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VOORWOORD

Alle oplossingen staan vanachter in het boekje ;)

Gisteren hoorden we allemaal op het nieuws 
dat we nog 2 weken extra zo weinig mogelijk 
buiten mogen komen... Dat betekent dus nog 
langer thuis zitten! Ondertussen is al het hu-
iswerk af, alle gezelschapspelletjes gespeeld, 
en broer en zus zijn al genoeg geplaagd - wat 
moeten we nu nòg doen?!
Om jullie te redden van de verveling, zijn wij 
deze week weer eens druk bezig geweest! 
Dames en heren: hier is hij dan, editie 2 van 
ons geweldige corona survival magazine om 
je zeker niet te vervelen op zondag! Hopeli-
jk vonden jullie het vorige magazine tof, hier 
alweer een gloednieuw exemplaar met nog 
meer en verschillende spelletjes! 

30 dikke kussen, 
jullie leiding



NUMMERPLAAT BINGO
Speluitleg: 

Kies één van de onderstaande roosters. 

Ga vervolgens allemaal tegelijk (met 1,5 meter tussen) buiten in je eigen straat staan. 
Lees daarna de nummerplaten van alle auto’s in je straat af. Kruis elke letter en elk cijfer 
af in je rooster dat je hebt gezien op een nummerplaat. 

De eerste die een horizontale, verticale of diagonale lijn heeft in zijn rooster, roept heel 
luid BINGO en heeft het spel gewonnen. (Het cijfer nul is voluit geschreven omdat het 
anders te hard op de letter O lijkt).

Tip: 
Probeer eerst alle auto’s aan de ene kant van je straat te doen en ga dan pas naar de 
andere kant. Kijk ook altijd heel goed naar links en rechts voor je de straat oversteekt!

STORYTIME (VERVOLG)

 ... en daar stond het groepje chirojongens weer, met de twee 
grootste pestkoppen vooraan. Mathieu stond achteraan en keek bes-
chaamd weg. “Jullie slapen toch niet ook in dit dorp?!”, vroeg Andreas, 
de grootste van hen. “Durven jullie dat wel, alleen slapen zonder jul-
lie mama”, ging hij onverstoord verder. Theresia zag in haar ooghoek 
dat Anna zich langzaam kwaad begon te maken. “Wauw, je bent echt 
mega cool met je grote mond”, sneerde ze hem toe. “Zo is het wel 
genoeg!”, riepen Theresia en Mathieu gelijktijdig. Verbaas keken ze 
elkaar aan. Voor een seconde verzonk ze in zijn diepzeeblauwe ogen... 
“Misschien is het beter dat wij eerst een slaapplaats gaan zoeken voor 
vannacht...”, zei Juliette, één van de gidsjes. Al fluisterend wandelden 
de vriendinnen het straatje uit en begonnen ze aan te bellen bij huizen 
met schuren en grote garages. 
Na een uurtje zoeken begon het langzaam te schemeren. Een kwartier 
geleden had Theresia zich op het dorpsplein neergezet met Juliette, 
omdat haar enkel wel heel veel pijn begon te doen. Plots kwamen 
Anna en de andere gidsjes aangelopen: “we hebben een slaapplaats 
gevonden!”, riep ze blij uit, “echt een super lieve mevrouw”. Blij pakten 
Theresia en Juliette hun rugzak, en gingen ze naar de zolder waar ze 
die nacht gingen slapen. Eens aangekomen, leidde de gastvrouw hen 
naar boven, en na wat gesukkel kwam ook Theresia boven aan. Anna 
ging als eerste binnen, maar bleef plots stokstijf staan. In de gigan-
tische zolder zat het beruchte groepje chirojongens.... “Dit is nu toch 
niet mogelijk”, fluisterde Anna bedeesd. Mathieu sprong onmiddellijk 
recht, en maande zijn vrienden aan tot stilte: “oké, dit is geen optimale 
situatie, maar het is al donker nu; we kunnen de gidsen toch niet op 
straat laten slapen?!”. Zijn vrienden stemden mompelend in. “Ik stel 
voor dat we samen eten en daarna gezellig samenzitten tot het slapen-
gaan, goed?”, voegde hij er nog aan toe. 
Na het eten zaten de gidsen en chirojongens samen rond een vuurkorf 
in de tuin van de gastvrouw, en genoten van de prachtige Ardeense 
sterrenhemel. Het grootste deel was al gaan slapen, maar Anna, Ther-
esia en Mathieu bleven nog over. Om de een of andere reden was 
Mathieu naast Theresia komen zitten. “Oh, gaat het wat met je enkel?”, 
vroeg hij haar bezorgd. “Ja hoor”, reageerde ze lief, “zag je net die val-
lende ster daar?”.

Vorige week hadden we een leuk en spannend verhaaltje in de rubriek “storytime”, voor 
de lezers die het even vergeten zijn, lees het nog eens een keertje na want hier is een 
heel leuk vervolg dat we ingestuurd kregen! Veel leesplezier! 



