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ACTIVITEITENBOEKJE 

 
  



Welkom  
Dag liefste KSA’ers! 
 
Aangezien wij nog steeds geen activiteiten mogen geven willen wij jullie op deze manier toch 
een unieke KSA-namiddag laten beleven.  
In dit boekje vinden jullie activiteiten gemaakt door de sloeberleiding, pagadderleiding en 
joroleiding.  
Uiteraard mogen jullie ook de activiteiten van de andere groepen doen.  
Veel plezier en hopelijk tot snel!  
 
Groetjes, de leiding 💙 
  



SLOEBERS 
Liefste sloebertjes  
Door het coronavirus kunnen we helaas een tijdje niet meer naar de KSA. Dat vinden we heel 
jammer, want we missen jullie stiekem wel een beetje. Maar daar hebben we nu een 
oplossing voor gevonden! Jullie super, mega, coole leiding heeft ervoor gezorgd dat jullie je 
niet meer hoeven te vervelen. En vergeet niet om in uw kot te blijven he! "#$%  
Heeeeeeeeeel veeeeeeeel groetjes 
Kevin, Phebe en Lies 
  



Knutselen maar! 

Kakelende kippen 
Wat heb je nodig?  

• Eierdoosje van vier eieren 
• Verf in een pastelkleur  
• Vormpjes voor de kippen (zie volgende 

pagina) 
• Een breekmes 
• Gekleurd papier 
• Satéstokjes 
• Garen  
• Lijm  

Zo ga je te werk  
1. Schilder een eierdoosje van 4 eieren in een 

kleurtje dat je zelf wilt. Laat het goed drogen 
2. Print de vormpjes voor de kip en knip ze uit 
3. Maak inkepingen in het doosje en steek de 

vormpjes er in 
4. Maak een vlaggenlijn: knip driehoekjes uit 

gekleurd papier, plak ze op een stukje garen en bind ze vast aan twee satéprikkers. 
Steek ze vast in het eierdoosje 

5. Maak extra kipjes van stukken eierdoos  
  



 
 



 

Kalfje in 3D 
Wat heb je nodig?  

• Bijlage met de afbeeldingen van het kalfje 
• Printer voor het afdrukken van de 

afbeeldingen 
• Klein doosje (bv. theedoosje of melkpakje) 
• Stukje karton 
• Wit A4-papier 
• Zwarte en roze stift 
• Schaar 
• Lijm 

Zo ga je te werk  
1. Print de afbeeldingen van het kalfje op wit A4-papier 
2. Knip alle afbeeldingen uit 
3. Plak de poten op een stuk karton en knip deze vervolgens weer uit (op deze manier 

maak je de poten stevig, zodat het kalfje kan blijven staan) 
4. Teken zwarte koeienvlakken op de poten en de staart 
5. Kleur de uier roze 
6. Omwikkel het doosje met wit A4-papier en plak dit goed vast 
7. Teken ook zwarte koeienvlekken op het nu witte doosje 
8. Vouw het vouwlijntje van de uier om en plak deze aan de onderkant van het doosje 
9. Plak nu de poten met een klein randje aan de zijkant van het doosje (twee aan elke 

kant) 
10. Plak de kop op de voorkant van het doosje 

    
 
  



 



Lekkere recepten! Jammieeee! 

Kaboutermelk  
Wat heb je nodig?  

• 250 ml koude melk  
• 100 ml frambozenyoghurt (zonder suiker) 
• 1 kopje verse of bevroren frambozen  

Hoe ga je te werk?  
1. Doe de koude melk, de frambozenyoghurt en de 

frambozen in een mengbeker.  
2. Mix dan alles gedurende 1 minuut 
3. Schenk het drankje in twee grote glazen met een 

rietje, of in een kopje, zoals in Plops melkherberg 
 
 
 

Kermisappels 
Wat heb je nodig? (voor 4 stuks)  

• 4 appels 
• 100 g gemengde noten 
• 50 cl water 
• 600 g kristalsuiker 
• 2 el voedingskleurstof  
• satéstokjes 

