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Voorwoord  
 

 

 

 

Beste lezers, 

Door de corona-crisis is onze Kadodderflash van mei een beetje in het 
water gevallen. 

Vooral figuurlijk dan toch want het was prachtig weer en veel regen 
hebben we niet gezien. 

En we zaten met z’n allen thuis vanwege de noodtoestand. 

Hopelijk hebben jullie toch een beetje van het mooie weer kunnen 
genieten door te wandelen, te fietsen, in de tuin bezig te zijn. 

Verre reizen zullen er deze zomer nog niet in zitten, dus dachten we dat 
een alternatieve versie van de Kadodderflash wel op zijn plaats zou 
zijn. 

In dit exemplaar vinden jullie interessante websites met dingen die je 
deze zomer buiten kan doen, wandelingen, eenvoudige recepten, 
knutseltips, … 

Daarnaast zijn er ook een aantal kleurplaten en puzzels. 

Ik wil jullie graag een aangename zomer en vooral een goede 
gezondheid wensen ! 

Bart Vanvaerenbergh 

Directeur 
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Nieuws uit Kadodder  
 

  

Nieuws van de brussen 

 

Beste brussen,  

Ook voor jullie is de voorbije periode heel 

anders geweest. Jullie konden niet naar 

school, niet afspreken met vrienden, geen 

uitstappen doen,.. 

Ook in jullie gezin is er misschien wel van 

alles veranderd. Je broer of zus is veel 

vaker thuis geweest dan voordien en je hebt 

je misschien meer zorgen gemaakt. Het kan 

ook zijn dat deze periode veel rust heeft 

gebracht en dat je genoten hebt van het 

samen zijn met je ouders, broers en zussen. 

Ook onze brussenwerking zag er de afgelopen tijd wat anders uit. 

Op 21 maart was er een brussennamiddag voorzien bij ergo-ezel. Deze 

kon jammer genoeg niet doorgaan, omwille van de corona-

maatregelen. Maar we doen er alles aan om deze uitstap in de 

toekomst opnieuw te plannen. Van zodra we hier een nieuwe datum 

voor hebben laten we dit zeker weten. Je kan alvast een kijkje nemen 

op de website : www.ergoezel.be. 

Dit schooljaar hebben wij samen gewerkt met een aantal studenten van 

de Artesis Plantijnhogeschool. Nele, Amber, Floor en Lentel bogen zich 

over de vraag hoe Kadodder zijn brussenwerking kan optimaliseren 

zodat deze aantrekkelijk wordt voor de 14- tot 30-jarigen. We hadden 

in het verleden namelijk vastgesteld dat het niet altijd makkelijk is om 

deze leeftijdsgroep te bereiken, terwijl zij vaak wel een duidelijke 

ondersteuningsvraag hebben. 

Ook volgend schooljaar zullen we hier verder aan werken. 
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Nieuws uit Kadodder  
 

  

  

Ondertussen hebben veel jonge brussen thuis een kleurplaat van ons 

aangekregen, met daarop onze nieuwe mascotte : Sus de brus. Je vindt 

de kleurplaat trouwens ook nog eens terug in dit boekje. 

Verder willen we jullie nog laten weten dat wij ook nog brussen doe-

boekjes hebben. Hierin komt van alles aan bod : corona, over je zorgen 

maken, een dagboek maken, leuke spelletjes en ideeën voor 

activiteiten. Als je interesse hebt kan je hiervoor mailen naar 

thuisbegeleiding@Kadodder.be , of dit vragen aan jullie vaste 

thuisbegeleider. 

Oudere brussen die nood hebben aan steun en een babbel mogen ons 

ook mailen. We bekijken dan samen hoe we jou kunnen helpen : samen 

een wandelingetje doen, chatten, mailen, bellen,… 

Hebben jullie nog vragen of ideeën? Laat ons dan zeker iets weten! 

Hopelijk tot binnenkort. 

