En aan dat jong daar kwam een veer…  

 

En aan die veer daar kwam een hoed…  

En aan die hoed daar kwam een vrouw…  

En aan die vrouw daar kwam een man….  

En aan die man daar kwam een huis…  

En aan dat huis daar kwam een stal …  

En aan die stal daar kwam een geit…  

En aan die geit daar kwam een staart…  

En aan die staart daar kwam een eind.  

 

 

14. Ga naar de hel 

 

ga naar de hel (2) 

heel lang voor mij (2) 

schuif niet opzij (2x) 

laat mij er niet bij (2) 

alialoalialoalialooooo 

 

ga naar de hemel (2) 

heel lang voor mij (2) 

schuif wat opzij (2) 

laat mij erbij (2x) 

alialoalialoalialooooo 

 

15. Bij de Flinstones 

 

jab dab dab doe (2x) 

bij de flinstones (2) 

heeft Wilma Fred (2x) 

aan de deur gezet (2x) 

alialoalialoalialooooo 
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16. En de krokodil 

 

En de krokodil en de oerangoetang. 

En de vogels in de lucht en de slangen op de grond. 

En de kat, muis, olifant, iedereen doet mee. 

Alleen de kleine visjes, die zwemmen in de zee! 

 

17. Atjiekeboeatjieke boe 

 

atjiekeboeatjieke boe (2x) 

atjiekeboeatjieke boe (2x) 

AH HA (2x) 

Ow yeah (2x) 

Once more (2x) 

 

Normaal, stil, luid, heel snel, heel traag, piepstemmetje  

 

18. De wereld is een toverbal 

 

De wereld is een toverbal  

geen mens weet hoe het worden zal  

maar één ding dat weet iedereen  

je kunt het niet alleen.  

 

Refrein:  

Dus…zullen we er samen iets van moeten maken  

de wereld is een mooi, maar werkelijk ding  

dus zullen we er samen iets van moeten maken  

hey, hey, hey, hey…kom maar in de kring!  

 

Bekijk toch eens de wereldkaart  

een mens is toch iets beters waard  

je ziet dat het een puinhoop is  

zo gaat het allemaal mis.  

 

We praten zus, we praten zo  

we roepen ach en wee en oh  

waar wil j’elkander goed verstaan  

dan doe je er iets aan.  

 

We zeggen dat het anders kan  
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het wordt een feest voor alleman  

maar of het antwoord ‘ja’ zal zijn  

hangt af van jou en mij. 

 

19. Dag wereld, dag mensen 

 

Een wereldstad vol kleine mensen, 

waar zijn we nu toch aanbeland, 

hier lopen met hun grote wensen, 

de nummers van het niemandsland. 

 

refrein 

Dag wereld, dag mensen, dag vrienden allemaal, 

we groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal. 

Dag wereld dag mensen, dag vrienden allemaal, 

we groeten u en wensen ieder kind een gul onthaal! 

 

Heel anders onze eigen wereld, 

waar weer een mens zichzelf kan zijn, 

de mensen lieve woorden spreken, 

een vriendentaal, als dit refrein:refrein 

 

20. We stegen met een zucht 

 

We stegen met een zucht 

Naar boven in de lucht 

We zaten zo gezellig in ons schuitje 

We konden alles zien 

We hadden pret voor tien 

Leve de Zeppelin 

 

21. Er zaten 6 kippen 

 

Er zaten zes kippen in een oud kippenhok.  

Zij gingen vanavond voor 't eerst op stok. 

(canon zingen) 

 

22. Ik heb de zon zien zakken 

 

Ik heb de zon zien zakken in de zee  

Ik heb de zon zien zakken in de zee  
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Ik heb de zon zien zakken  

de zon zien zakken  

de zon zien zakken in de zee 
 

Varianten: 

- Zak zien zeeën in de zon 
- Zee zien zonnen in de zak 
- Zon zien zeeën in de zak 

- Zak zien zonnen in de zee 

- Zee zien zakken in de zon 

 

23. Grow banana 

 

Grow banana, grow grow banana (x2) 

Peel banana, peel peel banana (2x) 

Shake banana, shake shake banana (x2) 

SPLIT 

 

24. 'k Zag twee beren  

 

'k Zag twee beren broodjes smeren 

O wat is dat wonder 

't was een wonder, boven wonder 

dat die beren broodjes smeren 

Hi, hi, hi, Ha, ha, ha, 

'k stond erbij en ik keek ernaar 

 

25. My Bonnie 

 

My Bonnie is over the ocean. 

