Verjaardagen in april:
Walterus Aluna 10 april
Phillips Ben 20 april
Ferson Ruben 25 april
Masia Leandro 27 april
Aan iedereen een dikke proficiat!

We hebben dan wel geen activiteiten voorzien,
maar op de volgende pagina’s staan enkele mooie
uitdagingen voor jullie. Voor elk wat wils!

(B)engels/speelvogels:
Onderstaande spelletjes kan je spelen met je broer of
zusje of met je ouders:
Raad het voorwerp
Verzamel (stiekem) wat voorwerpen bij elkaar. Blinddoek
je kind/broer, zus en laat hem of haar raden wat het
voorwerp is.
Woord voor woord spelletje
In dit spel verzin je samen een nieuw verhaal. Dat mag
overal over gaan. Je praat om beurten en je mag steeds
maar één woord per keer zeggen. Je verzint vooraf de
naam van het verhaal, zodat je al een beetje weet waar
het over gaat. Daarna begin je met ‘Er was
eens…’ Probeer niet te lang na te denken over welk
woord je gaat zeggen en reageer snel. Loopt de hele zin
in de soep, zeg dan ‘punt’ en begin een nieuwe zin.

Wie blaast het hardst?
Maak per persoon een propje van (verschillende kleuren)
papier en geef ieder een rietje. Maak een start en een
finish en maak er een wedstrijdje van. Wie blaast zijn
propje het eerst over de finish?
Voorwerpen onthouden
Leg verschillende voorwerpen op tafel. Afhankelijk van de
leeftijd van je kind, bepaal je het aantal voorwerpen. Laat
je kind 10 seconden naar de voorwerpen kijken en leg er
dan een handdoek over. Laat je kind de voorwerpen
benoemen.
Een andere variant is om je kind te laten kijken naar de
voorwerpen. De handdoek vervolgens over de
voorwerpen leggen. Je kind even weg sturen en één
voorwerp weg te halen. Laat je kind terugkomen en laat
je kind raden welk voorwerp is weggehaald.
Dobbelsteen knikkeren
Nodig? Een pot met knikkers, een grote knikker en een
dobbelsteen. Leg op de grote knikker een dobbelsteen.
Eén persoon is de doelman, de ander de werper. Maak
een lijn waarachter de werper moet staan. Het doel is
met een knikker de dobbelsteen eraf te werpen. Als de
werper erin slaagt de dobbelsteen eraf te gooien, dan
ontvangt de werper van de doelman net zoveel knikkers
als het aantal ogen op de dobbelsteen. Als de werper
mist, mag de doelman de knikker houden. Ieder mag 5
keer werpen. Degene die aan het einde van het spel de
meeste knikkers heeft, is de winnaar.

Mopje:
Jantje: "Mamma, waarom heb je van die grijze haren?" Mamma: "Dat komt omdat kindjes heel ondeugend zijn." Jantje: "O,
vandaar dat oma helemaal grijs is!"
Sinterklaas en de Kerstman zitten samen aan de bar. Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: "Geef mij maar een biertje!"
Zegt de Kerstman: "Ja daag, ik ben Sinterklaas niet!"

Voor onze leden ksa en kaj

Hoever kan een olifant het bos in
lopen?
Wat heeft 21 ogen maar kan niks
zien?
1 voor 1 stappen mensen de bus
in.
Bij de halte komen er nog eens
zes mensen bij.
Bij de daaropvolgende halte
stappen er weer twee uit.
Hoe laat is de bus vertrokken?
Waarom is een aardbei rood?
Waarom kun je een muis niet
melken?

21 juli is de Belgische Nationale feestdag. Weet je ook welk feit op die dag wordt
herdacht?
Vroeger was 8 mei ook een vaste verlofdag in het onderwijs. Toch werd deze dag
geschrapt van de vakantiekalender. Welke gebeurtenis wordt ieder jaar op 8 mei
herdacht?
De feestdag van de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap is 11 juli. Weet je ook
wanneer de Franstalige Cultuurgemeenschap feest viert?
De Heilige Rochus werd vroeger aangeroepen tegen de gevreesde pest. Op welke
dag wordt het feest van deze Franse Heilige gevierd?