Het brussenteam 
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Weetjes en zoekertjes  
 

  

Handen wassen 

 

“Handjes wassen” samen met K3: 
 

Klaasje, Marthe en Hanne willen op een leuke manier kinderen leren 

hoe ze hun handen wassen tegen het coronavirus. Ze maakten bij hen 

thuis een videoclip van het aangepaste liedje 'Handjes draaien'. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcWOBLHYCBQ 

 

Muziekkwartier maakt van handen wassen een feestje 

 

Goed je handen wassen – ook tussen je vingers – én minimaal 20 

seconden. Een heel eenvoudig lied van het Muziekkwartier daarbij is 

‘even wassen’.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3KqreGIa6o&feature=youtu.be 

  

Thuis bewegen voor iedereen! 

 

Sporten met K3: 

Opwarmen met Hanne   https://youtu.be/g8BopftEKt8  
Workout met Klaasje   https://youtu.be/QmHOe-SLLuM  
Een stevige work-out met Klaasje  https://youtu.be/CHfYtHNcQSA 

 

Dansen:  

Fitlala - dansles     https://youtu.be/pkj_pDCWDwc  
Fitlala - Clip      https://youtu.be/ho9CfacTxpA  
Reis mee - dansles     https://youtu.be/EhOxcdIYcss  
Reis mee – Clip     https://youtu.be/Agy0kqdMBDE  
Kom erbij! - dansles    https://youtu.be/OwwsvLRyn44  
Kom erbij! - Clip     https://youtu.be/AVFa9hea4Bw  

Red de bij - dansles    https://youtu.be/6pKXkjUsjwI  
Red de bij - Clip     https://youtu.be/cPDKS45RhkA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcWOBLHYCBQ
https://youtu.be/g8BopftEKt
https://youtu.be/QmHOe-SLLuM
https://youtu.be/CHfYtHNcQSA
https://youtu.be/pkj_pDCWDwc
https://youtu.be/ho9CfacTxpA
https://youtu.be/EhOxcdIYcss
https://youtu.be/OwwsvLRyn44
https://youtu.be/AVFa9hea4Bw
https://youtu.be/6pKXkjUsjwI
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Yoga: 

Yoga for kids      https://youtu.be/X655B4ISakg  

Dieren Yoga      https://youtu.be/8OJI9PZDHqo  

Zonnegroet      https://youtu.be/oxdTqdXSYh8  

Droomavontuur Yoga   https://youtu.be/dBouLrIZqnk  

Yoga voor het slapen gaan   https://youtu.be/cxyHSOSLulU  

De maangroet      https://youtu.be/SqJb58tJ3KI  

Hansje Pansje      https://youtu.be/z0N057TEaYc  

In de maneschijn     https://youtu.be/V0s3ez-0LY4  

Visje Visje      https://youtu.be/gU-dCWQiD2k  

Klap eens in je voetjes    https://youtu.be/6GXsdynlzpI  

Pannenkoek      https://youtu.be/Eke3J_GD2xE 

 

www.iedereenzent.org 

 

De wereld draait door, alsmaar sneller. 

We leven in de prestatiemaatschappij en die schiet haar doel al eens 

voorbij. Veel volwassenen dragen er de fysieke en mentale gevolgen 

van. En helaas sijpelt het ook door naar onze kinderen. Op school, in de 

academie, de sportclub… In combinatie met een zeer sedentaire 

levensstijl – het lijkt wel of we de hele dag naar een scherm turen, van 

TV tot tablet – zet het hun welbehagen sterk onder druk. 

Terug naar de tijd van toen? Nee, maar we vinden wel dat we samen 

met de kinderen kunnen leren het hoofd te bieden aan de eisen van 

een steeds sneller draaiende samenleving, met in ons achterhoofd hun 

huidig en toekomstig welzijn. 

 

MamaZent/PapaZent wil ouders hierin 

ondersteunen.  

 

E-book: ‘21 ideetjes om samen te zennen tijdens de 

vakantie’ 

