VU: vzw 85ste Elsdonk Scouts
Boekske tegen de verveling tijdens de paasvakantie

Inhoudstafel
Woordje
van de groepies
Beste ouders, leden en sympathisanten,
Ondanks de landelijke quarantaine heeft de leiding van de 85e beslist om
opdrachtjes en vergaderingen te organiseren, hieronder te vinden in het
paasvakantie-corona-boekske, voor onze teerbeminde leden.
De komende twee weken zijn dus voor alle takken voorzien van
activiteiten om niet te veel stil te zitten in uw kot. Verder willen we
meedelen dat de kampen nog altijd zullen doorgaan op de
Woordje
geplande data, zoals voorgeschreven door Scouts en Gidsen
Vlaanderen.
Tenslotte willen we we iedereen een goede
gezondheid wensen in deze moeilijke periode!
Stevige linker,
De groepies

Kapoenen

Kapoenen
Pannenkoekenslakken maken
Ingridiënten voor 6 slakjes
• 2 pannenkoeken
• 12 mikado-sticks
• Gesmolten chocolade (niet veel)
• 2 eetlepels choco
• 12 smarties (snoepjes)
• 6 melocakes

Kapoenen

Ingrediënten voor 10 pannenkoeken
• 1,5 ei
• 125g bloem
• Één mespuntje zout
• 320ml melk
• 60g vanille suiker
• 25g boter
Deze week kunnen jullie creatief zijn in de keuken met
pannenkoekenslakken! Lach is lief naar jullie mama en papa en vraag of
ze jullie een handje willen helpen.
Bereiding pannenkoeken:
1.
2.
3.
4.

Kluts de eieren in een kom en roer de melk erdoor.
Zeef de bloem boven de kom en voeg de vanillesuiker en het zout toe.
Smelt de boter en roer door het beslag.
Verwarm een pan met antiaanbaklaag voor op matig vuur, vet ze in
met wat boter of olie en lepel hierin een portie beslag, draai met de pan
om het beslag mooi te verspreiden. Laat bakken tot de rand van de
pannenkoek krokant wordt en draai om. Laat aan de andere kant nog
een minuutje verder bakken. Werk zo al het beslag op.

Als de pannenkoeken klaar zijn, heb je voor de slakjes 2 pannenkoeken
nodig. De rest kun je gewoon opeten, met suiker of siroop.
1.

Leg twee pannenkoeken op elkaar, besmeer de bovenste met
hazelnootpasta.
2. Rol de pannenkoek op en snij in 6 rolletjes.
3. Werk af met een melocake (hoofd), mikadostokjes (voelsprieten) en
ogen (smarties). Gebruik gesmolten chocolade of een chocoladestift
om alles vast te lijmen.

Kapoenen
Knutsel zelf je paasmand!
Het is bijna Pasen en dan moeten er natuurlijk paaseitjes geraapt worden.
Daarom kunnen jullie met deze leuk video zelf een mandje maken.
https://www.youtube.com/watch?v=ASRsSVGKNZo

Kapoenen

Stuur jullie mooie resultaten zeker door naar de leiding!!!!

Kapoenen

Kapoenen

Kapoenen
Berenjacht
Wij hebben voor jullie een leuke route uitgestippeld om beertjes te
gaan zoeken in Edegem. Zodat jullie in deze tijden toch nog buiten
kunnen komen en van het zonnetje kunnen genieten. Neem zeker
jullie mama, papa en zusjes of broertjes mee.