Vul dit raster in met getallen van 1 tot
en met 9. Ieder getal mag slechts
eenmaal worden gebruikt.
De optelsom in de richting van de
pijlen moet steeds gelijk zijn aan 15.

Sinds 1990 hebben onze oosterburen er een nieuwe feestdag bijgekregen. Wat
vieren de Duitsers op 3 oktober?
Vroeger was ook 15 november een verlofdag voor scholieren, maar ook die is
afgeschaft.
Wat wordt er op deze dag gevierd?

zijn aan 15

Deze soldaat moet op tijd in zijn
kazerne zijn.
Help jij hem even door de
wirwar van straatjes?

Nog enkele raadseltjes:

Hoe goed ken jij de feestkalender?

Kan je deze punten door zes rechte
lijnen met elkaar verbinden zonder
het potlood van het papier te
nemen?

Rebus

Kan je in de cirkels van
deze figuur de cijfers 1 tot
en met 8 plaatsen, zonder
dat in de cirkels die met
elkaar verbonden zijn 2
opeenvolgende
cijfers
staan?

Als je orde en rust wil in het hoenderhok, zal
je de ren in vieren moeten verdelen, zodat
er 4 gelijke hokjes ontstaan met elk één
haan en twee kippetjes.

Dilemma.
Een dief zit al jaren in de kerkers van het koninklijk paleis. Enkele
edelen willen de man vrijlaten, anderen willen hem ter dood brengen.
De koning besluit dat het noodlot zal beslissen. In een hoed worden
één witte en één zwarte boon gelegd. De gevangene zal geblinddoekt
één boon uit de hoed nemen. Wordt het de witte, dan is hij vrij. Wordt
het de zwarte, dan sterft hij aan de galg.
De wachters die de hoed en de bonen moeten halen, voelen er weinig
voor om de man vrij te laten en spreken af dat ze 2 zwarte bonen
zullen gebruiken. De gevangene heeft echter het gesprek afgeluisterd
en weet wat hem te doen staat om bij de proef toch zijn vrijheid terug
te krijgen.
Weten jullie het ook?

In dit letterraster moet je 35 computerwoorden schrappen. Ze
staan horizontaal, verticaal of diagonaal. Je kan ze allemaal van links naar
rechts of van boven naar onder lezen. Hieronder vind je de woorden die je
moet schrappen. Heb je alles geschrapt, dan hou je 24 letters over die al
in de goede volgorde staan en samen een bekend internetbegrip vormen.
Geen webmaster kan zonder.
APENSTAARTJE
APPLET
BENCHMARK
BINAIR
BIOS
BLADWIJZER
BLUETOOTH
BREEDSBAND
BROWSER

BYTE
CACHE
COOKIE
DNI
FIREWALL
FLASH
FTP
HACKER
HOTSPOT

HTML
HUB
ICQ
INTERFACE
IRC
JPEG
LAYER
MIDI
NEWBIE

NKI
PDF
RAID
RAM
ROM
ROUTER
SKIN
SPAM
USB

Raadseltje.
Als 4 katten 4 muizen opeten in 4 minuten, hoeveel muizen kunnen
8 katten eten in 8 minuten?
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Een beter wij
begint bij iets minder mij.
En dus.
Raak mij niet aan.
Wees mij nabij.

Helaas… Maar veiligheid gaat voor

Hoe vreemd is het om elkaar niet te mogen aanraken.
Beter worden, doen we vandaag door minder aan
onszelf te denken.
Geen handdruk, geen omhelzing, of zoen. We houden
afstand.
En toch.
Ver van elkaar zijn we elkaar nabij.
Deze tijd van verwarring brengt ons samen.
We hebben mekaar broodnodig.
Sommigen hebben ons meer nodig dan anderen.
Laten we daarom doen wat we kunnen.
Laten we méér doen dan we kunnen.

