KLJ Nevele
DOE – BOEK
Voor -8, -10 en -12

Los onze KLJ-kruiswoordpuzzel op!
SPEEL

Lees de beschrijvingen onderaan en vind alle
woorden!

Halloweenpompoen kerven.
MAAK

Iedereen die aan Halloween denkt, ziet de
uitgekerfde verlichte pompoenen. Superleuk om zelf
te maken! Misschien heb je nog eentje staan?

Wat heb je nodig?
• een pompoen
• een mes

• een lepel
• een pen of stift
• een theelichtje of lampje

1. Natuurlijk zorg je eerst voor een pompoen. Het liefst een hele grote!
2. Gebruik een mes om de bovenkant van de pompoen los te snijden. Kijk wel heel goed uit
dat je niet uitschiet en jezelf snijdt. Het is handig om een volwassene in de buurt te
hebben die je helpt en een oogje in het zeil houdt.

3. Heb je de schedel van de pompoen gelicht? Mooi. Je ziet dat de pompoen helemaal vol zit
met pitten en vezels. Dat moet er straks allemaal uit.
4. Pak het bovenste deel van de pompoen dat je net hebt losgesneden. Haal het loszittende
spul — de vezels en de pitten — weg. Gebruik hiervoor een mes of een lepel.
5. Dan wordt het tijd om ook het losse spul uit het binnenste van de pompoen weg te gaan
halen. Schep de pitten en vezels uit de pompoen met een lepel.

6. We gaan de pompoen een gezicht geven door de ogen en de mond uit te snijden. Het is
handig om van tevoren op de pompoen een gezicht te tekenen. Dan is de kans dat je de
pompoen per ongeluk fout snijdt een stuk kleiner. Met pen of stift schets je daarom de
ogen en een (in mijn geval) gemene mond op de pompoenschil.
7. Snij de pompoenenmond en ogen uit met een mes. Duw het losgesneden stuk van de
pompoen voorzichtig uit de pompoen.

8. Heb je zijn hoedje nog? Zet het na al het snijwerk terug op de pompoen!
9. Wordt het buiten donker? Doe een paar theelichtjes in de buik van de pompoen en dan
Ziet de pompoen er nog enger uit!

10. Ben je het gezichtje beu? Vraag aan mama of papa om verse pompoensoep te maken!

SUDOKU!
Van makkelijk naar moeilijk. Kan jij ze allemaal?

DENK
Makkelijk

Normaal

Moeilijk

Op elke rij, kolom en vak mogen alle cijfers of vormen maar 1
keer voorkomen.

Tekenen maar!
TEKEN

Maak deze tekening op een speciale manier. Je kan
bijvoorbeeld een krijttekening maken of wasco gebruiken…

Fietsen jouw mama en papa graag? Of dansen ze misschien graag? Laat het ons
weten door ze na te tekenen terwijl ze hun favoriete hobby uitoefenen
Laat je fantasie de vrije loop! Misschien willen jullie de leidingsploeg eens tekenen
op het KLJ- lokaal? Nee wacht! Een leuke herinnering van op kamp is ook een
uitdaging om te tekenen.
Wij zijn alvast benieuwd naar jullie tekenkunsten. Veel plezier!

Wil je graag je tekening naar ons opsturen? Dat zouden wij de max vinden!
Misschien krijg je dan wel iets opgestuurd van ons!
Ons Adres: Vosselaredorp 21 – 9850 Deinze
Of stuur een foto van jullie creatie naar ons door via mail:
info@kljnevele.be

Een Eigenaardige krokodil!
MAAK

Wat doe jij met de eierdozen als de eitjes op zijn? Je
gooit ze toch niet weg? Maak er iets leuks mee!

