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Laddercompetitie in uw kot 

Voer al deze opdrachten zo goed mogelijk uit, maak hier een 

foto of filmpje van en stuur door naar je leiding! 

Door deze opdrachten uit te voeren verdien je punten, na 

deze week laten we weten waar iedereen in de lijst staat. 

-          Eet iets met stokjes ( hoe moeilijker, hoe meer 

punten) 

-          Zoek iets dat drijft en laat het varen op het water 

(hoe groter, hoe meer punten) 

-          Ga bellen blazen en maak een foto met minimaal 10 

bellen 

-          Maak een foto van een tuinkabouter ( blijf in uw 

eigen hof) als je er geen tuinkabouter hebt maak er dan een       

-          Doe een goocheltrucje voor iemand (filmpje) 

-          Bouw een zo hoog mogelijke toren met wc-rollen, plaats er een meter naast (begin 

vanaf de grond) 

-          Doe zoveel mogelijk kleren aan (filmpje) 

-          Bak iets voor je gezin  

-          Maak een tiktok met zoveel mogelijk mensen van je gezin en/of dieren 

-          Maak een schilderij/ tekening met je voeten ( filmpje) 

  

 Extraatje  

- Elke dag wordt er op een random moment een opdracht gestuurd zoals bijvoorbeeld: 

trek een foto met een pet op. Wie deze het snelste uitvoert en doorstuurt via 

WhatsApp, Messenger,... krijgt extra punten.  
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Leuke ideetjes van De Banier 

Op de Facebook- en Instagrampagina van De Banier staan zeer leuke spel- en 

knutselactiviteiten en ze blijven ook steeds nieuwe posten. Ze koppelen dit aan een 

wedstrijd waar je cadeaubonnen mee kan winnen. Echt wel de moeite dus. Neem zeker 

eens een kijkje! Hier al enkele van deze activiteiten door de leiding uitgekozen, veel plezier 

ermee!!! 

Maak je eigen photobooth foto’s 

Knutsel zelf accessoires om mee op de foto te 

gaan! Dit kan vanalles zijn: een bril, een das, 

een glaasje cava, een kroontje, een snor … 

Wees creatief! Karton kan geen probleem zijn, 

nu jullie allerliefste leiding deze niet meer kan 

komen ophalen! ;-) Verder komen gekleurd 

papier, kleurtjes, viltstiften, verf, pluimen, 

glitters, diamanten … ook van pas. Zet de 

accessoires op een stokje et voilà!  

Om het helemaal af te maken kunnen jullie 

thuis een echte photobooth hoek maken. 

Gebruik hiervoor dekens, lichtjes, plantjes, 

vlaggen …  

Stuur deze gekke foto’s naar je opa, oma, tante, nonkel, nicht, neef, vriend, vriendin… én 

niet te vergeten, jullie leiding!!!  

Foto’s met stoepkrijt 

Neem het stoepkrijt erbij en laat je fantasie de 

vrije loop! Teken iets op de grond en neem dan 

de juiste pose aan zodat het lijkt alsof je mee in 

de tekening hoort. Laat hier een foto van 

nemen! De leiding krijgt deze foto’s opnieuw 

heeeel graag aan!!            
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Dieren van wc-rollen 

Na al dat hamsteren van wc-papier gaan wij 

creatief aan de slag met de lege wc-rollen. Deze 

zijn de ideale basis om diertjes van te knutselen. 

Zo kan je een krokodil, een vis, een leeuw, een 

poes, een paard … of natuurlijk een hamster ;-) in 

elkaar knutselen. Vilt, stof, papier, kleurpotloden, 

lijm, een schaar, plakoogjes komen hierbij van 

pas! 
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Race autobaan knutselen: 

wat heb je nodig? 

- WC rol 

- Verf 

- Kwast 

- Papier: zwart en wit 

- Schaar 

- Lijm 

- Pen of potlood 

- Voorwerpen om kleine cirkels over te trekken 

- Prikpen en prikmatje 

- 4 splitpennen 

Aan het werk: 

- Verf een WC rol. 