Hoe ga je te werk?  
1. Spoel de appels, droog ze af en 

verwijder de steeltjes  
2. Steek een satéstokje door de 

appel op de plaats van het 
steeltje 

3. Breng het water samen met de suiker en de kleurstof al roerend aan de kook tot de 
suiker opgelost is. Laat pruttelen op een zacht vuurtje, roer af en toe. Als de stroop 
begint in te dikken en bellen maakt, kan je een beetje op een bord doen. Als dit hard 
wordt, is de stroop klaar en kunnen de appels geglazuurd worden  

4. Hou de pan een beetje schuin en draai de appels door de stroop tot ze helemaal 
bedekt zijn met de suikerstroop. Rol ze dan door de nootjes. Zet ze op bakpapier en 
laat het glazuur eerst hard worden voor je ze opeet 
 

 
  



Spelletjes! 

Bowlen  
Maak je eigen bowlingspel met lege flessen en een tennisbal. Ga op een afstand staan van de 
flessen en gooi zo hard je kan je tennisbal naar de lege flessen. Zorg ervoor dat je in 1 keer 
zoveel mogelijk flessen om hebt gegooid met de tennisbal!  
Ennn… STRIKE!!! 

 

Domino  
Tijd om de handen uit de mouwen te steken! Maak met materiaal dat je thuis vindt een zo 
groot mogelijke dominorij. Wees creatief in het materiaal dat je gebruikt (maak niks kapot) 
en zorg voor een enorme kettingreactie! 

 
  



Verbinden stip voor stip  
Hmmm deze tekening is nog niet afgemaakt… De leiding kan er maar niet achterkomen welk 
dier hier getekend staat. We weten zeker dat de sloebers ons kunnen helpen! Verbind de 
cijfers met elkaar en help de leiding bij het ontdekken welk dier er gevormd wordt! 

 
  



PAGADDERS 
Liefse pagadders 
Natuurlijk vinden wij het zeer jammer dat we jullie nog steeds geen activiteit mogen geven. 
Daarom hebben we voor jullie enkele activiteiten voorzien die jullie thuis kunnen doen en 
maken!  
Hopelijk zien we jullie snel terug!  
Groetjes jullie superleuke leiding die jullie ongetwijfeld ook missen!!! 
Laure, Anke, Luna en Jonas 💋 
 
  



Koken met Jonas en Luna 

Zandkoekjes  
Wat heb je nodig? (voor 4 personen)  

• Eigeel van 1 ei  
• 80 gram boter 
• 1 pakje vanillesuiker 
• 50 gram bloemsuiker 
• 125 gram bloem  
• Cacaopoeder 

Hoe ga je te werk? 
1. Doe de bloem, boter, 

vanillesuiker en bloemsuiker in 
een kom. Kneed tot het deeg mooi glad is, zonder brokjes 

2. Verdeel het deeg in twee. Bij één deel kneed je er een beetje cacaopoeder onder tot 
het deeg mooi bruin is. Laat dit een kwartier opstijven in de koelkast 

3. Rol vervolgens beide helften open met een deegrol. Gebruik leuke vormpjes of snij 
figuurtjes uit het deeg 

4. Leg de vormpjes op een bakplaat met bakpapier. Stop de bakplaat in een 
voorverwarmde oven van 180°C gedurende 20 à 25 minuten 

Extra voor versiering  
Bestrijk de koekjes voor ze in de oven gaan met een losgeklopt ei. Na het bakken kun je de 
koekjes versieren met glazuur. Dit is eenvoudig zelf te maken.  
Glazuur maken  
Klop het eiwit van 1 eierdooier goed los en doe hierbij langzaam 250 gram bloemsuiker. 
Eventueel kan je er nog enkele druppels citroensap bijdoen.  
Voor een kleurtje kan je er kleurstof bijdoen of gekleurde siroop.  
De koekjes moeten afgekoeld zijn voor je het glazuur erop doet.  
Het glazuur kan dienen als soort lijm voor allerlei versieringen zoals hagelslag, kleine 
snoepjes of chocolaatjes.  
 
Smakelijk!  
  



Knutselen met Laure en Anke 

Plantjes uit wc-rolletjes  
Wat heb je nodig?  