Wat heb je nodig?
• Groene verf
• Wit papier

• 2 eierdozen (dozijn)
• 2 WC-rollen
• 2 ogen (optioneel)

1. Verf de eierdozen groen.
2. Knip 2 wc rollen in 2 en verf deze ook groen.
3. Als de verf droog is kan je een 2de laag doen
als het nodig is.
4. Als de verf droog is, pak je 1 eierdoos en je
verft de binnenkant in het rood.
5. Je pakt een wit blad en tekent de tanden van de krokodil (kijk naar voorbeeld op

de foto).
6. Lijm de tanden in de eierdoos waar je rood hebt in geverfd.
7. Lijm de 2 eierdozen aan elkaar met secondelijm.
8. Pak de 4 wc rollen, plooi de bovenste randjes om van ongeveer 1 cm (om de poten te
kunnen vastlijmen)
9. draai de eierdozen om en plak in elke hoek van de doos een wc rol waar je de
tanden niet hebt geplakt.
10.

Draai de eierdozen terug om en plak de 2 ogen op de doos waar je de tanden hebt
in gehangen .

Heb je tijdens het maken een ander dier in je hoofd die je kan maken met
eierdozen? Laat gerust jouw creaties eens zien aan ons via mail!

Het is herfst! Ga naar buiten, nu!
SPEEL

Maak iets moois uit je fantasie!

Zoals jullie wel weten is de herfst begonnen. Meer regen, wind en een
graadje minder op de thermometer. Maar niet getreurd, aan dit minder
leuke seizoen is er ook een leuk voordeel verbonden!
Met alle neergedwarrelde blaadjes die jullie kunnen vinden in de tuin,
op straat en overal waar je bedenken kan, mogen jullie zo mooi mogelijk
het prachtige KLJ-logo namaken. Hoe kleurijker en hoe groter het logo,
hoe beter!

Laat ons meegenieten van het resultaat en stuur ons een foto!
Kan je nog andere dingen maken? Zoals een mannetje of een groot huis? Laat je
volledig gaan en geniet van de buitenlucht voor het te koud wordt!

QUIZtime! KWISt het allemaal!
DENK

Vul op de voorziene stippellijn jouw antwoord in. Achteraan
vind je een antwoordenblad met alle juiste antwoorden.

Vraag 1: Wanneer vieren we Halloween? (omcirkel het juiste antwoord)
a) 31 oktober
b) 1 november
c) Vrijdag de 13de
Vraag 2: Waarop vliegt een heks door de lucht?
Antwoord vraag 2: ………………………………………………………………..
Vraag 3: Welke kleur kat brengt ongeluk?
Antwoord vraag 3: ………………………………………………………………..
Vraag 4: Wat drinken vampiers?
Antwoord vraag 4: ………………………………………………………………..
Vraag 5: Waar slapen mummies?
Antwoord vraag 5: ………………………………………………………………..
Vraag 6: Wat heeft een heks op haar neus? (omcirkel het juiste antwoord)
a) Puisten
b) Pleister
c) wratten
Vraag 7: Wat is de mannelijke versie van een heks?
Antwoord vraag 7: ………………………………………………………………..
Vraag 8: Vanaf hoeveel graden bevriest water?
Antwoord vraag 8: ………………………………………………………………..
Vraag 9: Hoeveel bollen heeft het Atomium?
Antwoord vraag 9: ………………………………………………………………..
Vraag 10: Hoe heet de vader van Simba?
Antwoord vraag 10: ………………………………………………………………..

Vraag 11: Hoeveel ogen staan er op een dobbelsteen?
Antwoord vraag 11: ………………………………………………………………..
Vraag 12: Waar gaat de zon onder? (omcirkel het juiste antwoord)
a) Het Noorden

b) Het Westen

c) Het Zuidwesten

Vraag 13: In welke stad staat de Eiffeltoren?
Antwoord vraag 13: ………………………………………………………………..
Vraag 14: Hoeveel bulten heeft een kameel?
Antwoord vraag 14: ………………………………………………………………..
Vraag 15: Wie is het baasje van Samson?
Antwoord vraag 15: ………………………………………………………………..
Vraag 16: Wie ontdekte Amerika?
Antwoord vraag 16: ………………………………………………………………..
Vraag 17: Hoeveel kegels staan er op een bowlingbaan?
Antwoord vraag 17: ………………………………………………………………..
Vraag 18: Wat groeit er als Pinokkio liegt?
Antwoord vraag 2: ………………………………………………………………..
Vraag 19: In welke film vind je een bouwvakker met de naam Emmet Brickowski?
Antwoord vraag 19: ………………………………………………………………..
Vraag 20: Hoeveel hoeken heeft een driehoek?
Antwoord vraag 20: ………………………………………………………………..
Vraag 21: Wat eten reuzenpanda’s?
Antwoord vraag 21: ………………………………………………………………..
Vraag 22: Welke superheld verkleedt zich als vleermuis?
Antwoord vraag 22: ………………………………………………………………..
Vraag 23: Hoeveel levens heeft een kat?
Antwoord vraag 23: ………………………………………………………………..
Vraag 24: Hoe heet een fiets voor 2 personen?
Antwoord vraag 24: ………………………………………………………………..