 

https://youtu.be/8OJI9PZDHqo
https://youtu.be/oxdTqdXSYh8
https://youtu.be/dBouLrIZqnk
https://youtu.be/cxyHSOSLulU
https://youtu.be/z0N057TEaYc
https://youtu.be/V0s3ez-0LY4
https://youtu.be/gU-dCWQiD2k
https://youtu.be/6GXsdynlzpI
https://www.iedereenzent.org/mamazentpapazent
https://el2.convertkit-mail4.com/c/38uwl5ddwwudud7gw4cr/08hwhguk6562mp/aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5maWxla2l0Y2RuLmNvbS9kL2I5YUJkSDZIZmFwdUNKdzlKdmRBa1IvaVVwZlIxd0E0NjFqcnFFVEpIcmdhSg==
https://el2.convertkit-mail4.com/c/38uwl5ddwwudud7gw4cr/08hwhguk6562mp/aHR0cHM6Ly9kb3dubG9hZC5maWxla2l0Y2RuLmNvbS9kL2I5YUJkSDZIZmFwdUNKdzlKdmRBa1IvaVVwZlIxd0E0NjFqcnFFVEpIcmdhSg==
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

www.uitmetvlieg.be 

Op UiTmetVlieg.be vind je de meest volledige vrijetijdsagenda voor 

Vlaanderen en Brussel voor kinderen tot en met 

12 jaar.  Centraal op de website staat de Bende 

van Vlieg: een vrolijke bende families die elkaar 

inspiratie geven voor de tofste uitstappen.   

Deze website is leuk voor kinderen: ze ontdekken 

waar Vlieg allemaal uithangt en ze kunnen leuke, 

creatieve spelletjes spelen. De website is ook 

leuk voor ouders: ze kunnen rondsnuffelen 

tussen de vele activiteiten, en kunnen de 

bevindingen lezen van andere ouders en ook zelf reageren. 

Thuis met Vlieg (Enkele voorbeelden) 

6x knutselen met afval 

Tijdens Mei Plasticvrij proberen we met z'n allen 

zo weinig mogelijk afval in de wereld te sturen. 

Toch nog wat lege flessen, oude kranten of 

groenafval in de vuilniszak? Zo knutsel je er iets 

moois van. 
 

5 kunstige knutseltips voor kinderen 

Begint de verveling toe te slaan? Haal de 

kunstenaar in jezelf naar boven en laat je 

inspireren door de kunst in musea, online 

knutsellessen en magische voorstellingen. 

 

Familietheater vanuit je living 

Wist je dat je ook heel wat theatervoorstellingen 

voor kinderen gratis kan streamen? Wel, het kan 

en wij maakten een lijstje. 

 

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/6x-knutselen-met-afval
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/5-kunstige-knutseltips-voor-kinderen
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/familietheater-vanuit-je-living
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/5-kunstige-knutseltips-voor-kinderen
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/familietheater-vanuit-je-living
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/6x-knutselen-met-afval
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

De leukste livestreams met dieren 

Met deze livestreams kunnen je kinderen (en jij!) 

hun lievelingsdieren bespieden. Haal met een 

muisklik kittens, pinguins of giraffen in huis! 

 

5 heerlijke animatiefilms voor het hele gezin 

Vergeet al je vooroordelen over tekenfilms: er 

bestaan heel wat animatieparels die voor 

kinderen én ouders een feest zijn. We geven vijf 

tips - en je kan ze allemaal online bekijken. 

 

Haal het museum in huis 

Als je niet naar het museum kan, dan komt het 

museum wel naar jou: deze 7 musea bestrijden 

de verveling met spectaculaire experimenten, 

straffe verhalen en kunstige knutseltips. 

 

5 x samen spelen in plaats van tegen elkaar 

Deze vijf coöperatieve gezelschapsspellen zorgen 

voor uren speelplezier zonder dat je kinderen 

boos of verdrietig zijn. 

 

Podcasts en luisterboeken voor kinderen 

Voorlezen is leuk en belangrijk. Maar soms - als 

je probeert te werken met een hoop kinderen in 

huis, bijvoorbeeld - mag je dat ook eens aan de 

professionals overlaten. Deze podcasts en 

luisterboeken zijn daarvoor ideaal.  

 

20 tips om van thuisblijven een feest te maken 

Vijf weken thuisblijven met kinderen, hoe pak je 

dat aan? Gelukkig zijn er een heleboel leuke 

dingen om met kinderen te doen die wel 

coronaproof zijn. We helpen je op weg met deze 

twintig survivaltips. 

https://www.uitmetvlieg.be/uittip/de-leukste-livestreams-met-dieren
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/5-heerlijke-animatiefilms-voor-het-hele-gezin
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/haal-het-museum-huis
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/5-x-samen-spelen-plaats-van-tegen-elkaar
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/podcasts-en-luisterboeken-voor-kinderen
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/20-tips-om-van-thuisblijven-een-feest-te-maken
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/de-leukste-livestreams-met-dieren
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/5-heerlijke-animatiefilms-voor-het-hele-gezin
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/haal-het-museum-huis
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/5-x-samen-spelen-plaats-van-tegen-elkaar
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/podcasts-en-luisterboeken-voor-kinderen
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/20-tips-om-van-thuisblijven-een-feest-te-maken
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Weetjes en zoekertjes  
 

  

Toerisme voor Autisme 

 

Mensen met autisme hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. 