Kapoenen

Kapoenen
Paashaas knutselen
Maak een ubermega fantastische paashaas! Het is niet moeilijk
en super handig voor paaseitjes in te stoppen.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BgCOv2fpVQA

Kapoenen

Welpen
Dag liefste welpen, het is al een tijdje geleden dat we mekaar hebben
gezien. Wij missen jullie en we zijn zeker dat jullie ons ook missen! Hoe
is het met jullie? Jammer dat er geen school is he? Jullie vonden dat
toch zo leuk?
We hebben met de leiding wat opdrachtjes voor jullie gemaakt
die jullie zullen helpen om je niet te vervelen tijdens de
paasvakantie. Als je een opdracht hebt gemaakt, aarzel dan niet
en stuur ze naar ons.
Vraag eerst aan je ouders of je een bepaalde opdracht mag
Welpen
maken.
De opdrachtjes:
•

Maak een kamp in huis. Wees creatief, de zetels, bezems, dekens en
desnoods de klerenkast van je mama. Waar je mee speelt moet je
nadien wel opruimen dus hou dat in je achterhoofd!

•

Je hebt misschien al gemerkt dat mensen knuffelberen voor hun raam
leggen. Dit is om de dokters en verplegers te steunen in de strijd tegen
Corona. Kleed een beertje aan alsof hij bij ons op de scouts zit.

•

Teken het 85e scouts logo en stuur het naar ons op

Welpen
•

Maak een domino door je huis. Kijk de onderstaande video voor wat
inspiratie. Breek aub het kot niet af!
https://www.youtube.com/watch?v=CjUj9RInu80

•

Maak een TikTok dansje (15 seconden) op het liedje
Roses - Saint JHN (Imanbek Remix) en stuur het naar ons.
Hier is een voorbeeldfilmpje!
https://youtu.be/MdPgZ7avMeM
Welpen

•

Bak een appeltaart/cake. Er is niets lekkerder dan een cake
tijdens een warme lentedag. Stuur ons wat sfeerfoto’s tijdens het
maken van de cake/taart.

•

Breng ontbijt op bed voor je ouders/broer(s)/zus(sen). Zij verdienen het
om eens lekker in de watten gelegd te worden

•

Bouw een toren van lego of ander bouw blokjes. Probeer zo hoog
mogelijk te geraken. Stuur ons nadien de toren door, uiteraard met
jezelf ernaast.

•

Los de woordzoeker in de bijlage op (1)

•

Ontwerp je eigen pokémon kaart (2)

•

Los de sudoku op (3)

•

Maak de tekening af (4)

Welpen
1)

Welpen
2)

Welpen
3) Een sudoku is een wiskundige puzzel. Je moet alle vakjes invullen met de
juiste nummers van 1 tot en met 6. Er mag nooit eenzelfde nummer in dezelfde
kolom staan. Ook mag je geen dubbele nummers in hetzelfde overkoepelend
vak hebben. Succes jongens!

Welpen
4) Verbind de puntjes met elkaar om te zien wat de tekening inhoudt!

Oudwelpen
Hey oudwelpen, dat is weer even geleden. Lukt het jullie je wat bezig te
houden in deze ongewone situatie? Indien je hierop ja kan antwoorden,
goed bezig! Indien dit niet het geval is, niet getreurd want hier is jullie
leiding met een paar suggesties die je kan doen om je bezig te houden
deze lange dagen. Wie weet geeft het jullie ook wat inspiratie om zelf
nog leuke bezigheden te bedenken
.
❖ Teken het logo van de 85 en hang het aan een raam
Denk af en toe nog eens aan de scouts door ons geliefde logo na te
tekenen. Als je wil kan je er altijd je eigen creatieve draai aan geven.
Eens je meesterlijk eerbetoon aan onze geweldige scouts klaar is, kan
je je hele straat tonen dat jij wel echt een scout bent door je logo aan
het raam te hangen.

❖ Creëer met zoutdeeg
Met zoutdeeg kan je net zoals met klei enkele mooie creaties maken,
maar in tegenstelling tot klei kan je het deeg makkelijk zelf maken met
ingrediënten uit je keuken.

Benodigdheden
▪

1 kop zout

▪

3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem)

▪

1 kop water

▪

een eetlepel olie (aardnoot, maïs of olijf)

▪

een grote, stevige kom

Oudwelpen
Bereiding

Oudwelpen

o

Meng het water en het zout in de grote kom.

o

Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg
met je (propere) handen. Een favoriete bezigheid van
kinderen!

o

Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed
samen.

o

Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog
enkele druppels water toe. Als het deeg te nat is, voeg
dan een heel klein beetje bloem toe.