DE MOOISTE BLOEMEN 
VAN HET LAND
Er was eens een meisje genaamd Amaryllis. Op een dag ging ze bloemetjes plukken 
voor haar mama in het bos, toen ze plots een ander meisje in de verte tussen de bloe-
men zag liggen. Ze wandelde rustig naar haar toe en vroeg: “Wat ben je aan het doen?”. 
Het meisje lachte en antwoordde dat ze naar hier was gekomen om een mooie foto te 
maken om op Instagram te zetten. Ze kwam namelijk heel graag in de natuur en omdat 
het zomer was had ze extra veel zin om naar het bos te komen. Amaryllis zei dat ze 
ook veel van de natuur hield, en vooral van bloemen, want ze was vernoemd naar een 
bloem. Het andere meisje lachte en zei: “Hoe toevallig! Ik ben ook vernoemd naar een 
bloem. Ik heet Roos.” Ze glimlachten naar elkaar en toen stelde Roos voor om samen 
een foto te nemen.  Amaryllis vond dit een leuk idee en ging meteen bij haar tussen de 
bloemen liggen. De eerste selfie die ze namen was meteen een prachtexemplaar en 
Roos stak haar GSM tevreden weer weg. “Die ga ik zeker op Instagram zetten”, zei ze. 
Daarna hebben ze nog heel de namiddag met elkaar gepraat en zijn ze veel te weten 
gekomen over elkaar. Roos zat in het vijfde middelbaar en beoefende atletiek, terwijl 
Amaryllis in het tweede leerjaar zat en tennis speelde. Terwijl ze tussen de bloemen 
lagen, probeerden ze ook figuren in de wolken te zien.     
     
Ze zagen wolken in de vorm van nijlpaarden, paddenstoelen en zelfs stofzuigers.
Het begon een beetje donker te worden en Amaryllis had ook al wel wat honger 
gekregen. Ze besloot dus om naar huis te gaan. Roos zei dat ze het een heel fijne 
namiddag vond en bedankte haar voor de foto. Amaryllis zei dat ze het ook heel leuk 
vond en vertrok toen terug naar huis. Onderweg plukte ze nog een paar bloemetjes, 
zodat ze toch een klein boekketje aan haar mama kon afgeven. Toen ze thuiskwam ver-
telde ze haar het hele verhaal. Zij was heel verwonderd en was erg blij dat haar dochter 
zo’n toffe nieuwe vriendin had leren kennen.  

Drie weken later werd er aangebeld. Amaryllis deed open en HET WAS TOCH WEL 
ROOS DIE VOOR DE DEUR STOND! Amaryllis was superblij om haar terug te zien en 
gaf haar meteen een dikke knuffel. Roos kwam naar binnen en vertelde dat hun foto 
op Instagram maar liefst duizend likes had gekregen. Dat was veel meer dan al haar 
andere foto’s. Toen ze dit zag, wilde ze het meteen aan Amaryllis vertellen, maar ze kon 
haar niet vinden. Ze was elke dag naar het bos gekomen, maar zag haar daar nooit. Ze 
wist ook niet waar Amaryllis woonde. Ze vroeg aan iedereen in het dorp of zij dat wel 
wisten, en uiteindelijk na drie weken had ze haar dus gevonden.

Roos had zich voorgenomen om vanaf nu elke foto voor op Instagram samen met haar 
te maken. Dus vanaf die dag gingen ze samen de mooiste plekjes in hun dorp opzoek-
en en namen ze er een selfie. Ze maakten foto’s op bankjes in een park, bij chique vil-
la’s, in afgelegen straten,... Ze amuseerden zich allebei enorm!

Maar op een dag werd Amaryllis ziek: heel ziek. De dokter zei dat ze zo vaak mogelijk 
binnen moest blijven en dat ze zo weinig mogelijk mensen mocht zien. Amaryllis was 
natuurlijk erg droevig, want nu kon ze geen foto’s met Roos meer gaan trekken. Ook 
haar vriendinnen van op school zag ze niet meer. 

Drie maanden lang bleef Amaryllis binnen. Ze sliep erg lang, las soms in een strip of 
een boek en nam haar geneesmiddelen. Ze vond dit uiteraard allemaal niet zo leuk, 
maar haar mama en papa zorgden erg goed voor haar. En toen was het zover: 15 janu-
ari. Het was haar verjaardag. Amaryllis was zoals gewoonlijk vrij laat opgestaan, maar 
haar mama wilde haar blijkbaar heel graag iets tonen. Ze kwam namelijk haar kamer 
binnen en riep: “Kom vlug! Je moet snel komen kijken aan het raam!”. 

Amaryllis slofte langzaam door de gang, want ze was nog niet helemaal wakker. Maar 
toen ze aan het raam kwam zag ze dat HEEL DE VOORTUIN vol stond met bloemen.                  
Allemaal amaryllissen. Tussen al die bloemen stond Roos heel enthousiast te zwaaien. 
Ze riep naar boven: “De allermooiste bloem dat ben jij!”. Amaryllis was super verrast en 
zat opeens vol energie. Ze had voor geen mooier cadeau kunnen wensen dan dit! Va-
naf haar verjaardag stond haar huis dan ook HELEMAAL vol met bloemen. In de living, 
in haar slaapkamer en zelfs op het toilet. Amaryllis was nu veel gelukkiger en voelde 
zich ook beter. 