Wanneer zij op reis of daguitstap gaan, valt deze structuur echter vaak 

volledig weg. Dit kan resulteren in de nodige stress en zelf in het 

vermijden van dergelijke activiteiten. Toerisme voor Autisme probeert 

hierin verandering te brengen door alle activiteiten die gepaard gaan 

met dergelijke reizen of daguitstappen in kaart te brengen.  

Toerisme voor Autisme is een online platform waar verschillende tools 

worden aangeboden om mensen op die manier een stressvrije 

daguitstap/reis te bezorgen.  Dit kan gaan om pretparken, museums, 

dierentuinen, hotels, vakantiehuisjes, luchthavens, etc.  Zo ontwikkelde 

ze voor hen onder andere visuele stappenplannen die de bezoeker 

kan gebruiken om een daguitstap en/of vakantie voor te bereiden. 

Meer info op www.toerismevoorautisme.be. 

Op deze website vindt u meer informatie en een overzicht van 

autismevriendelijke attracties in Vlaanderen. Men kan ook per attractie  

het visuele stappenplan gratis downloaden. 

 

Wij zijn er echter van overtuigd dat niet enkel mensen met autisme 

baat hebben bij structuur en voorspelbaarheid. Vandaar willen we 

dit platform dan ook openstellen voor het ruimere publiek. Denk 

bijvoorbeeld maar aan jonge kinderen die niet binnen deze doelgroep 

vallen, maar ook voordeel halen uit deze aanpak. 

 

Nog enkele nuttige websites: 

 

- www.vrijetijd-ass.com, overzicht van jeugdbewegingen voor 

kinderen met ASS in Vlaanderen. 

- www.participate-autisme.be, website met duidelijke informatie 

over autisme. 

- www.aitismewegwijzer.nl, website over de invloed van autisme op 

het dagelijkse leven. 

http://www.toerismevoorautisme.be/
http://www.vrijetijd-ass.com/
http://www.participate-autisme.be/
http://www.aitismewegwijzer.nl/
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Enkele voorbeelden van autismevriendelijke attracties: 

 

Barrevoetspad – De Schorre, Boom 

Heb je altijd al een blotevoetenpad willen 

doen? Dat kan vanaf nu met een 

autismevriendelijke voorbereiding bij het 

Barrevoetspad in het provinciaal domein De 

Schorre in Boom. Dit toffe blotevoetenpad is 

1300 meter lang en ligt verdoken in de 

natuur. Je zal wandelen over mossen, kleibroden, modder, zachte 

kiezel, wol, hooi en zoveel meer! Niet alleen je voeten zullen geprikkeld 

worden. Rondom het pad zijn namelijk verschillende kruiden en 

geurplanten aangeplant zoals kruiptijm, munt, etc. Op het einde van de 

wandeling kan je uiteraard grondig je voeten wassen en je schoenen 

opnieuw aandoen. Dit barrevoetspad is een echte aanrader voor de 

natuurliefhebbers en mensen die het niet erg vinden om lekker vuil te 

worden! 

Het Barrevoetspad is gratis te bewandelen. Hiervoor hoef je niet te 

reserveren. Vooraleer je begint aan je wandeling passeer je best nog 

eens aan het onthaal. Daar krijg je de juiste uitleg en een plannetje. 

Je kan dit plannetje ook gratis downloaden via 

www.toerismevoorautisme.be/barrevoetspad-de -schorre-stappenplan/ 

 

De stoomgroep, Turnhout 

De Stoomgroep is een 

minispoorweg in het stadspark 

van Turnhout. Deze organisatie 

is opgericht door echte 

treinliefhebbers die zelf een 

miniatuurspoorweg hebben 

gebouwd, alsook de bijhorende 

treinen. Ook jij kan een ritje 

maken met een van de treinen!  