My Bonnie is over the sea. 

My Bonnie is over the ocean. 

O bring back my Bonnie to me.  

 

Refrein: Bring back, bring back, bring back my Bonnie to me, to me 

Bring back, bring back, O bring back my Bonnie to me, to me   

 

26. In een heel kleinhuisje 

 

In een heel klein huisje, diep diep in het bos 

klonk een vrolijk liedje  

aaaaadiejadiejooooozoembalazoembala zoem ah ah (3x) aaaaaaaaaaahdiejadiejoooo 
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27. Gisterenavond, tuut tuut, boingboing 

 

gisterenavond, tuut tuut, boingboing 

in de beenhouwersstraat, tuut tuutboingboing 

werd er nen egel, tuut tuutboingboing 

zijn gat afgereden, tuut tuutboingboing 

en de politie tuut tuutboingboing 

vol zottigheden tuut tuutboingboing 

hing een affiche tuuut tuut boingboing 

waarop stond geschreeeeeeeeeeeeven 

 

28. Op een grote boerderij 

 

Op een grote boerderij, sjoebiedoe, sjoebiedoe, 

zat ons Jolien op een ei, sjoebiedoe, sjoebiedoe,  

en ze maakte veel lawei, sjoebiedoe, sjoebiedoe, 

op dat grote reuze ei eieimimimitakedoo, takedoo, takedoo 

 

29. Het ksa-gebedje  

 

Een roodkapje is  

een kind van de vader,  

een zonnetje thuis,  

een zusje in de klas  

leeft graag in een groepje en dient blij  
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Kleurplaten 
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Knutselen 

KNUTSELTIPS: WEES CREATIEF MET EEN KARTONNEN DOOS 

 

Maak je eigen knikkerbaan! Gebruik een groot stuk karton als bodem, 

bijvoorbeeld een schoendoos of het deksel van een grote doos. Knip 

stukjes uit een stuk karton en kleef deze in de bodem zodat ze een soort 

doolhof vormen. Je kan een gaatje maken aan de zijkant van de doos 

zodat je daar de knikker kan in stoppen. Voila je knikkerbaan is klaar! Je 

kan hem nog versieren of kleuren in verschillende kleuren om hem nog 

cooler te maken! Test hem uit door een knikker door je knikkerbaan te 

laten lopen!  

 

 

 

 

Je kan nog veel meer doen met een kartonnen doos! Ontwerp bijvoorbeeld 

je droomhuis door muren van karton te maken en je huis in te richten. Je kan 

hiervoor allerlei materiaal gebruiken: rietjes, watjes, gekleurd papier, wc-

rolletjes… 

 

 

 

 

 

Versier een schoendoos met glitters, verf, stempels, inpakpapier, 

foto’s…zoals jij zelf wil en maak er zo een herinneringdoos van! Hier 

kan je allerlei spulletjes in bewaren die je leuk vindt of die je doen 

denken aan iets leuk. Zo blijven je herinneren voor altijd bewaard op 

één plek!  

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsinterklaas.fm%2Falgemeen%2Feen-surprise-met-schoenendoos-maken%2F&psig=AOvVaw3ua8afJJGrsAhFgeWatkUt&ust=1586709873333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC7xIvp4OgCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.be/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.wintersweb.nl%2Fseptember_2007.htm&psig=AOvVaw0MyeSs-FvbGdRWcDcC0K8y&ust=1586710184476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDw_bjq4OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Met rietjes en wasknijpers kan je een schoendoos zelfs 

omtoveren in een voetbaltafel! De volgende stappen 

leggen je precies uit hoe je dat doet:  

 

 

• Stap 1: Begin met het tekenen van de goals op de korte kanten van de doos. Maak 

deze groot genoeg voor een pingpongballetje om erdoor te kunnen. Knip of snij de 

goals uit met een stanleymes. 

• Stap 2: Tijd om de doos te versieren! Zorg wel dat je de goals vrijhoudt. Daarna 

markeer je op iedere lange zijkant zes stippen. Qua hoogte moeten de stippen iets 

boven het midden van de doos komen. De eerste vanaf de goal mag ongeveer 2 à 3 

centimeter uit de kant, want daar komt de keeper. Zorg dat er tussen iedere stip 

evenveel ruimte zit. 