Niet veel later kwam de dokter nog eens langs en hij zei dat ze al veel beter geworden 
was. Binnenkort zou ze weer naar school mogen. En inderdaad: zeven dagen later zag 
ze al haar vriendinnen terug op school en was ze dolgelukkig. Vanaf dan nam ze weer 
vaak selfies met Roos en werd ze ook steeds beter in tennis.

Zij en Roos waren nu bekend in heel het dorp, omdat iedereen hun foto’s zo mooi vond!         
De inwoners van het dorp noemden hen “de mooiste bloemen van het land”. Ze bleven 
samen nieuwe plekjes ontdekken en nog vele jaren later bleven ze hun prachtige foto’s 
delen op Instagram.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

En nu is het aan jullie: 
Pluk zelf een aantal mooie bloemen in het bos en maak er een boeketje van. Als dit ge-
lukt is, stuur dan maar een foto door naar ons. 
(Een amaryllis en een roos leveren bonuspunten op natuurlijk)



FRET VOOR DE PRET
Zoals jullie allemaal wel weten kan onze geliefde 
Fret voor de pret dit jaar niet doorgaan...  
Maar niet getreurd met deze receptjes kunnen ju-
llie thuis zelf jullie eigen Fret voor de pret houden. 
Verwen jullie ouders en jullie zelf met heerlijke soep, 
spaghetti en een dessertje. 
Dek jullie tafel mooi met kaarsjes om er een extra 
gezellige avond van te maken en vergeet de menu-
kaart niet mooi te versieren. 

Foto’s van jullie Fret voor de pret mogen altijd door gestuurd worden naar ons.
Vraag wel aan mama en papa voor hulp met het vuur en de scherpe messen!
(Als het teveel kookwerk is voor een dag kunnen jullie de verschillende receptjes op 
verschillende dagen uit proberen).

Paprikaroomsoep met kruidenkaas 
 
Benodigdheden voor 1 liter soep
- 1 ui
- 3 rode paprika’s 
- 1 teen look 
- 1 liter kippenbouillon 
- 50 gr kruidenkaas (kan je vervangen 
 door room als je geen fan bent van 
 kruidenkaas)
- ½ eetlepel currypoeder 
- 1 theelepel paprikapoeder 
- Peper 
- Zout 

Bereiding 
1. Snij de uien en de paprika’s in stukjes en pel en snij het teentje look 
2. Stoof alle groenten voor een halfuur 
3. Voeg de bouillon toe 
4. Voeg de kruiden toe 
5. Laat de soep nog eventjes verder pruttelen en mix vervolgens de soep
6. Voeg op het einde de kruidenkaas toe. Haal hiervoor de pot van het vuur zodat de 
soep niet meer kookt en laat de kruidenkaas zachtjes smelten 

Spaghetti Bolognese 
 
Benodigdheden voor 4 personen 
- 1 ui 
- 2 wortels 
- 1 courgette
- 1 paprika 
- 500 gr gehakt 
- 1 blik gepelde tomaten  (blokjes) 
- 1 pak spaghetti van 500 gr 
- Spaghettikruiden 
- Oregano 
- Geraspte kaas 

Bereiding 
1. Was, schil en snij de ui, wortels, courgette en paprika. 
2. Laat boter in een pot smelten op een licht vuurtje en stoof de ui tot ze glazig is. 
3. Doe het gehakt erbij en laat al roerend bruin worden.
4. Doe de groeten erbij en laat 10 minuten stoven.
5. Kruid met oregano en spaghettikruiden. 
6. Doe de gepelde tomaten erbij.
7. Roer en laat de saus een half uurtje op een laag vuur pruttelen. 
8. Vul een nieuwe pot, vul deze met water en zet hem op het vuur. 
9. Doe de spaghetti erin wanneer het water kookt. 
10. Kook de spaghetti zolang als op het pakt vermeld staat en giet het nadien in een 
vergiet. 
11. Serveer de spaghetti met geraspte kaas

Petit-beurretaart

Benodigdheden
- Verse koffie
- 250 gr bloemsuiker  
- 2 Eieren
- Oploskoffie
- 300 gr malse boter
- 1 pak petit-beurrekoekjes
- Hagelslag

Bereiding 
1. Laat de boter op kamertemperatuur komen. 
2. Bekleed een stevige snijplank met aluminiumfolie. Hierop “metsel” je straks de pe-
tit-beurretaart. 
3. Verse koffe, een scheutje cognac 
4. Zet een grote tas koffie. Laat de koffie  afkoelen in een ovenschaal of ruime mengschaal.  