 

 

http://www.toerismevoorautisme.be/barrevoetspad-de%20-schorre-stappenplan/
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Zoo van Antwerpen  

 

In het hart van de stad Antwerpen 

ontdek je deze prachtige dierentuin. 

Als oudste dierentuin van België 

behoort het tot het culturele erfgoed 

van de stad. Je kan er honderden 

exotische dieren bewonderen zoals de 

olifanten, brilberen, leeuwen, gorilla’s 

en zoveel meer! 

Vanwege zijn uitstekende locatie is de Zoo van Antwerpen ideaal om 
met het openbaar vervoer te bezoeken. Je stapt namelijk zo goed als 
uit het station van Antwerpen-Centraal en in de Zoo.  

De Zoo van Antwerpen nam eind 2017 deel aan het proefproject voor 
Toerisme voor Autisme. Dankzij het succes van deze test lag het mee 
aan de basis van het huidige initiatief. Je kan bovendien ook een 

sensorische kaart downloaden die aangeeft welke prikkels je waar in de 
dierentuin kan tegenkomen.  

Hidrodoe 

Beleef de wondere 
waterwereld! In Hidrodoe 
kom je alles te weten over 
water en is waterplezier 
gegarandeerd! Maak 

gigantische zeepbellen, 
bouw een dam, laat een 
raket op waterstof vliegen 
en zoveel meer! Daarnaast 
is er ook een toffe 4D-film 
waarin Spetter, Drip en 
Drup vechten tegen Smos 

en zo het kraantjeswater zuiveren. Bovendien is er tijdens de warmere 
periode in de Blauwe Watertuin een echt waterfeest! Hierdoor kan je 
dus best n at worden.  
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Weetjes en zoekertjes 
 

  

www.natuurpunt.be 
 

Een boomhut bouwen, een modderbad nemen, bloemen in je haar 

vlechten … Het is fijn, en goed voor lichaam en geest om buiten te 

zijn. Hun eerste wilde stapjes in de natuur vergeten kinderen nooit. En 

hoe jonger, hoe groter de kans dat later de passie voor natuur ontluikt. 

Dus, laat je jonge kinderen maar lekker hun ding doen in het 

groen: beleef onze 50 tips. Schenk ze een onvergetelijk avontuur in de 

natuur! 

 

Natuurpunt laat je buitenspelen: van de 50 dingen die je moet doen 

voor je 12 bent, zijn er 38 corona-proof! 

 

https://www.natuurpunt.be/wilde-dingen-vlakbij-huis
https://www.natuurpunt.be/50dingen
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Weetjes en zoekertjes 
 

  

Wandelen op maat 
 

Je moet het vliegtuig niet nemen om een vakantiegevoel te vinden. 

Vlaanderen en Wallonië bieden genoeg mogelijkheden voor een 

verrassende, ontspannende uitstap.  

Op de website van Natuurpunt vind je gemakkelijk tochten in heel 

Vlaanderen, die toegankelijk zijn met rolstoelen en kinderwagens. Meer 

info: www.wandelroutes.org/toegankelijke_wandelroutes 

Enkele voorbeelden van wandelen met de rolstoel of kinderwagen: 

 

➢ Rietvogelpad Lier 
Het Rietvogelpad is bestemd voor rolstoelgebruikers en vertrekt aan de 

parking naast het Netekanaal en melkerij Anderstad. De paden zijn een 

realisatie van Toerisme Lier in samenwerking met Natuurpunt De 

Wielewaal. 

 

➢ Rolstoelpad, Balen 
VVV Balen vzw heeft verschillende wandelbrochures waarvan drie 

rolstoelpaden die je in een afzonderlijke brochure terugvindt. De drie 

paden vertrekken aan de rusthuizen in Balen. Via een korte 

aanlooproute kom je op de uitgetekende wandeling. Zo kunnen 

rusthuisbewoners en minder mobiele mensen proeven van een 

uitgestippelde wandeling in de buitenlucht. De wandelingen verlopen 

hoofdzakelijk over verharde wandelpaden. 