• Lege wc-rolletjes  
• Witte verf  
• Schaar  
• Stiften of gekleurde verf  

Hoe ga je te werk?  
1. Knip een vorm uit een leeg wc-rolletje. Het wc-

rolletje moet 1 geheel blijven!  
2. Hoe dunner het steeltje, hoe moeilijker en hoe 

lager de pot hoe moeilijker  
3. Voor je eerste plantje kies je best een ronde cactus, 

dan moet je niet in bochten knippen zo verklein je 
de kans dat je rolletje scheurt  

4. Beschilder het uitgeknipte rolletje met witte verf, 
zo komt de kleur van het karton er niet meer door 

5. Als het droog is kan je het beschilderen of inkleuren met stiften  
6. Voilà, nu kan je je eigen plantjes maken en je hoeft ze helemaal geen water te geven!  

 

 
 

 
  



Paasmandje  
Wat heb je nodig?  

• Stiften of kleurpotloden  
• Schaar 
• Lijm 
• Sjabloon op de volgende pagina  

Hoe ga je te werk?  
1. Kleur het sjabloon in  
2. Knip het vervolgens uit, let op dat je er niets afknipt dat je nog nodig hebt 
3. Vouw het mandje op de randjes. Kijk naar het voorbeeld bovenaan het sjabloon 
4. Plak het mandje aan elkaar  

  



 
  



Uitdagingen 
1. Trek zoveel mogelijk truien aan binnen de 10 minuten  
2. Neem een foto met 10 blauwe voorwerpen, je krijgt 20 minuten om voorwerpen te 

zoeken en de foto te nemen  
3. Vorm met 10 tandenstokers KSA binnen de 3 minuten  
4. Schmink je mama of papa, zij moeten zonder kijken raden wat het is. Hiervoor krijg je 

15 minuten  
5. Water talking challenge. Tip: doe deze uitdaging buiten bij goed weer!  

- Kies een onderwerp bv. KSA  
- Neem een grote slok water in je mond, niet slikken! 
- Zeg woorden die te maken hebben met je onderwerp bv. kamp, bosspel 
- Iemand anders moet raden wat je zegt  
- Als je het water uitspuwt ben je verloren  
- Wissel daarna van rol (spreker-rader), wie het meeste punten verdient is de 

winnaar   
6. De smaaktest. Dit is opnieuw een uitdaging om met je broer/zus/mama/papa te 

spelen 
- Je mag 5 dingen om te proeven kiezen voor de andere  
- De andere persoon moet geblinddoekt proeven  
- Daarna is het jouw beurt 
- Wie het meest kan raden wat hij/zij proeft is de winnaar  

7. Plaats een beer voor je deur of raam voor de berenzoektocht. Trek hem iets aan van 
de KSA, zo kan je aan de buurt tonen waar alle trotse KSA’ers wonen. Deze opdracht 
is opnieuw op tijd! Hiervoor krijg je 7 minuten  

8. Verstop jezelf onder al je knuffels, vraag eventueel hulp aan iemand zodat je niet 
meer zichtbaar bent. Je scoort een punt als je mama of papa niet opmerkt dat je 
onder al je knuffels ligt. Je krijgt hiervoor 20 minuten  

9. Bouw een kamp! Je mag zelf kiezen of je dit binnen of buiten doet. Het zou leuk zijn 
als het gedurende het weekend mag blijven staan van je ouders. Dan kan je enkele 
activiteiten van de sloebers en joro’s maken in je eigen kamp! Hiervoor krijg je 30 
minuten  

10. Laat iemand anders een foto zoeken van toen je kleiner was. Je moet de positie van 
de foto zo goed mogelijk nadoen, eventueel ook het decor. Vanaf je de foto te zien 
krijgt gaat je tijd in. Je krijgt hiervoor 10 minuten. Tip: je kan je verkleden 

  



JORO’S 
Dag iefste joro’tjes 
Ook wij missen jullie en vinden het enorm spijtig dat onze activiteiten niet meer kunnen 
doorgaan. Omdat het net zo belangrijk is dat we allemaal veilig thuisblijven hebben we 
ervoor gezorgd dat jullie zich dan toch niet zullen vervelen. Maar niet getreurd, later zullen 
we ervoor zorgen dat alle gemiste activiteiten toch aan bod zullen komen!  
Wij kijken er alvast naar uit om terug leiding te mogen geven aan jullie. 
PS: vergeet zeker niet om jullie mooie werkjes naar ons door te sturen! 
Lieve groetjes 
Erinne, Seppe en Laure xxx 
 
 
 
  



Knutseleeeeeeen 

De aarde in papier maché 
Wat heb je nodig?  