Vraag 25: In welk land leven kangoeroes?
Antwoord vraag 25: ………………………………………………………………..
Vraag 26: Welke kleur heeft de muts van Grote Smurf?
Antwoord vraag 26: ………………………………………………………………..
Vraag 27: Hoeveel eieren zit er in een dozijn?
Antwoord vraag 27: ………………………………………………………………..
Vraag 28: Welke dieren werden vroeger gebruikt om brieven te versturen?
Antwoord vraag 28: ………………………………………………………………..
Vraag 29: Hoe heet het vriendje van Barbie?
Antwoord vraag 29: ………………………………………………………………..
Vraag 30: Wat zijn de drie namen van de zangeressen van K3?
Antwoord vraag 30: ………………………………………………………………..

Alle vragen opgelost?
Kijk op het einde van de bundel naar de antwoorden.

Verbinden maar!
TEKEN

Verbind de puntjes in de juiste volgorde en ontdek wat je
getekend hebt!

Eigen juwelen maken!
MAAK

Maak je eigen originele armbandjes en kettingen.

Wat heb je nodig?
• Touw (best elastisch, maar kan
evengoed met katoen)

• Verfborstel

•
•
•
•

Leuke pareltjes
Schaar Wit papier
Penne pasta
Verf in je favoriete kleuren.

Als eerste stap probeer het touw eens rond je pols of hals te doen om te kijken hoelang het
moet zijn. Vervolgens knip je het touw af in de lengte die voor jou ideaal is.
Je maakt een dik genoeg knoopje in het touw onderaan zodat
de pareltjes er niet kunnen van vallen. Zodra het knoopje
erin zit kun je aan de slag met het starten van de
ketting/armband zelf.
Probeer er een leuke kleurencombinatie van te maken en
verschillende pareltjes te gebruiken. Je kiest zelf hoeveel je
er wilt. Als jouw ketting/ armband er klaar uit ziet doe ze rond jouw hals/pols en als laatste
stap maak je een knoop met de 2 uiteinden. Nu zien jullie er zeker super cool uit!

Perfect gePASTA!
Als eerste stap , kun je de pasta iets kleurijker maken door
ze te verven. Je kiest zelf welke kleuren jij mooi vindt. Zorg
er dus wel voor dat je niet je mooiste kleren aanhebt, want
je weet nooit dat je morst met de verf.
Zodra de pasta geverfd is moet je wel even wachten tot hij
droog is. Wil je liever geen kleur op de pasta dan kan het ook
zonder natuurlijk. In de tussentijd kan je als eens het touw
rond je pols of hals doen om te kijken hoelang het moet zijn.
Vervolgens knip je het touw af in de lengte die voor jou ideaal is. Je maakt een dik genoeg
knoopje in het touw onderaan zodat de pasta er niet van kan vallen. Nadat het knoopje erin
zit kun je aan de slag met het starten van de ketting/armband zelf. Je kan nu de pastaparels
gebruiken( als ze droog zijn). Probeer er een leuke kleurencombinatie van te maken. En knoop
op het einde de uiteinden aan elkaar als alles PAST(A)!

DOOLHOF!
SPEEL

Vind de juiste weg van thuis naar het KLJ-lokaal!