- Laat het drogen. 

- Trek 4 cirkels over op zwart papier en knip ze uit. 

- Trek 4 kleinere cirkels over op wit papier en knip ze uit. 

- Plak de witte cirkels op de zwarte cirkels. 

- Prik een gaatje met een prikpen in de wielen. 

- Maak de wielen aan de WC rol vast met de splitpennen.  

- Prik een boogje bovenop de WC rol met een prikpen. 

- Trek het boogje naar boven om zo een stoeltje te maken. 

- Knip een stuur uit en plak het voor het stoeltje. 

  ziezo, klaar! 

Als het mooi weer is kun je buiten met krijt een autobaan tekenen en met je race 

auto tegen elkaar in duel gaan! 

 

Fotozoektocht  
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Wij hebben voor jullie ook een supertoffe fotozoektocht gemaakt, dus trek je skates, 

wandelschoenen,… aan of spring op de fiets en ga op zoek naar al deze plaatsen. Naast elke 

foto staat het aantal punten dat je kan verdienen door op deze plaats een gekke foto van jezelf 

te maken. Stuur deze foto’s door naar je leiding en zij houden de puntentelling bij. Jullie mogen 

natuurlijk wel enkel met je gezin op pad gaan en vergeet zeker niet om 1,5m afstand te 

houden. Safety first! Veel plezier! 

 

Foto 1: 2 punten 

  
 

Foto 2: 3 punten  

 
Foto 3: 3 punten  
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Foto 4: 5 punten  

 
 

 

Foto 5: 3 punten  
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Foto 6: 2 punten  

 
 

 

 

Foto 7: 3 punten  
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Foto 8: 4 punten  

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: 3 punten  
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Foto 10: 2 punten  

 
 

Foto 11: 2 punten  
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Foto 12: 3 punten  

 
 

 

Lockdown feestje in je eigen huis  
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Dit heb je nodig: 

 

-        Goei muziek en dj 

-        Leuke outfit 

-        Leuke versiering (Denk aan een discobol…)  

-        Veel volk (Alleen je gezin natuurlijk      )  

-        Andere ideeën kunnen ook natuurlijk. Maak het zo leuk en grappig mogelijk! 
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Bouw een zo cool mogelijk kamp 

 

Dit heb je nodig: 

 

-        Dekens, kussens, stoelen, wasknijpers… 

-        Kan binnen of buiten 
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Maak een klerenketting door het hele huis 

 

Dit heb je nodig: 

 

-        Zoveel mogelijk kleren van jezelf, ouders, broer of zus  

-        Je mag kiezen hoe lang de klerenketting is. Probeer hem zo lang mogelijk te 

maken.  

 

 

Stuur je medeleden een zelfgemaakt kaartje/briefje 

In deze tijden is het heel belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Laat weten dat je vanuit je kot 

nog aan je lieve chirovriendinnetjes denkt, en stuur ze een kaartje/briefje/tekening/… Met de 

Mobile Postcard app van Bpost kan je gratis 10 fotokaartjes versturen. Gebruik hiervoor de 

code: LOVEYOU en zorg ervoor dat je elk kaartje apart verstuurt, anders werkt de code niet. 

Deze actie loopt wel maar tot 3 april, dus wees er snel bij! Maak al je vriendinnen blij, veel 

schrijfplezier!  
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Maak een plantenhanger van macramé 

De meesten van jullie kunnen al mooie bandjes maken van 

macramé. Nu hebben jullie veel tijd en kunnen jullie een 

plantenhanger maken, om jullie kot toch een beetje op te 

fleuren.Het idee komt van deze site: 

https://blog.beadsandbasics.com/diy-macrame-plantenhanger/ 

als je extra hulp nodig hebt, staan daar ook foto’s en  filmpjes bij 

de verschillende stappen en van de knopen. 