• Stap 3: Maak nu op de plek van iedere stip voorzichtig een gat door eerst met het 

stanleymesje een kruis te maken en daarna de schaar er een stukje in te steken en 

voorzichtig rond te draaien. Tip: gebruik daarna een wat dikkere balpen; steek die erin 

en draai die rond totdat het een mooi egaal gat is. Dit doe je voor alle stippen aan 

beide zijden. 

• Stap 4: Nu maak je de stokken voor in de doos. Elk team krijgt z’n eigen kleur, dus je 

maakt drie stokken van de ene kleur en drie van de andere. Pak een rietje en steek 

hier genoeg satéprikkers in om het rietje qua doorsnee helemaal op te vullen. Zorg 

dat je de satéprikker voor de helft in het rietje doet – over de andere helft van de 

prikker schuif je een ander rietje van dezelfde kleur. Zo krijg je een lange en stevig aan 

elkaar verbonden stok waar de knijpers straks aan komen. In totaal maak je zes 

stokken. 

• Stap 5: Steek de stokken door de schoenendoos van de ene lange zijde naar de andere. 

Zorg dat de stokken qua kleur afwisslend in de doos zitten. Dan is het tijd om de 

knijpers, oftewel de spelers, aan de stokken te hangen. Ieder team heeft vijf spelers: 

op de eerste stok vanaf de goal komt de keeper (één wasknijper) en aan de overige 

stokken hang je er twee.  

• Stap 6: Je kunt de goals nog versieren met de kleuren van het team, zodat het goed 

duidelijk is wie waar moet scoren. Ook kun je de spelers nog kleden in de teamkleur, 

bijvoorbeeld door ze met stiften in te kleuren of met gekleurd karton te beplakken 

• Stap 7: Veel voetbal- en speelplezier! 
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Kortverhaal 
Kortverhaal: De tuin.  

 

Laat mij jullie eens een verhaaltje 

vertellen. Over Toeter, toeter is een 

grote zwarte hond. Wees maar niet 

bang. Want hij doet werkelijk niets. Hij 

is erg dol op kinderen. 

Toeter is vier jaar. Hij woont in een 

stadje midden in het land. Bij een leuk 

gezin. 

 

Er is een vader, een moeder en een klein kindje, Marie. Zij is drie jaar. Zij 

en Toeter zijn de beste maatjes. 

Toeter woont er pas. Hij woonde eerst bij een ander vrouw. Maar toen 

ging zij trouwen. En haar man was allergisch voor honden. Dus moest 

Toeter weg. Hij woont er nu een weekje. Alles is nog erg wennen hoor. 

Maar omdat iedereen zo lief is, zal het wel niet lang duren voordat dit echt 

als thuis gaat voelen. 

 

Vandaag gaat Toeter de achtertuin eens onderzoeken. Hij besnuffeld eerst 

de linker kant en dan de rechter kant. Wat is de tuin groot! Overal groeien 

bloemen. En er is zelf een lekker grasveldje. Waarop je heerlijk in de zon 

kunt liggen. 

Net als Toeter lekker in het gras wil gaan liggen, komt de kat van de 

buren een kijkje nemen. Zij is wel een beetje nieuwsgierig geworden. 

Maar dat had ze beter niet kunnen doen. Zie je, toeter is gek op kinderen. 

Kwaad worden? Nooit! Behalve als hij een kat ziet!. Zoals vandaag. Hij 

rent naar de kat toe. Die nog net op tijd de schutting op weet te klimmen. 

‘Ga weg!’, blaft Toeter. ‘Vanaf vandaag is dit mijn tuin!’  De kat geeft geen 

antwoord maar springt snel weer in haar eigen tuin. 

Het vrouwtje van toeter, komt naar buiten gehold. Zij wil toch wel eens 

zien wat er aan de hand is. Gelukkig voor Toeter zag ze nog net de kat 

weg springen. 

‘Oh zat je achter de kat van de buren aan? Malle hond’, Zegt ze. En ze 

aait hem over zijn kop. Toeter gaat daarna rustig in het gras liggen. SSST, 

toeter slaapt! Waarvan zou hij dromen denk je? Van achter katten aan 

rennen? Wie weet! 
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KSA-quarantainebingo 
Doe jij ook mee aan onze enige echte KSA-Bingo? Wanneer je iets hebt gedaan 

mag je dit afvinken. Heb jij op het einde van de quarantaine BINGO! ? 

