
SPECIALE CORONA EDITIE 

F OE TE R
K E

BOORDEVOL LEUKE ACTIVITEITEN 



Welkom in onze special edition van het FOETERKE. 

Als jullie door het coronavirus niet tot aan de acti-
viteit geraken, zorgen wij er wel voor dat de activi-
teiten tot bij jullie geraken. Vandaar dit super 
deluxe magazine vol met leuke opdrachtjes, wee-

tjes, foto’s, tips,... 

Hoe werkt het? Simpel, druk het boekje af (vraag 
hier desnoods hulp aan mama of papa) Ga aan de 
slag. Alle opdrachtjes worden duidelijk uitgelegd.

Wij hopen jullie snoetjes snel terug te zien!
Veel liefs jullie leidsters

xxx



KNUTSELEN
HARTJESDIEREN
Maak een hartjesdiertje voor iemand dat je lief bent! 
(ps. Stuur ons zeker een foto van het resultaat! :)) 

Wat heb je nodig? 
- Schaar
- Lijm
- Gekleurd papier
- Sjablonen hart (verschillende groottes)
- Kleurpotloden
- Wiebelogen

Aan de slag! 
1) Teken hartjes op gekleurde papieren in verschillende groottes (Tip: gebruik een sjabloon) 
2) Plak de hartjes op elkaar (zie voorbeelden) 
3) Werk af met een mondje/snavel/ogen/snor/… 

Klaar is kees! 

Veel knutselplezier! 



Virgin Mojito
Een Virgin Mojito is een alcoholvrije versie van de cocktail Mojito. De Vir-
gin Mojito is zeer verfrissend (zeker tijdens deze zonnige dagen) en makke-
lijk te maken. 

hmmmmmm eeen receptje

benodigheden: 
- 8 verse muntblaadjes
- 1 eetlepel rietsuiker
- Limoen schijfjes
- 25 ml limoensap
- Ijsblokjes
- Canadadry of Sprite

Bereidingswijze: 
Doe de munt en de suiker in een glas. 
Zorg dat de je de muntblaatjes van de 
stam haalt, anders zal het drankje bitter 
smaken.
Pak een stamper en stamp hiermee de 
blaadjes wat aan, dit kan makkelijk door 
de stamper op de blaadjes te zetten en een 
paar keer te draaien. Zorg wel dat je de 
blaadjes niet verpulverd, anders zal het 
drankje bitter smaken, je moet gewoon 
zorgen dat het sap vrijkomt. Als je geen 
stamper hebt kan je ook iets anders ge-
bruiken zoals de bolle kant van een lepel.
Voeg de limoensap toe aan het glas, je kan 
ook een halve limoen in 4 stukken snijden 
en wat aanstampen.
Vul je glas met ijs tot het ongeveer ¾ vol 
is. Je kan hiervoor gewoon ijsblokjes ge-
bruiken of gemalen ijs.
Vul de rest van het glas met Canadadry of 
Sprite.
Je drankje is klaar! schol!!



bosfiguren maken
Trek er op uit! of blijf thuis en maak ze in je tuin. Zoek allerlei verschillende voorwerpen (steen-
tjes, blaadjes, takken, zand, bloemen, gras,.. en laat je creatieviteit maar naar boven komen. Ga 

aan de slag met je gevonden materiaal en creer je eigen natuur/bosfiguur. 

hier vind je enkele voorbeelden terug.

Vergeet zeker geen foto van het resultaat door te sturen.  xoxo



“Wat gaan we doooeeeen?” De vraag die wij jammer genoeg al een tijdje niet meer horen. 
 Om ervoor te zorgen dat jullie ouders deze vraag niet al te veel moeten aanhoren deze dagen, 

hebben we hier enkele ideetjes opgesomd.
Dus... WAT GAAN WE DOOOEEEEN? 

Wat heb je nodig?
 * 6 à 10 Plastic flessen en een bal

Wat moet je doen?
 * Stel de plastic flessen op
     zoals op een echte bowlingbaan.
 * Ga op een afstandje staan met de bal
     en probeer zoveel mogelijk kegels     en probeer zoveel mogelijk kegels
     omver te bowlen.
 * In de bijlage vind je een schema om je scores bij te houden.
 
TIP: het is nog leuker als je de kegels eerst nog versiert.

Daag je mama/ papa/ broer/ zus … uit voor een potje 
schoenen petanque. Je zet een aantal emmers/ bakken 
in je tuin en probeert vanaf een bepaalde afstand je 
schoen er in te mikken. Dit doe je door je schoen los 
te maken en je voet er niet voledig in te steken. 
Zwaai dan met je voet zodat hij van je voet vliegt.
De kleine emmers/ bakken zijn meer punten waard dan De kleine emmers/ bakken zijn meer punten waard dan 
de grotere. Is het er naast, maar landt jouw schoen 
toch op zijn zool, dan verdien je toch een half punt. 
Wie het meeste punten heeft na 10 beurten, wint!
Je kan dit ook alleen spelen. 
TIP: Je kan ook van schoenen wisselen om het 
spannender te maken

Laat iemand een willekeurige kleur en lichaamsdeel zeggen. 
Probeer dan zo snel mogelijk dat lichaamsdeel op die kleur te leggen. 

Bijvoorbeeld: rechter knie op groen, 
zoek iets groen en raak het aan met je rechter knie.

Ook leuk: Als je krijt in huis hebt kan je ook een mega twister 
op de grond tekenen.





Wist je dat… 
 

 
- mensen en bananen voor 50 % hetzelfde DNA hebben?  
 
- de bijbel het meest gestolen boek ooit is? 
 
- je niet kunt snurken én dromen tegelijk? 
 
- dolfijnen met hun ogen open slapen?  
 
- Coca Cola oorspronkelijk groen zag? 
 
- de gemiddelde chauffeur zo’n 15.250 keer toet in zijn leven?  
 
- een slak 3 jaar kan slapen?  
 
- je in de ochtend langer bent dan in de avond?  
 
- de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?  
 
- vrouwen bijna 2 keer zoveel met hun ogen knipperen dan mannen?  
 
- een krokodil zijn tong niet kan uitsteken? 
 
- er meer kippen zijn dan mensen op de wereld?  
 
- het Hawaïaanse alfabet maar 12 letters bevat?  
 
- honing meer dan 3000 jaar goed blijft?  
 
- Mac Donalds elke seconde 75 hamburgers verkoopt?  
 
- je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur?  
 
- de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?  
 
- de tong onze sterkste spier is?  
 
- olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?  
 
 
 
 






