Dit heb je nodig: 

-        Schaar 

-        Tape 

-        Touw/wol 

-        Een mooi plantje 

-        Stoel 

Stap 1: knip je touwen: 

-        5,4 meter (8 keer) 

-        1 meter (1 keer) 

-        2 meter (1 keer) 

Stap 2:  neem alle lange koorden samen en vouw ze dubbel 

(zodat je een lus krijgt). Die lus plak je vast op tafel met tape. 

Stap 3: pak je touw van twee meter en maak deze vast in het 

missen van je lus. Nadien knoop je langs elke kant verder. 

Totdat je een mooie lus hebt. 

Stap 4: Haal de tape af te tafel en bind alle touwen samen. 

(voor deze stap kan je best even naar het filmpje kijken) Als 

alle touwen samen zijn gebonden, knip je alle korte touwtjes af. 

Stap 5: Hang je lus aan een stoelleuning vast, zo kan je 

makkelijker werken (ga zelf dan wel op een andere stoel 

zitten). Nu begint het macrameeën. Je verdeelt de touwen in 

groepjes van vier, je krijgt vier groepjes van vier touwen. Je 

kan zelf kiezen wat je het mooiste vindt, eerst gedraaide en 

dan de rechte of andersom. Je eerste macramé maak je ongeveer 25cm lang. Dit doe je 

voor elk groepje. 

https://blog.beadsandbasics.com/diy-macrame-plantenhanger/
https://blog.beadsandbasics.com/diy-macrame-plantenhanger/
https://blog.beadsandbasics.com/diy-macrame-plantenhanger/
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Stap 6:  Je laat nu 15cm open. Op 15cm van je eerste macramé, leg je een normale knoop 

(met alle vier je touwen). 

Stap 7: Onder de knoop ga je weer verder met macrameeën. Je kan nu de andere steek 

doen dan in het begin of dezelfde, dit mag je helemaal zelf kiezen. Je maakt weer een 

macramé van 25cm. 

Stap 8: Je laat weer 10cm open. Dan neem je van twee verschillende groepjes twee touwen 

(zorg ervoor dat de touwen wel naast elkaar liggen). Dan maak je met die touwen (op een 

afstand van 10cm) weer twee rechte macramé-steken. Dit herhaal je vier keer, totdat alle 

groepjes met twee andere groepjes aan elkaar zitten. 

Stap 9: Je laat weer wat plaats over (best even meten met je pot, zodat de plantenhanger 

zeker past). Je kan dan een normale knoop in je touw leggen, of je kan dezelfde knoop van 

stap 4 gebruiken. 

Stap 10: Knip de touwen op gelijke lengte af onder de knoop. 

Stap 11: Stop je plantje erin en dan is je plantenhanger klaar. Vergeet zeker geen foto naar 

de leiding te sturen, wij zijn heel benieuwd naar het resultaat! 
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Na al dat spelen krijg je vast een hongerke! Hier enkele ideetjes die je zelf kan maken: 

Gepimpte stroopwafels met chocolade 

 

Ingrediënten:  

1 pak stroopwafels, 250 gram chocolade (melk, wit, puur), sprinkles naar keuze 

Bereiden:  

Leg de stroopwafels enkele uurtjes in de koelkast.  

Smelt de chocolade au bain marie.  

Dip de stroopwafels voor de helft in de chocolade, leg ze vervolgens op een velletje 

bakpapier en bestrooi ze met sprinkles naar keuze.  

Laat de chocolade opstijven alvorens te stroopwafels te serveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Cupcakes met chocoladepaaseitjes (perfect voor Pasen) 

Verstop voor je de cupcakes bakt een chocolade eitje in het beslag. Da's een leuke 

verrassing! 