In acht van de witte vakjes in het vierkant
kan een kruisje staan, zonder dat zich in
horizontale, verticale of diagonale lijn méér
dan één kruisje bevindt. Proberen maar!
Zoek de meisjesnamen in de volgende zinnen:

leiding (B)engels / Speelvogels:
Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188 (asp)
Jansen Yannick, Steyvenstraat 2.0,
Walterus Aluna, Kipdorpstr. 27
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95

089 46 76 96
089 46 30 27
0472 874246
0493 583559
0473 321439

Leiding ksa
Vankevelaer Sofie, Weidestr. 8 Meeuwen
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50

011 79 41 86
089 47 22 50
089 46 76 96

Volwassen begeleiding:
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49

089 46 29 71

1. Hij sprak Spaans of Iers: in alle geval ik verstond er
niets van.
2. De koning en de koningin stonden er maar voor spek
en bonen bij.
3. Hoe kan Hugo de lieve meisjes van het laatste jaar
allemaal versieren?
4. Kan je die autocar in Aarschot gaan depanneren.
5. Strompelend greep de man naar zijn hartstreek.
6. Wil je dit huis kopen dan mag je nog lang sparen.
7. Zeg haar duidelijk dat ze zeker niet mag dansen met
die nozem.
8. Twaalf handelaars, ongeveer, leken geïnteresseerd in
ons aanbod
9. De eerlijke vinder werd door oma rijkelijk beloond.
10. Ik ben kletsnat, al iedere keer dat we gaan wandelen
regent het pijpenstelen.
De oplossingen van deze puzzelpagina’s publiceren we in
ons krantje van mei.
Maar…
Je krijgt hierbij van ons een extra krantje als reserve.
Wie voor 27 april dit krantje met zijn foutloze oplossing
bij Etienne in de brievenbus steekt, die maakt kans op
een leuke prijs. (vergeet je naam niet te vermelden)

ACTIVITEITEN

Laten we thuis blijven én naar elkaar zwaaien.
Laten we elkaar bellen én kaartjes schrijven naar wie
geen bezoek meer krijgt.
Laten we boodschappen doen én delen wat we hebben.
Laten we dankbaar zijn.
Dankbaar om deze kans tot verstilling.
Dankbaar voor wie naar buiten gaat om zieken te
beschermen en te genezen.

Ik raak jou niet aan.
Maar ik ben je nabij.

alles:
In de maand april vinden er géén activiteiten plaats.
Wat de toestand in mei zal zijn, dat is nog koffiedik kijken.
Maar het is niet uitgesloten dat – gezien de omstandigheden - het verenigingsleven stil zal liggen.
Mocht daar verandering in komen dan zullen we jullie
hierover zo snel als mogelijk informeren.

Klein kamp (B)engels en Speelvogels.
15 17 mei.
Al onze jongste leden hebben een aantal weken terug ons
kampboekje ontvangen. Precies op het ogenblik dat de
coronacrisis uitbrak. Niemand kon toen
voorspellen hoe dit dramatische gebeuren
zou aflopen.
Helaas.
Tot onze spijt moeten we jullie mededelen
dat ons klein kamp NIET doorgaat.
Dat is jammer, maar het is niet anders. Ook
hier kiezen we voor de veiligheid van onze leden. Zelfs als
de maatregelen in mei versoepeld worden: ook dan gaat
het klein kamp niet door.

Groot kamp voor alle leden
Comblain au Pont

tekst: Bond Zonder Naam (april 2020)

11 – 21 juli voor +12 jaar
17 – 21 juli voor 6 – 11 jaar
Ons kampboekje is helemaal klaar, maar we wachten nog
even om het voor iedereen af te drukken. Pas als we zeker
zijn dat alles veilig kan verlopen en er van hogerhand ook
toestemming is, pas op dat ogenblik zullen we ons
kampboekje ter beschikking stellen.
We verklappen wel nog even: kostprijs, all-in, voor ksaleden +12 jaar: 1 lid = € 255
2 of meer leden zelfde gezin = € 240 per persoon.
Voor de (B)engels en Speelvogels is de bijdrage € 120 per
persoon.
Noteer alvast de datum. We informeren u ten gepaste tijd
of ons groot zomerkamp kan / mag doorgaan.

KAJ 18+
Ook voor onze jongerenbeweging zijn alle
activiteiten tot nader order geschorst.