START

Ben jij een echte geheim agent??
DENK

Vul alle informatie in in het missierapport!
Kan jij alle tips ontcijferen?
(moeilijke opdracht, meer voor -12)

Je bent aangenomen als junior geheim agent en voor je eerste missie moet je al
je collega geheim agenten naar het juiste land sturen. Ze staan allemaal in de
hal van Schiphol en je weet nog niet wie ze zijn. In je missie map zit een
overzicht van alle mensen in de hal en de vliegtickets met hun vlucht (flight)
nummer en de bestemming, die je nog even moet ontcijferen.
Aan jou de taak om de juiste agenten naar de juiste bestemming te sturen!
Kan jij het missierapport als eerste invullen? De oplossing staat op het
einde van de bundel.

Deze vliegticket zijn teruggevonden!

Spion Nummer
008
107
406
590

Naam

Bagage (koffer, trolley,…)

Kleurenpalet
TEKEN

Kleur de vakjes in de juiste kleuren en geniet van je
zelfgemaakt kunstwerk!

1: lichtblauw – 2: donkerblauw – 3: lichtgroen
4: donkergroen – 5: geel – 6: grijs – 7: zwart – 8: bruin

Maak je eigen muziekinstrument!
MAAK

Volg de stappen en maak muziek.

Wat heb je nodig?
• WC-rolletjes (gebruikt)
• Verfborstel + verf

• Papier
• Alles wat je kan gebruiken om je
instrument te versieren!

• Droge rijst of steentjes

➔ Stap 1: Zoek een lege wc-rol
➔ Stap 2: Zoek een papiertje en bevestig dit aan één uiteinde van de rol, zodat
ze aan één kant afgesloten is. Je kan dit papiertje vastmaken door er een
elastiekje rond te doen.
➔ Stap 3: Vraag aan je mama of papa een beetje rijst of zoek kleine steentjes
buiten en giet deze in de wc-rol.
➔ Stap 4: Sluit de rol nu aan de andere kant ook af met een papiertje.
➔ Stap 5: Versier je instrument en jouw schuddoosje is klaar.
➔ Hier enkele voorbeeldjes van hoe je je instrument kan versieren.

Origami
MAAK

Vouw een papier om in een dier!

• Nodig: Een vierkant stuk papier en veel geduld!
We maken een duifje!
Let op: Maak de vouwlijnen in elke stap zo scherp mogelijk, door bijvoorbeeld met je nagel over de vouwlijn
te gaan, zodat het vouwen makkelijker wordt.

Stap 1:
Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het
papier dubbel van links naar rechts en weer terug.
Stap 2:
Vouw het papier dubbel van onderen naar boven.
Stap 3:
Vouw beide lagen omlaag zodat ze iets meer dan de helft uitsteken.
Stap 4:
Vouw alleen de bovenste laag omhoog.
Stap 5:
Vouw het papier dubbel van rechts naar links.

Stap 6
Vouw de linker punt omlaag en weer terug.

Stap 7
Vouw de linker punt naar binnen, tussen de
twee lagen papier, langs de vouwlijn gemaakt in
stap 6.

Stap 8
Draai jouw papier met de punt naar onder en Vouw de onderste
punt van de bovenste laag schuin omhoog om de linkervleugel te
vormen. Doe hetzelfde aan de andere kant voor de
rechtervleugel.

Stap 9
Vouw de punten van de vleugels iets omlaag en naar buiten.

Stap 10
Plaats je zelfgemaakte duif op een mooie plaats of geef het cadeau aan mama of papa.

Zoek je nog meer uitdaging of wil je nog iets maken?
Surf naar http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/
Daar vind je nog veel meer dieren en bloemen die je kan maken!

Hondenkoekjes
MAAK

Tijd voor een lekker tussendoortje.

Wat heb je nodig?
Voor het hondje van botercrème:
•
•
•
•

1 zakje Dr. Oetker mix voor luchtige
botercrème
100g roomboter
125 ml melk
1 zakje M&M’s

Voor de cupcakes:
•
•
•
•
•
•

125 gram boter
125gram zelfrijzend bakmeel
125 gram kristalsuiker
2 eetlepels melk
2 grote eieren.
Grote pot

RECEPT
1) Verwarm de oven voor op 170 graden. Haal de boter
en melk vast uit de koelkast. Zet de papieren
cupcakevormpjes klaar op een bakplaat.
2) Snijd de boter in blokjes en mix dit tot een gladde
massa. Voeg daarna de eieren en de melk toe. Voeg
tot slot het bakmeel en de suiker toe en klop het
geheel gedurende 3 minuten tot een egaal, luchtig
beslag.
3) Vul de vormpjes tot ongeveer 2/3 en bak de cupcakes ongeveer 20 minuten in de oven.
Controleer met een satéprikker of ze gaar zijn. Blijft de prikker schoon, dan zijn de
cupcakes gaar.
4) Laat de cupcakes eerst goed afkoelen voor je ze verder gaat versieren.