5. De crème au beurre 
 a. 250 g bloemsuiker, 2 eieren: 
 Doe de bloemsuiker en de eieren in een mengkom. Klop beide ingrediënten los. 
 b. 5 oploskofie: 
 Zet een klein kopje extrasterke koffie. Gebruik hiervoor oploskoffie. 
 c. 300 g malse boter: 
 Snijd de malse boter in blokjes. Klop de boter beetje bij beetje door het 
 eier-suikermengsel.
 d. Giet er een lepel van de sterke koffie bij.
 e. Klop het goed door tot je een gladde boterroom krijgt. 

6. De taart 
 a. 1 pak petit-beurrekoekjes: 
 Neem de plank met aluminiumfolie erbij. Leg eerst een laag droge koekjes voor  
 een krokante bodem. Smeer hierop een laagje crème au beurre. 
 b. Bouw vervolgens opnieuw een laag met koekjes, maar dip ze eerst in de 
 ovenschaal met afgekoelde koffie. Smeer er weer een laag boterroom op. 
 Herhaal deze stappen tot je een mooie gestapelde taart hebt. 

7. Bestrijk de taart ook aan de zijkanten met het botermengsel. Werk de taart volledig 
af met hagelslag.

8. Laat de petit-beurretaart een uurtje rusten in de koelkast.

NOG MEER RECEPTJES
Chocolate chip cookies 
25 min bereiden + 15 min baktijd

Keukengerei
- Mengkom
- Bakpapier
- Ovenplaat
- Spatel

Ingrediënten
- 1,5 kopje bloem (220 gram)
- ½ theelepel bakpoeder
- ½ theelepel zout
- ½ kopje lichtbruine suiker (100 gram) 
- ¼ kopje witte suiker (60 gram)
- ½ kopje zachte boter (100 gram)
- 1 ei
- 1 pakje chocoladestukjes 
- ½ kopje gepelde en gehakte walnoten

Bereiding 
1) Meng de bloem met het bakpoeder en het zout
2) Doe er de suiker, de boter en het ei bij & kneed tot een stevig deeg
3) Voeg ten slotte de chocoladestukjes en de gehakte walnoten toe. 
4) Verwarm de over voor op 180°C. Leg een vel bakpapier op een ovenplaat. Rol bal-
letjes van het deeg en duw ze plat op de ovenplaat. Laat wat ruimte tussen de koekjes. 
5) Zet de ovenplaat ongeveer  15 minuten in de oven. Kijk regelmatig of de koekjes niet 
aanbranden. Haal de plaat uit de oven en leg de koekjes voorzichtig met een spatel op 
een rek om af te koelen. 



PUZZELS & DROODLES
Hieronder zie je twee puzzels van telkens negen verschillende woorden, benamingen 
of zinsdelen. Er horen per puzzel steeds drie verschillende gegevens bij elkaar, wat 
resulteert in drie verbanden die jullie moeten terugvinden.

EXAMEN HOND DENEMARKEN

KWIJLEN RUS PUNTEN

KONING BERAADSLAGING TAND

WATERMERK VOUWEN POLITIEKE PARTIJ

JAPANS KUUROORD EDOUARD PHILIPPE

PEDRO SANCHEZ GIUSEPPE CONTE PAPIER

Droodle

Aardbeien-ice tea
 10 min bereiden 

Keukengerei
- 4 glazen
- Snijplank 
- Aardappelmesje
- Waterkoker
- Theepot
- Theelepel
- Schenkkan

Ingrediënten
- 500 ml kokend water
- 2 theezakjes rozenbottelthee
- ijsblokjes
- 4 theelepels aardbeienconfituur
- 3 eetlepels vloeibare honing
- 4 aardbeien

Bereiding 
1) Enkele uurtjes voordien: warm 500 milliliter water in de waterkoker of een pannetje 
op het vuur. Doe de theezakjes in de theepot en giet het warme water in de pot. Laat 
minstens 15 minuten trekken en verwijder dan de theezakjes. Laat de thee afkoelen en 
zet hem in de ijskast. 
2) Doe een handvol ijsblokjes in de schenkkan, schep daarin de confituur en de honing 
en geniet er de afgekoelde rozenbottelthee in. 
3) Giet de goed gekoelde thee in de glazen. 
4) Maak onderaan in de aardbei een insnijding en hang de aardbei over het glas. 



BABY CHALLENGE
De leiding hee* hun oude fotoboeken nog eens bovengehaald en de grappigste en mooiste kiekjes 
geselecteerd voor jullie. Misschien hebben jullie deze instragram challenge al voorbij zien komen, 
maar nu is het aan jullie om te raden van welke leiding deze snoezige gezichtjes zijn! Verbind elke 
foto met de juiste naam, oplossingen vinden jullie vanachter.  

 

 

Yasmine 

Ella 

Frederik 

Jill 
Amandine 

Emma  

Lies

Charlotte

Amelie 

Noor  

Anne-Fleur

Bo  

Jolien

Eléonore

Leni 

Cato  

Liam  

Cléo 

Hanne

De leiding heeft hun oude fotoboeken nog eens bovengehaald en de grappigste en 
mooiste kiekjes geselecteerd voor jullie. 
Misschien hebben jullie deze instragram challenge al voorbij zien komen, maar nu is 
het aan jullie om te raden van welke leiding deze snoezige gezichtjes zijn! Verbind elke 
foto met de juiste naam, oplossingen vinden jullie vanachter.