 

➢ Provinciaal Groendomein De Averegten, Heist-op-den-Berg 
De natuurlijke afwisseling tussen bossen en weilanden vormt de 

aantrekkingskracht van dit domein. De open ruimten hebben een 

bestemming als picknickweide, dierenweide, speelzone of natuurgebied. 

In dit mooie groendomein staat een originele en veilige speeltuin van 

Robinia-hout. Er zijn verschillende wandelpaden voorzien waarvan de 

groene route speciaal aangelegd is voor rolstoelgebruiker, 

kinderwagens en joggers. 

 

 

http://www.wandelroutes.org/toeg
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Weetjes en zoekertjes 
 

 

➢ Lieveheersbeestjespad Resterheide 
Het gemeentebestuur van Peer en dat van Hechtel-Eksel sloegen in 

2006 de handen in elkaar om het natuurgebied Resterheide beter 

toegankelijk te maken. In het natuurgebied Resterheide werd het 

Lieveheersbeestjespad verhard, zodat ook rolstoelgebruikers, gezinnen 

(met kinderwagen) en gehandicapten comfortabel van de natuur 

kunnen genieten, ook geschikt voor blinden en slechtzienden. Deze 

wandelroute is een rode wandeling met een afstand van 2.5 km. 

 

➢ Barebeekvallei Mechelen 
Dit gebied is gesitueerd aan de monding van de Barebeek in de Dijle. 

Tussen vochtige weilanden, ruigtes en akkers ontdek je waarom de 

ooievaars van Planckendael hier hun voedsel vinden. Het wandelpad is 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

 

➢ Stadswandeling Geel 
De stadswandeling werd ontwikkeld door Toerisme Geel in 

samenwerking met VVV Geel en de Geelse gidsenbond en brengt je 

langs de mooiste plekjes en monumenten van de Barmhartige Stede. 

Al wandelend maak je op verrassende wijze kennis met de grote 
verscheidenheid die Geel te bieden heeft: van oude historische 
gebouwen, langs gezellige winkelstraten en mysterieuze paadjes tot 
oases van rust pal in het centrum van de stad. Geel heeft het allemaal!  
De stadswandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens 
en is in totaal vier kilometer lang. 
 

 

Ook leuk om te doen: 

 

➢ Klompenbelevingspad Laakdal, www.klompenmuseum.be 

➢ Blotevoetenpad Zutendaal, www.lieteberg.be 

➢ De Kabouterberg Kasterlee, www.toerisme-kasterlee.be 

➢ In het Zwin, www.zwin.be 

 

 

http://www.klompenmuseum.be/
http://www.lieteberg.be/
http://www.toerisme-kasterlee.be/
http://www.zwin.be/
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Dorpeltrekking voor jong en oud 

 

Iedereen Verdient Vakantie van Toerisme 

Vlaanderen werkte een leuk doe-boekje uit om 

mee op wandeltocht te nemen. Een trekking, 

maar dan eentje die start van je eigen dorpel. Je 

doet het wanneer je wil en je kiest zelf hoeveel 

tijd je er voor vrijmaakt. Je doet het in je 

eentje, met je gezin of met een vriend. Zoals de 

verstrengde maatregelen ons voorschrijven. 

 

Download je doe-boekje op: 

www.iedereenverdientvakantie.be/ontdekkingtroef-downloads 

 

 

Weetjes en zoekertjes  
 

 

www.clubvanrelaxtemoeders.nl 

 

De Club van de Relaxte moeders verzamelde leuke speeltips, vaak met 

weinig materiaal. 

Bi jvoorbeeld: 24 binnenspeel - ideeën van #tantezjos 

 

1. Speurtocht / escape room 

2. Maak een kijkdoos 

3. Ga los met scheerschuim 

4. Post voor oma en opa 

5. Verzin je eigen sprookje 

6. Verzin je eigen verhaal 

7. … 
 

 

http://www.iedereenverdientvakantie.be/ontdekkingtroef-downloads
https://clubvanrelaxtemoeders.nl/24-binnenspeel-ideeen-van-tantezjos/?fbclid=IwAR2gtEdsBysKcLvcHnjxylNU71uGEWyBtMf8xZZAdMT5kMXmV_oAscV_tAQ
https://toerisme.gemeentemol.be/file_uploads/Cache/size_1024_768_526731.png
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Weetjes en zoekertjes  
 

 

Vrijwilligerswerk 

 

Weet je niet wat te doen, misschien is vrijwilligerswerk iets voor u… 

Op www.vrijwilligerswerk.be vindt u boeiende vacatures 

voor vrijwilligerswerk in heel Vlaanderen. Een initiatief van het 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk met steun van de Vlaamse 

Overheid. 