 
Taken voor school 

gemaakt  
 
 
 

 
Een kaartje gekregen 

  

 
Een kaartje verstuurd  

 
Cake of taart 

gebakken 
  
 
 

 
Gaan fietsen met je 

familie  
 
 

 

Mij verveeld    

 
Een puzzel of 

tekening gemaakt 
  
 
 

 
Een boek (vrijwillig) 

gelezen  
 
 

 
Gewandeld met 
iemand op 1.5 m 

afstand  

 
Mijn kamer 
opgeruimd 

 
  

 
Naar je favoriete tv-
programma gekeken  

 
Een 

gezelschapspelletje 
gespeeld  
 
 

 
Iets geknutseld waar 
je heel trots op was  

 
 

 
Paaseitjes gezocht in 

jouw tuin  
 
 

 

 
Veel tiktok’s gemaakt 
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Huizenbingo 
Je vindt hieronder het plannetje van een wandeling door Wakken terug. Onderweg kom je 

heel wat gebouwen, huisnummers, bomen… tegen. Lukt het jou om alle details terug te 

vinden die hieronder op foto staan afgebeeld?  

Veel succes! 
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Receptjes 

Brownies 

 

 

Ingrediënten 

• 140 gr chocolade 
• 4 eieren 
• 300 gr suiker 
• 120 gr bloem 

• 250 gr bakboter 

Bereiding 

1. Klop de eieren met de suiker. Doe dit met behulp van een mixer. 
2. Smelt de chocolade met de bakboter. 
3. Meng het eiermengsel met de gesmolten chocoladeboter. 
4. Meng de bloem erdoor. 
5. In kleine vormpjes 30 minuten afbakken op 160°C, in een grote lage 

vorm iets langer. 

https://koken.vtm.be/ingredienten/chocolade
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Ingrediënten 

• 250 g bloem 

• 150 g boter op kamertemperatuur 

• 1 eierdooier 

• 100 g fijne kristalsuiker 

• 100 g grove kristalsuiker voor de afwerking 

• snuifje zout 

Bereiding 

1. Meng de eierdooier met de fijne kristalsuiker.  

2. Voeg de bloem toe aan een grote mengkom en maak binnenin een 

kuiltje. 

3. Verdeel de boter in stukjes en voeg toe samen met het mengsel van 

de eierdooier en de suiker. Voeg ook een snuifje zout toe. Kneed lang 

en meng dit alles tot een egaal deeg. 

4. Verdeel het deeg in vier en maak er rollen van met een diameter van 

ongeveer 3 centimeter. Laat even opstijven in de koelkast 

(30  minuten). 

5. Giet de grove suiker op het werkblad en wentel hierin de rollen deeg. 

Wentel ze achteraf in plasticfolie. 
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6. Leg de rollen terug in de koelkast en laat nu volledig opstijven 

gedurende 2  uur. 

7. Snijd de rollen in schijven van 5 à 7 millimeter dik. 

8. Leg een bakpapier op een ovenplaat en schik hierop de koekjes. 

9. Bak de koekjes gedurende zo’n 10 minuten goudbruin in een 

voorverwarmde oven van 180 °C. 

10. Laat de koekjes afkoelen. 
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Wistje-je-datjes 
 • wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken 

 • wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit 

wordt 

 • wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder 

kunt kijken 

 • wist je dat de sterkste spier in het menselijk lichaam de tong is 

 • wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen 

 • wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben 

 • wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken 

 • wist je dat een worm 10 harten heeft 

 • wist je dat je niet aan je ellebogen kan likken 

 • wist je dat mensen met rood haar minder pijn voelen 

 • wist je dat vlinders met hun poten proeven 

 • wist je dat meisjes twee keer zoveel knipperen met hun ogen dan 

jongens 

 • wist je dat niemand met zijn ogen open kan niezen 

 • wist je dat de nagels van je vingers vier keer rapper groeien dan de 

nagels van je voeten 

 • wist je dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen 

 • wist je dat er in de maand augustus de meeste baby’s geboren 

worden 

 • wist je dat druiven ontploffen als je ze in de microgolf steekt 

 