STAPPENPLAN PAASMANDJE
Benodigdheden per kind 
• 3 lange stroken in kleur A
• 3 lange stroken in kleur B
• 7 korte stroken in kleur C
• 7 korte stroken in kleur D
• 1 korte strook in een kleur naar keuze (voor het handvat)
• een stukje papier in een kleur naar keuze om een cirkel 
uit te halen (voor de bodem)
• lijm

Stappenplan
1. Leg de 6 lange stroken afwisselend van kleur naast elkaar zodat ze een matje vor-
men. Ze moeten mooi gelijk liggen.

2. Neem 1 korte strook van kleur C en lijm die bovenop de lange stroken, bovenaan de 
rand. Zorg ervoor dat de strook mooi in het midden ligt, zodat bovenaan en onderaan 
ongeveer evenveel uitsteekt. Deze strook zorgt ervoor dat de 6 lange stroken mooi 
in vorm blijven liggen.

3. Weef 1 strook van kleur D tussen de lange stroken en zorg dat de strook mooi tot 
tegen de vorige korte strook komt. Lijm de korte strook vast op de buitenste lange stro-
ken. Je moet dus op 2 kruispunten lijmen.

4. Doe stap 3 afwisselend met korte stroken in kleur C en D tot je een mooi matje be-
komt.

5. Lijm de laatste strook vast aan het uiteinde van elke lange strook.

6. Plooi nu de uiteindes van de korte stroken aan de bovenkant naar binnen en lijm ze 
vast aan je matje.

7. Doe lijm op de eerste korte strook uit stap 2, draai je mandje als een buis en plak de 
uiteinden aan elkaar vast. Duw dit goed aan zodat je mandje niet loskomt. Je hebt nu 
een cilinder die aan de bovenkant al mooi afgewerkt is.

8. Doe op 1 uiteinde van een korte strook een beetje lijm en kleef de “buurstrook” er op 
het uiteinde aan vast. De stroken zullen dan een beetje naar binnen plooien maar dat 
is de bedoeling aangezien dit je bodem wordt. 

9. Doe telkens een beetje lijm aan het uiteinde van de strook die net vastgemaakt is 
en kleef zo alle “buurstroken” aan elkaar vast tot je alle stroken verwerkt hebt en de 
bodem dicht is.

10. Knip uit het gekleurd papier een cirkel die iets kleiner is als je bodem (ik gebruikte 
de onderkant van een plastieken beker als sjabloon) en kleef deze langs buiten vast op 
de bodem van je mandje.

11. Neem de laatste korte strook. Doe op de 2 uiteinden lijm en kleef ze aan de binnen-
kant van je mandje vast zodat je een handvat hebt.
 
12. Vul het mandje met paaseitjes en klaar!

Ziezo, hopelijk heb ik alle stappen duidelijk kunnen uitleggen en kunnen jullie nu zelf 
aan de slag om een vrolijk paasmandje te knutselen.



JULIEVANGEEL.BE
Julie is een illustrator en heeft speciaal voor de corona quarantaine mega leuke kleur-
platen gemaakt! Neem zeker eens een kijkje op haar website.
Hieronder alvast enkele leuke kleurplaten!





Verbind de juiste QR-code met het 
dansje! Als jullie klaar zijn kunnen 
jullie altijd zelf de tik tok proberen :))
Veel plezier! 
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TOTEMRONDJE
Lukt het jou om de juiste leiding met de juiste totem en de juiste foto van het dier te 
verbinden? 

1

2 3
4

5 6
7 8

9 10

11
12 13

14

15 16 17

18

19 20



LOGO QUIZ
Rarara... kan jij raden van welke merken deze (halve) logo’s zijn? 

HOROSCOOP
Gegroet volk van Venus en Mars!
Het stond helaas niet in de sterren geschreven hoe lang deze afschuwelijke quarantaine 
nog gaat duren. Om het niet te ondraaglijk te maken en de onwetendheid te doorbeken, 
geef ik jullie opnieuw een update van jullie horoscoop.

Veel leesplezier van jullie welwillende waarzegster

X Katta (Amandine)

Waterman (21 januari tot 19 februari)
De tijden van ‘Blijf in uw kot’ hebben een positief effect op jouw relaties Waterman. 
Hoewel sociaal contact beperkt is tot een elleboog of voetje vind je toch een manier 
om je medemens te liefkozen. Doe zo voort! Want in deze tijden is naastenliefde van 
grote waarde. 

Vissen (20 februari tot 20 maart)
Niets ... dat staat er op het moment op jouw to-do lijstje. Ontspan, maak het je gemak-
kelijk en geniet van de rust.  
Een ideaal moment om weg te dromen over plannen voor in de toekomst. Bepaalde 
dromen en doelen die je misschien wilt waarmaken? 