 

 

Trollenparcours in Boom (De Schorre) 

 

Alsof er magie en mythologie mee gemoeid was, namen zeven 

Scandinavische trollen hun intrek in een ‘Magische Trollenbos’ in de 

Schorre. Maar je hoeft niets te vrezen: de reuzen zien er misschien 

groot (tussen 4 en 18 meter hoog) en stoer uit, in het echt zijn ze lief 

en doen ze geen vlieg kwaad. Op vraag van Tomorrowland en De 

Schorre wekte de Deense kunstenaar Thomas Dambo de trollen tot 

leven. Met oude pallets, gerecycleerd hout, afgebroken takken en 

omvergevallen bomen, maakt hij de meest wonderlijke creaties en 

mythische wezens die over de hele wereld opduiken. Het trollenbos is 

gratis toegankelijk. Er is geen uitgestippelde wandeling, het is de 

bedoeling dat je echt op zoektocht gaat! 

 

Belevingspad te Kalmthout 

De Kade en Kon-tiki vangen in de Missiehuislei 46 te Kalmthout 

personen met een zware motorische en/of mentale beperking op. Rond 
beide gebouwen loopt een belevingspad. Wie over het pad wandelt, 
krijgt prikkels voor alle zintuigen. Er zijn puzzels, spiegels, een 
spetterbeek, een buizenboom, een klankenwoud en verschillende 
levensgrote speel- en muziekinstallaties. Enkele lokale kunstenaars 
zorgden voor een paar opvallende werken langs het pad. Er is ook een 
intieme stilteplek met klaprozen. 

Het belevingspad start op het einde van de parking en maakt ook deel 
van het paddennetwerk van de gemeente. 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
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Fun  
 

 

Brownies maken 

 
 
Recept brownies voor 8 personen: 

120 gram pure chocolade samen met 150 gram boter smelten 

150 gram suiker + ½ pakje vanillesuiker + ½ theelepel zout toevoegen 

3 volledige eieren onder mengen 

130 gram gezeefde bloem toevoegen 

  

Optioneel: 100 gehakte noten toevoegen 
  
Mengsel gieten in een ingevette springvorm (men kan ook een bakplaat 
gebruiken). 
Ongeveer 45 minuten bakken op 180°. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit recept kan niet mislukken! 
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Fun  
 

 

IJsjes maken 
 

Waterijsjes met fruit 
 

- Snij het fruit in (kleine) schijven 

- Vul de vormpjes gedeeltelijk met de schijfjes fruit 

- Voeg water of meloensap toe tot de vormpjes gevuld zijn 

- Ongeduldig wachten tot de ijsjes bevroren zijn 

TIP! Je kan ook het fruit mixen en die mix invriezen. 

Blauwe bessen & yoghurt-ijsje 

 

- Mix een pot(je) yoghurt met wat blauwe bessen. Hou enkele 

bessen apart! 

- Voeg eventueel een beetje suiker of honing toe. 

- Giet de mix in de vormpjes en voeg er nog enkele bessen aan toe. 

- Vries in & smullen maar! 

 

TIP! Varieer in fruit en yoghurt om telkens andere 

smaken te ontdekken.  

3) Eigen raketijsjes maken 

Hier heb je iets meer werk aan maar de kinderen 

zullen het wel fijn vinden. 

- pers citroenen en sinaasappels en hou het sap 

apart 

- mix rood fruit naar keuze 

- begin met een laagje rood, een laagje oranje en eindig met citroen 

(eventueel gezoet) 

- Vries snél in 

Je kunt ook plastic bekertjes of ijsblokjesvormen gebruiken waar je een 

stokje, satéprikker of een plastic lepeltje insteekt. 
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Fun  
 

 

Doolhof 
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Fun  
 

 

Kleuren op nummer 

 

 1 = Blauw   3 = grijs 
2 = groen    4 = roze 
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Fun  
 

 

Brussen kleurplaat 
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Fun  
 

 

Spelletjes voor onderweg 

 

Dierenslang 

 

De eerste speler noemt een dier, bijvoorbeeld 

‘eekhoorn’. De volgende moet dan een dier 

noemen dat begint met de laatste letter van 

‘eekhoorn’, bijvoorbeeld ‘nijlpaard’. De volgende 

speler moet een dier met een ‘p’ verzinnen, 

enzovoort. Wie geen dier meer weet te noemen is 

af. Natuurlijk kun je dit spel ook spelen met 

plaatsnamen, voetballers, etenswaren…. 