• Bloem 
• Water  
• Kookpan  
• Eierklopper 
• Krantenpapier 
• Groot penseel 
• Opgeblazen ballon 
• Verf 

Hoe ga je te werk?  
1. Scheur het krantenpapier in lange stroken 
2. Giet 5 kopjes water en 1 kopje bloem in de kookpan. Verwarm op een zacht vuurtje 

zodat er lijm ontstaat. Werk eventuele klonters weg met de klopper en laat afkoelen 
3. Leg de stroken papier op de opgeblazen ballon. Gebruik het penseel om de lijm op 

het papier aan te brengen en herhaal dit totdat de ballon volledig beplakt is met 
papier 

4. Eenmaal de lijm droog is, kan je beginnen schilderen en een originele aarde 
ontwerpen 

Tip: Je kan natuurlijk alles schilderen wat je maar wil: dieren, mensen, planeten van het 
zonnestelsel… Er is maar 1 limiet, je verbeelding! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Een speelwereld van zoutdeeg  
Wat heb je nodig?  

• 2 kopjes bloem 
• 1 kopje fijn zout 
• 1 kopje lauw water 
• Oven 
• Verf 

Hoe ga je te werk?  
1. Herondek de klassieker in het 

knutselen! Meng bloem, water en 
zout en kneed tot je een soepel deeg krijgt, dat niet meer aan je vingers plakt. Is het 
deeg korrelig of droog, voeg er dan nog wat water aan toe. Is het deeg te nat, voeg 
wat bloem toe 

2. Nu kan jij je verbeelding beginnen boetseren: gekke personages, dieren of leuke 
objecten 

3. Zijn de creaties klaar? Leg ze dan op een bakplaat en laat ze minstens 3 uur lang aan 
de open lucht drogen. Zo vermijd je dat er luchtbelletjes verschijnen bij het bakken 

4. Plaats alles in een voorverwarmde oven op 75 of 100°C en laat minstens 1u bakken 
5. Na afkoeling kan je gaan decoren. Ga volop met verf aan de slag. Gebruik waterverf 

of plakkaatverf voor een glanzend effect 
6. Extra leuk en leidster Laure zou het zeker doen: afwerken met glitters! 

  



Feestelijke paasslinger  
Wat heb je nodig?  

• Paassjablonen  
• Touw 
• Houten stokjes 
• Verschillende kleurtjes papier 
• Lijm 
• Een nietjesmachine 

Hoe ga je te werk?  
1. Teken ovaalvormen op de verschillende 

kleuren papier 
2. Knip de konijnenprent uit, kleur hem in 
3. Maak een gaatje bovenaan in de papieren eitjes en het konijntje en steek er een 

touwtje door 
4. Niet het touwtje vast aan de eitjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Beestige paasbokalen  
Wat heb je nodig?  

• Glazen bokalen 
• Witte verf of spuitlak 
• Roze en zwarte grondverf 
• Een klein penseel 
• Een klein stukje witte vilt of wit papier 
• Een schaar 
• Lijm 

Hoe ga je te werk?  
1. Draai de bokaal om en leg hem op wat krantenpapier. Spuit of verf de buitenkant wit 

en laat drogen. Herhaal dit meerdere keren voor een goede dekking 
2. Maak met zwarte verf twee oogjes. Verf voor de neus een driehoekje met een klein 

lijntje naar beneden. Geef je konijn blozende wangen met roze verf 
3. Knip uit het witte vilt of wit papier twee oren. Lijm ze vast op het deksel van de 

bokaal 
 
 
 