Ram (21 maart tot 20 april)
In deze periode van onzekerheid en angst slaag je er toch in je weer met succes door 
alles te loodsen. Behoud die positieve attitude en zet stappen die je anders eerst niet 
durfde zetten. Wees niet bang om de grenzen van je ‘kot’ te verleggen ... het avontuur 
wacht!

Stier (21 april tot 20 mei)
Blijf logisch redeneren bij plotse veranderingen Stier! 
Houd het hoofd koel en begin niet te overreageren. Breng die geest tot rust en start 
maar met die yoga-oefeningen!

Tweelingen (21 mei tot 21 juni)
Het is tijd om wakker te worden Tweeling! Genoeg in uw kot gezeten. 
Stap samen met Ram uit je kot en zet een stapje in de wereld ... tot aan de supermarkt 
ofzo. 

Kreeft (22 juni tot 22 juli)
Je bent hoopvol en optimistisch Kreeft in deze chaotische tijden. Goed voor jou!
Blijf met je beide voeten op de grond en probeer van de kleine dingen te genieten. 
 



Leeuw (23 juli tot 23 augustus)
Je legt de lat hoog deze periode Leeuw en dat is zeker niet erg! Want je gaat het halen! 
Gebruik die goede energie en wilskracht om te bekomen waar je al zo lang van droomt!

Maagd (24 augustus tot 22 september)
Venus is de planeet van liefde, schoonheid en romantiek. Jupiter staat voor voorspoed 
en geluk. Vandaag werken die twee met elkaar samen. Je begrijpt: het belooft een ro-
mantische periode te worden, Maagd!

Weegschaal (23 september tot 23 oktober)
Heb vertrouwen Weegschaal. Niet alle hoop is verloren ...
Begin al aan je zomers tintje te werken door het zalig zonnetje dat licht en warmte 
geeft. 

Schorpioen (24 oktober tot 22 november)
Verandering, nieuwe sensaties, kortom vele prikkels die op je afkomen en je allemaal 
dient te plaatsen. Neem de tijd, adem diep in en uit en blijf met je voetjes op de grond. 
Overdoe je niet en gun jezelf nog ademruimte. 

Boogschutter (23 november tot 21 december)
Wees niet te streng voor jezelf lieve Boogschutter. 
Doe het wat kalmer aan deze dagen, heel de wereld doet dat trouwens ... Genoeg zak-
en om even je gedachten ergens anders te zetten en wat plezier te maken! 
(zie Survival Magazine ...)

Steenbok (22 december tot 20 januari)
Focus je op wat en wie je liefhebt Steenbok. En niet enkel aan jezelf denken!
In deze periode vooral dien je eens te checken bij de anderen of zij het wel goed doen. 
Genoeg manieren om dit te doen! FaceTime, HouseParty, of eens een goede, degelijke 
brief schrijven kan ook wonderen doen. 

PUZZEL, TEKEN & DENK!



Lukt het jou om alle cijfers in volgorde te verbinden? Probeer het snel en kom te weten 
wat er tevoorschijn komt! 



TOP 10:  KINDERFILMS
Monster Inc 
Monsters Inc (Monsters en Co) is een Pixar film uit 2001. De film gaat over Sulley en 
Mike, twee monsters die in de monsterwereld wonen. Sulley en Mike werken voor een 
groot energiebedrijf dat de gehele monsterwereld voorziet van energie. De energie 
wordt gewonnen door kinderen bang te maken. Het leven van Sulley en Mike verand-
ert drastisch als een klein meisje genaamd Boe de monsterwereld betreed. Deze Pix-
arfilm scoort een 8,1 op IMDB en is beschikbaar in het Nederlandse Netflixaanbod.

Aladdin
Aladdin is een van de meest succesvolle Disney films ooit. De tekenfilm is uitgebracht 
in 1992 en scoort een 8 op IMDB. De film gaat over Aladdin, een arme jongen die per 
toeval een lamp met een geest erin vind. Aladdin mag drie wensen doen en wenst dat 
hij een rijke prins wordt. Aladdin ontmoet vervolgens de prinses van zijn land en wordt 
verliefd. Deze kinderfilm zit vol met leuke liedjes en goede grappen. De kinderfilm is op 
Netflix beschikbaar in Nederlands gesproken taal.

Shrek
Shrek is een animatiefilm van Dreamworks en is uitgebracht in 2001. Deze familiefilm 
gaat over de Oger Shrek die een rustig leven heeft in zijn eigen moeras. Zijn rust wordt 
echter ernstig verstoord als een stel sprookjesfiguren naar zijn moeras wordt verban-
nen. Dit is het werk van de koning Farquaad. Shrek sluit een deal met Farquaad om 
zijn moeras terug te krijgen. Hij moet een prinses redden uit een toren en terugbrengen 
naar de koning. Shrek gaat samen op avontuur met zijn reisgenoot Ezel. Deze kinder-
film zit vol met humor en is geschikt voor kinderen van 8 jaar en ouder. De film is de 
perfecte familiefilm en maakt deel uit van het Nederlandse Netflix aanbod.
 