 

Ingrediënten: 

- 250 g ongezouten roomboter (op kamertemperatuur) 

- 75 g kristalsuiker 

- 8 g vanillesuiker 

- 2 middelgrote eieren (op kamertemperatuur) 

- 3 eetlepels halfvolle melk 

- 125 g zelfrijzend bakmeel 

- 12 paaseitjes (voor 12 cakejes) 

- 125 g poedersuiker 

- 6 el hagelslag 

 

Bereiden: 

- Verwarm de oven voor op 200°C. Verdeel de papieren vormpjes over de 

muffinvorm.  

- Klop de boter met de suiker en vanillesuiker in 4 min. licht en luchtig met een 

handmixer. Klopt de eieren er 1 voor 1 door. Voeg het volgende ei pas toe als het 

eerste helemaal is opgenomen. Klop nog 3 min. Verwarm de melk tot het lauwwarm 

is. Spatel het zelfrijzend bakmeel voorzichtig door het beslag en voeg de melk toe.  

- Verdeel ⅓ van het beslag over de muffinvormpjes. Druk in het midden van het 

deeg een paasei. Verdeel de rest van het beslag erover. Zorg ervoor dat je het 

paasei iet meer ziet. Bak ze in het midden van de oven in ca. 15 min. goudbruin en 

gaar. Neem uit de oven en laat 5 min. in de vorm op een rooster afkoelen. Laat ze 

vervolgens uit de vorm op het rooster minimaal 1 uur verder afkoelen.  

- Klop de rest van de boter met de handmixer in ca. 3 min. luchtig. Voeg de 

poedersuiker in delen toe en klop tot deze is opgenomen. Schep de crème in een 

spuitzak en spuit rozetten op de cupcakes. Bestrooi met hagelslag.  
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Brownie en chocomousse  

 

Ingrediënten voor 6 personen: 
Voor de brownie:                                Voor de chocomousse 
- 360 g eiwit                                        - 360 g eiwit 
- 400 g suiker                                      - 100 g suiker 
- 400 g chocolade (gesmolten)           - 200 g chocolade 
- 400 g boter                                       - 140 g Paschka chocolade 
- 200 g eidooiers 
- 280 g amandelpoeder 
- 240 g hazelnootpoeder, grof 
- 60 g cocaopoeder 
- 8 g zout 
- 25 g bakpoeder 
- 60 g bloem 
 
Maak de brownie: 

- Klop het eiwit schuimig en voeg ondertussen in drie delen de suiker toe. Smelt de 
boter met de chocolade, voeg er de eidooiers, het amandelpoeder, het 
hazelnootpoeder, het cacaopoeder, het zout, het bakpoeder en de bloem aan toe. 
Maak het beslag luchtiger door er het opgeklopte eiwit onder te spatelen. 
- Stort het beslag uit in een groot bakblik (of verschillende kleine) en plaats de 
brownie gedurende 25 à 30 minuten (of meer afhankelijk van de grootte van het 
bakblik) in een voorverwarmde oven van 180 graden. 

Maak ondertussen de choclademousse: 
- Klop het eiwit op en voeg er in drie delen de suiker aan toe. Smelt de chocolade en 
meng er de Paschka chocolade onder. Meng nu het opgeklopte eiwit met het 
chocolademengsel. Giet de chocolademousse in potjes. 

Serveren: 

- Haal de brownie uit de oven en laat afkoelen. Werk de chocolademousse af met 

stukjes brownie en optioneel stukjes merengue en takjes munt. 
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Chiro Klavertje 4 kruiswoordraadsel 
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CORONAGRAPJES 

Blijven lachen is belangrijk in deze crisis, daarom hier enkele 

toepasselijke mopjes! 
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Enkele beroemde schilderijen moesten ook hun maatregelen treffen! 

 

 

 

De (toiletpapier)hamsteraars komen er niet onderuit hoor! 
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Een ideetje voor de ouders?!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de jarigen onder ons 

mogen we natuurlijk niet 

vergeten!!!  

HIPPERDEPIEP, HOERAAA  

XOXO 

 