Je kan met vormpjes werken of enkel met je handen om te maken
wat jij maar wil. Je kan je creaties 1 tot 3 uur bakken in een oven
of een dag lang laten drogen op de verwarming. Als je wil kan je
ze daarna nog kleuren.

❖ Kruiswoordraadsels & woordzoekers
We hebben voor jullie enkele kruisraadsels en woordzoekers gemaakt,
dus laat jullie hersenen maar eens goed nadenken over de oplossingen
en verscherp jullie blik om de woorden te vinden.
❖ Google song translate
Hoewel Google translate een geweldige hulp kan zijn bij het maken van
je taken Frans of als je een vreemd woord niet begrijpt, iedereen weet
wel dat Google translate niet altijd even correct is in zijn vertalingen. Dit
wordt zeer duidelijk wanneer je een liedje vertaalt van bijvoorbeeld
Engels naar Nederlands. Als je dit dan nog eens terug naar het Engels
en weer naar het Nederlands vertaalt, dan slaagt de tekst haast
nergens meer op. Je kan als je wilt ook een kleine quiz met je gezin
houden om te zien wie het snelst de verschrikkelijk vertaalde liedjes
herkent.

Oudwelpen
❖ Random Wiki article challenge
Ga naar Wikipedia, klik op willekeurige pagine en klik op elke
doorverwijzing naar een ander artikel tot je op het artikel over scouts of
jeugdbeweging komt.
Bijvoorbeeld: je start op Lords of the Rising Sun, dan kan je klikken op
Strategiespel. Op het artikel Strategiespel kan je dan verder gaan naar
Stratego. Hier kan je verder klikken naar Levend Statego en zo kan je
helemaal onderaan dit artikel verder klikken naar Scouting.
Dit ging dus redelijk snel, maar soms kan het wel wat langer duren. Zo
zie je ook dat 2 totaal verschillende onderwerpen toch maar een paar
kliks van elkaar verwijderd zijn.
❖ Maak een tekening met je ogen gesloten
Wie weet wat voor een kunstwerk je kan maken als je je ogen gesloten
houdt? Je kan proberen zo goed mogelijk een bestaand voorwerp te
tekenen en uiteindelijk besluiten dat het toch eerder wat abstract is, of
je kan lijnen in het wild trekken en zien wat daaruit komt.
(Probeer wel op je tekenblad te blijven en niet de tafel mee te kleuren)
❖ Bouw een thuiskamp
Nu we niet in ’t Fort kampen kunnen bouwen, zullen we het ergens
anders moeten doen. Dus waarom dan niet thuis? Verplaats wat zetels
en tafels, pak wat kussens en dekens en start aan de bouw van je
eigen thuisfront.
❖ Tiktok challenges
Op TikTok zijn veel creatieve uitdagingen te vinden, sommige al wat
moeilijker dan andere en sommige wat onnozeler dan andere. Hier
geven we jullie al 3 actieve dance challenges die je kan proberen te
leren. Je kan altijd zelf verder zoeken op TikTok naar andere leuke
challenges, maar wees er wel van bewust dat sommige challenges wel
degelijk gevaarlijk zijn (denk bijvoorbeeld aan de skullbreaker
challenge).
https://www.youtube.com/watch?v=QqZQRQiv90A
https://www.youtube.com/watch?v=05_SZfB1qNg
https://www.youtube.com/watch?v=G16GVDTS_pg