Big hero 6  
Big hero 6 is een kinderfilm van Disney. De film is uitgebracht in 2014 en wordt beoor-
deeld met een 7,9 op IMDB. De film gaat over het wonderkind Hiro Hamada die een 
misdadiger op het spoor komt. De film zit vol met humor en is een van de grappigste 
kinderfilms op Netflix .

The many adventures of Winnie the Poo
Voor de jongere kinderen heeft Netflix de grote avonturen van Winnie de Poo toe-
gevoegd aan het Netflix aanbod. Alle peuters en kleuters zijn fan van Winnie de Poeh 
en tijgertje. De film bestaat uit korte verhalen en is uitgebracht in de jaren 80. Toch is 
deze film nog steeds de perfecte kinderfilm voor jongere kinderen. De film scoort een 
7,6 op IMDB. Je kan de film via Netflix bekijken met Nederlands gesproken teksten.

Kung Fu Panda
Kung Fu Panda is een Dreamworks animatiefilm uit 2006. De film speelt zich af in het 
oude China en gaat over Po, een pandabeer die graag Kunfu meester wilt worden. Op 
een dag krijgt de oude Kungfu-meester Oogway een visioen dat de gevaarlijke krijger 
Tai Lung gaat ontsnappen uit zijn gevangenis. Volgens hem moet de Drakenkrijger 
worden aangewezen omdat hij de enige is die Tai Lung kan verslaan. Kung Fu Panda 
is een leuke kinderfilm en is beschikbaar via Netflix . Deze kinderfilm film scoort een 7,6 
op IMDB.

Frozen
Frozen is een van de grootste Disney successen ooit. De animatiefilm werd in 2013 
vooral bekend door de soundtrack ‘let it go’. Deze kinderfilm speelt zich af in een betov-
erende ijstijd. De film zit vol met humor en is een van de leukste kinderfilms op Netflix . 
Frozen scoort een 7,6 op IMDB. Bekijk hieronder de filmtrailer van Frozen. 

Mulan
Mulan speelt zich af in China en gaat over een Chinese krijger. Deze Disneyfilm is 
uitgebracht in 1998 en is genomineerd voor 1 Oscar. De film is Nederlands gesproken 
beschikbaar op Netflix . Bekijk hieronder de filmtrailer van Mulan.
 
Kuifje
In deze animatiefilm uit 2011 beleeft Kuifje een groots avontuur. Kuifje vind een schat-
kaart en probeert een grote schat te vinden. Hij wordt echter belaagd door dieven die 
het ook op de schat hebben voorzien. Kuifje is een prachtig geanimeerde kinderfilm 
die beoordeeld wordt met een 7,4 op IMDB. 

Holes
Holes is een speelfilm uit 2003 en is gebaseerd op het gelijknamige boek. Het is een 
spannend verhaal over een jeugdgevangenis midden in de woestijn. Elke dag moeten 
de jongens en meisjes een gat graven van 1 meter diep en 1 meter breed. Uiteindelijk 
wordt duidelijk wat het grote geheim is van deze gevangenis. Holes is een spannende 
speelfilm en is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De film scoort een 7,1 in de Internet 
Movie Database.



WIST-JE-DATJE... (leidingeditie)

Dommerik! Don’ t try this @
home kiddo’s!

Ook in de zomer he! Wat een zotteke! 



BERENTOCHT IN EDEGEM
In Edegem hebben heel wat huizen een beer voor hun raam gezet. Zodat iedereen op 
berentocht kan gaan en zo beren kan gaan spotten. Wij hebben voor jullie een leuke 
route uitgestippeld met een paar adresjes (tussen de haakjes staat de huisnummer) 
waar zeker beren staan. Veel plezier op berentocht! 

1) Beginpunt: Ingenieur Haesaertslaan 7 
2) Loop naar het westen op de Ingenieur Haesaertlaan, richting de Te Nijverdoncklaan
3) Sla linksaf naar de Te Nijverdoncklaan
4) Sla rechtsaf naar de Hazeschransstraat (23 & 31)
5) Loop naar het oosten op de Hazeschransstraat, richting de Te Nijverdoncklaan
6) Sla rechts af naar de Te Nijverdonklaan (11 & 27) 
7) Loop naar het zuiden op de Te Nijverdoncklaan, richting de Ter Tommenstraat
8) Weg vervolgen naar Den Leeuwenberghstraat
9) Sla links af om op Den Leeuwenberghstraat te blijven
10) Sla rechtsaf naar de Smolders Blockstraat (5, 19, 20 & 30) 
11) Loop naar het zuidwesten op de Smolders Blockstraat, richting de Ter Borchtlaan
12) Sla linksaf naar de Ter Borchtlaan (13, 19, 56 & 84) 
 

Rarara... Welke scout woont hier? 
Het is iemand van de leiding! 