Je kan nu een saaie cupcake opeten of ze heel mooi
versieren! Lees verder op de volgende pagina!

Hondje
1) Botercrème: Bereid de botercrème zoals aangegeven op de verpakking van Dr. Oetker
Mix voor Luchtige Botercrème. Neem een spuitmondje en vul de spuitzak met de
botercrème.
2) Spuit eerst de oren, volg de pijl voor de richting. Spuit
daarna vanaf een punt tussen de oren rond de cupcake (zie
pijlen op de foto) totdat je weer bij het beginpunt bent.

3) Spuit in het open gedeelte een aantal strepen naar beneden
(in de richting van de pijlen).

4) Nu spuit je als laatste de snuit met de richting van de pijl
mee.

5) Gebruik M&M's of Smarties voor de ogen, de neus...

6) ...en voor de oren en het tongetje. Het hondje op jouw
cupcake is nu klaar.

WOEF! Da was veel werk maar nu, smullen maar!

Hij komt, hij komt …..
MAAK

Is het al bijna 6 december? Dan is dit het ideale
moment om deze opdracht te maken!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

WC-rolletjes (gebruikt)
Stevig papier in verschillende kleuren

• Schaar
• Lijm/Pritt
• Eventueel extra materiaal voor

Watten of wattenschijfjes
Crêpepapier

Sint en Piet uit wc-rol knutselen
1. Bekleed je wc-rol met wit of lichtroze papier
voor een Sinterklaas en wit, lichtroze, bruin
of zwart papier voor de Piet
(Je kan eventueel ook wit papier met bruine
verf bestempelen voor een roetpiet).
2. Maak de mijter van Sinterklaas en maak de
muts van de piet(en)
▪ Voor de mijter kun je uit rood papier de
voor en achterkant knippen. Deze plak je
op en verbind je aan elkaar met een rode
band van papier. Daarna maak je het gele
kruis erop.
▪ Voor de pieten muts gebruik je
crêpepapier. Deze vorm je naar wens, plak
je vast en daar overheen plak je de
gekleurde band.

versiering (crêpepapier, papieren
taart onderzetter, pluimen, …)

3. Versier het gezicht met ogen, mondje en baard/ kraag.
• Voor de baard gebruik je watjes. Daar bovenop plak je de mond. De ogen en de
bril kun je erop tekenen.
• De kraag van Piet kan je uit een papieren taart onderzetter knippen, maar je kan
dit ook gewoon met papier doen. De ogen en mond maak je uit papier.

Antwoorden QUIZ
Antwoord 1: a) 31 oktober
Antwoord 2: een bezem
Antwoord 3: zwart
Antwoord 4: bloed
Antwoord 5: een sarcofaag
Antwoord 6: c) wratten
Antwoord 7: een tovenaar
Antwoord 8: 0° Celsius
Antwoord 9: 9
Antwoord 10: Mufasa
Antwoord 11: 21
Antwoord 12: b) Het Westen
Antwoord 13: Parijs
Antwoord 14: 2
Antwoord 15: Marie
Antwoord 16: Columbus
Antwoord 17: 10
Antwoord 18: Zijn neus
Antwoord 19: De Lego Movie
Antwoord 20: 3
Antwoord 21: Bamboe
Antwoord 22: Batman
Antwoord 23: 9
Antwoord 24: een tandem
Antwoord 25: Australië
Antwoord 26: Rood
Antwoord 27: 12
Antwoord 28: Duiven
Antwoord 29: Ken
Antwoord 30: Hanne, Klaasje en Marthe

Oplossing geheim agent spel