Oudwelpen
❖ Puzzel
Af en toe eens een puzzel maken kan ook leuk zijn. Je kan er ook zeker
lange tijd aan zitten, vooral als het een puzzel van 1000 stukken is.
Zeker een aanrader als je even je gedachten wil verzetten.
❖ Sjorren
Jullie zijn nu eenmaal oudwelpen, de laatste tak voor de
jongverkenners waar jullie op kamp jullie eigen tafel en soms ook
kookvuren moeten sjorren. Helaas hebben we tot nu toe dit jaar nog
geen technieken vergaderingen kunnen doen. Daarom vragen we jullie
om af en toe eens een kijkje te nemen online naar bijvoorbeeld
YouTube tutorials om al een klein beetje een idee te hebben van hoe
het moet.
❖ Verzin een eigen spel dat we eens op kamp kunnen spelen
Soms hebben jullie zelf goede ideeën voor spellen die jullie willen
spelen. Helaas kunnen we dit meestal niet doen op vergaderingen of
weekends of op kamp, doordat we al met een ander, goed uitgewerkt
spel bezig zijn of omdat de planning te vol is. Nu is jullie kans om zelf
een eigen spel te maken, met duidelijke regels en doelen. Werk jullie
spel goed en gestructureerd uit, schrijf de regels op en als je zelf echt
denkt dat dit een nieuwe scouts-classic moet worden, stuur je spel dan
maar naar ons door. Dan kunnen wij er ook een kijkje naar nemen en
eventueel wat dingen aanpassen om het wat makkelijker en vlotter te
maken. En wie weet, misschien kunnen we jouw spel wel op kamp
spelen!

Zo, dat zijn dan enkele activiteiten die we voor jullie hebben bedacht om
je bezig te houden deze tijden. Hopelijk zal deze situatie niet te lang
meer duren, maar in de tussentijd is het belangrijk dat we veilig blijven
en anderen niet in gevaar brengen. Houd jezelf daarom maar bezig met
deze fijne activiteiten of met iets anders. Vergeet niet dat je nog altijd
contact kan houden met je vrienden door bijvoorbeeld met hen te bellen.
Zo, dat was het weer voor ons, luister naar je ouders, stay safe en tot de
volgende vergadering!
Stevige linker,
Fréderick, Wilm en Yarno

Oudwelpen

Oudwelpen

Oudwelpen

Oudwelpen

Jongverkenners
Jow gasten!
Om jullie nuttig bezig te houden tijdens de paasvakantie hebben
wij een hippe een tegen allen voorzien! Volg allemaal het
instagramaccount: 85jvk2020
Tijdens de paasvakantie volgt elke dag een opdracht die
jullie zo goed mogelijk moeten uitvoeren en filmen!
De filmpjes worden gepost op ons instagramaccount
(vergeet uwe naam niet te vermelden he slimme!).
Diegene met de meeste likes om het einde van de
JVK
dag wint die dag een punt. Op het einde van de week wint
de jvk met de meeste punten. May the odds be ever in your favor!
Om de filmpjes te uploaden mogen jullie aanmelden (het is niet de
bedoeling om de leiding te volgen xoxo)
Accountnaam: 85jvk2020
Wachtwoord: Bunker123
Dag 1 (maandag): Mooiste tekening van een bekend schilderij
maken (voor inspiratielozen:
http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/kunstcultuur/beroemde-schilderijen)
#sophiehaarhoofdteltniet #monalisa
Dag 2 (dinsdag): Een tiktokdansje maken
#ellafrutella
Dag 3 (woensdag): Om ter meeste koeken in de mond: wij
prefereren letterkoeken.
Dag 4 (donderdag): de grappigste wint vandaag, maak de beste
meme: https://imgflip.com/memegenerator
#reddit
Dag 5 (vrijdag): Bouw de hoogste toren met Tupperware potjes!
#torenvanpizza

Jongverkenners
Dag 6 (zaterdag): Om ter langste/origineelste dominobaan maken
#teennatander
Dag 7 (zondag): doe een huishoudelijke taak
#haaldeinnerlijkecinderellanaarboven

JVK

Dag 8 (maandag): workoutfilmpje maken: tag een leiding
die dit daarna moet uitvoeren.
#nopainnogain #youusethemoryoulosethem