13) Loop naar het zuiden op de Ter Borchtlaan, richting het Sint-Sebastiaanplein 
14) Weg vervolgen naar de Joe Englishlaan (34)
15) Loop naar het zuiden op de Joe Englishlaan, richting de Gebroeders van Raemdon-
cklaan
16) Sla rechtsaf naar de Gebroeders van Raemdoncklaan (41) 
17) Loop naar het westen op de Gebroeders van Raemdoncklaan, richting de Lode de 
Boningestraat
18) Sla linksaf naar de Lode de Boningestraat (51)
19) Loop naar het noorden op de Lode de Boningestraat, richting het Hazelbos
20) Sla linksaf naar de Firmin Deprezlaan
21) Sla rechtsaf naar de Willem Herreynstraat (28) 

22) Loop naar het zuiden van de Willem Herreynstraat, richting de Gebroeders van 
Raemdonkclaan
23) Sla linksaf naar de Gebroeders van Raemdonkclaan
24) Sla linksaf naar de Franskusterslaan (15, 18, 23 & 25)
25) Loop naar het noorden op de Frans Kusterslaan, richting de Drie Eikenstraat
26) Sla linksaf naar de  Drie Eikenstraat
27) Sla rechtsaf naar de losweg
28) Sla linksaf naar de Eysegemblok (1)
29) Loop naar het noorden op de Eysegemblok, richting Adolf Queteletlaan
30) Weg vervolgen naar de Pieter van Den Bemdenlaan (11)
31) Loop naar het noorden op de Pieter van Den Bemdenlaan, richting de Papenblok
32) Sla rechtsaf naar het Omer van Ommerplein (13) 
33) Loop naar het oosten op het Omer van Ommerplein, richting de Jozef de Veuster-
straat
34) Weg vervolgen naar de Jan de Saderlaan (28) 
35) Loop naar het zuidwesten op de Jan de Saderlaan, richting Jozef de Veusterstraat
36) Sla rechtsaf naar de Jozef de Veusterstraat
37) Sla linksaf naar de Eugenio Pacellilaan 
38) Sla rechtsaf naar de Hendrik Kennisstraat (3)
39) Loop naar het noorden op de Hendrik Kennisstraat, richting de varenblok (41)
40) Loop naar het oosten op de Varenblok, richting de Hendrik Kennisstraat
41) Sla rechtsaf naar de Valentina le Delierstraat (51)
42) Loop naar het noorden op de Valentina le Delierstraat, richting de varenblok
43) Sla rechtsaf naar de Ingenieur Haesartlaan
44) Eindpunt: Ingenier haesaertlaan 22

Hopelijk ben je veel beren tegengekomen!!



ONZE SPONSORS

                     Anne-Fleur 

Pampers met een fleurige geur 

Tijd om onze sponsors te bedanken 

 

                                                                                                            

 

  

            Visserij Joris 

Wij vangen de lekkerste vis! 

              Bo en Bolle’s bordspellen 

            Nu overal verkrijgbaar! 

             Babysitbureau Allegaert                                                          

Het enige wat u geen zorgen baart! 

                         Repair Hendrickx 

Voor een quick fix, bent u het best         
  bij Hendrickx! 

           Brouwerij 

        De Brauwer 
Edegemse brouwerij sinds 1830 

IInntteerriieeuurr  ddeessiiggnn  BBooeell  eenn  RRoommbbeeaauu  

WWiijj  oonnttwweerrppeenn  vvoooorr  iieeddeerreeeenn  ddee  ggeeppaassttee          
    ssttooeell  eenn  bbuurreeaauu  

 

                                             

  

Bouwfirma Boudewijns 

En dat allemaal zonder accijns! 

 

En 

 

     Herstellingswerken Rutten 

Slaagt erin om zelfs het 
bouwvalligste gebouw te stutten ! 

      Charcuterie Laenens Liam 

   Bij ons geniet u van elke gram! 

                                AArrcchheeoollooggiiee  VVaann  DDaammmmee  

BBeerreeiidd  oomm  eellkk  ggeebbiieedd  vvoolllleeddiigg  uuiitt  ttee  kkaammmmeenn!!  

          Choreografie Hanssen 

De beste club om te leren dansen! 
           Opticien Daems Jolien 

 U heeft nog nooit zo scherp gezien! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   VDAB – Declercq  

     Vindt voor u gegarandeerd het              
             gepaste werk! 

          Lifecoach Haentjens Emma 

 Biedt een oplossing voor elk dilemma! 

                 Schoenwinkel Macken 

Het grootste assortiment aan schoenen                      
               met hakken! 

Psychiater Walscharts Kjell 

Dankzij hem voel je je weer goed in je vel! 

Antwoorden 
Puzzel 1: Deliberatie, Pavlov, Kroon 
Puzzel 2: Spa, origami, eerste ministers 
Droodle: inktvis

OPLOSSINGEN

McDonalds
WWF
IKEA
Starbucks
Pizza hut
Youtube
Wikipedia
ZARA
Snickers
Marstercard
Lega
ING
Duplo
Spotify
Coca cola
DHL