Dag 9 (dinsdag): om ter beste kamp in huis maken.
#kampwaesmagook
Dag 10 (woensdag): laat de mama verschieten.
#kutzooi #HAHAHA
Dag 11 (donderdag): hoogste score op jetpack joyride (app)
Dag 12 (vrijdag): mooiste tekening stappen met een wandelapp.
Voorbeeld:

#geenpiemols
Dag 13 (zaterdag): maak een dessertje.
#bakeoffedegem
Dag 14 (zondag): leer uw huisdier een mooi kunstje aan, bij
afwezigheid van een huisdier zijn huisgenoten toegelaten
#florwintsowieso

Verkenners
Paasvakantie Boekje Verkenners
Dag liefste verkenners en ouders,
Omdat we onze verkenners niet al te veel op hun achterste voor de tv
willen zien zitten gedurende de paasvakantie hebben we besloten om
nog een paar opdrachtjes mee te geven tijdens deze huiswerkloze
weken. Om de dag zullen we dus mini-vergaderingen houden waarbij
punten te verdienen zijn, daar tegenover staan dan weer mooie
beloningen op kamp! Hieronder volgen de data met een opdracht,
verdere uitleg zal altijd de dag vooraf of zelf volgen via de WhatsApp
groep.
7 april 85e Vk Drag Race
Vandaag gaan we allemaal onze innerlijke travestiet bovenhalen, hoe
fouter hoe beter! Duik de kleerkast van je zus of moeder in en laat zien
hoe een echte dragqueen zich kleed om zich te beschermen tegen de
Covid-19-pandemie. 1 foto per lid volstaat x
9 april Meme Time
Vandaag mogen jullie je beste corona-memes bovenhalen. In deze
moeilijke tijden kan het wel eens welgekomen zijn om wat te lachen.
Meerdere inzendingen zijn natuurlijk toegelaten en eigen creaties
worden aangemoedigd!

11 april Jouw ideale scoutslokaal
Vandaag willen we jullie laten kennismaken met de wondere wereld van
Sunnieday! Deze opdracht gaat nu van start, maar is een project waar
nog heel de vakantie aan gewerkt kan worden! Kort samengevat kun je
een kamer inrichten naar keuze waar uw collega’s en de leiding op
bezoek mogen komen. Laat ons zien hoe het ideale verkenners lokaal
er uit zou zien!

Verkenners
13 april Karaoke night
We houden ons vandaag bezig met een Oost-Aziatische
trend waarvan de wereld al snel in de ban was, neen het
gaat niet over Covid-19 maar over karaoke. In
tegenstelling tot covid brengt karaoke vrienden al jarenlang
dichter bij elkaar, het is immers in onze sociale
dieptepunten
dat we onze échte vrienden tegenkomen. Maak een video
van je mooiste karaoke prestatie(s) en stuur deze door in
VK
de WhatsApp groep (extra punten voor een creatieve
keuze van het lied).
15 april Domino-challenge
Om de tijd een beetje te doden gaan we één van de huidige trends
volgen en een domino kettingreactie maken, de creatiefste constructie
wint. Hieronder al een voorbeeld voor wat inspiratie:
https://www.facebook.com/watch/?v=209852150341027
17 april Eén tegen allen:
We vechten met zen allen tegen corona maar belangrijker nog vechten
jullie met zen allen tegen ons. De leiding heeft een lijst opdrachten klaar
voor jullie, ze voltooien levert een beloning, falen brengt uw naam voor
eeuwig ten schande. De opdrachtjes worden op de dag zelf
doorgestuurd.
19 april Corona-quiz
Om de paasvakantie af te sluiten organiseren we nog een kleine quiz
om de de verkenner met de meeste burgerzin te vinden. Wat kan jij ons
allemaal vertellen over de maatregelen in België, hoe pakken ze de
crisis in Mozambique aan, wat kan jij doen om jezelf en je naasten
gezond te houden? Volg maar alvast de actualiteit boys, hoe we de quiz
precies gaan laten verlopen volgt in de chat!
Stevige linker,
Mundo, Emile, Sloemerd en Marie