 

Vreemde vogel 

 

Noem 5 dingen op, 4 horen bij elkaar, de ander moet zeggen welke 

niet. 

Bijv. - bus, vogel, fiets, auto, trein 

 - peer, aardbei, komkommer, appel, banaan 

 

Wie  (of wat) ben ik? 

 

Eén persoon neemt een persoon of voorwerp in 
gedachten, de anderen moeten door vragen te stellen 
raden wie of wat dat is. De vragen mogen alleen met ‘ja’ 
of ‘nee’ worden beantwoord. Wie na tien vragen het 
antwoord nog niet weet, is af. Wie het goed weet te 
raden, mag in de volgende ronde iets in gedachten 
nemen. 

 

Knutselen met folie 

Neem een rol aluminiumfolie mee in de auto. Tijdens de rit kun je 

hiervan stukken afscheuren en aan je kinderen geven om er leuke 
vormen van te maken. Bijvoorbeeld een zwaard, een armband, een koe 
of een misschien wel een vliegtuig! 
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Fun  
 

 

Kilometergokken 

Hoe lang duurt een kilometer eigenlijk? Laat je kinderen op hetzelfde 

moment hun ogen dichtdoen. Dan gaat de tijd in. Zodra ze denken dat 

er een kilometer is afgelegd, roepen ze ‘ja’ en mogen ze hun ogen weer 

open doen. Wie is de beste kilometergokker? Een variant: vertel over 

hoeveel kilometer de volgende pauze is. Laat iedereen voorspellen op 

welke tijd jullie daar precies aankomen. Degene die er het dichtst bij 

zit, heeft gewonnen. 

Sssst…!! 

Een ideaal spel om de rust in de auto te doen 

terugkeren: wie kan het langst stil zijn. Geef een 

teken waarop de tijd ingaat. Wie het eerst een 

geluid maakt, is af. 

Geen ja, nee of uh zeggen 

Dit is een spelletje dat veel mensen wel kennen, bijvoorbeeld van op de 

radio. Het is de bedoeling dat 1 persoon aan de anderen vragen stelt. 

Die moeten hierop antwoord geven, maar mogen geen ‘ja’, ‘nee’ of ‘uh’ 

zeggen. Wanneer toch één van dezer worden gezegd worden is diegene 

af. Je kunt ervoor kiezen dat 1 iemand de vragen aan de andere stelt 

totdat 1 persoon af is. Maar je kunt het spel ook zo spelen dat ieder om 

de beurt een vraag aan iemand anders stelt. Als diegene heeft 

geantwoord, mag hij of zij een vraag stellen. 

 

Gatenkaraoke 

Zet leuke kinderliedjes op en zing met 

z’n allen luidkeels mee. Draai dan het 

volume uit en blijf zelf gewoon 

doorzingen. Zingen jullie nog goed op 

het moment dat het volume weer aan 

gaat? 
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Fun  
 

 

Cijfers verbinden 
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Fun  
 

 

Sudoku 
 

 

 

 

6  5 7 2   3 9 

4      1   

 2  1     4 

 9   3  7  6 

1   8  9   5 

2  4  5   8  

8     3  2  

  2 9     1 

3 5   6 7 4  8 

  3  1  

5 6  3 2  

  4 2  3 

2  6 4 5  

 1 2   5 

 4  1   
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Oproep 
 

 

 

 
 

 Moest je een goede ervaring opgedaan hebben, waarvan u denkt 

dat ook anderen hier iets aan hebben, dan mag je deze gerust 

vertellen aan uw thuisbegeleider en wij zorgen ervoor dat deze in 

de volgende Kadodderflash verschijnt! 

 Wilt u zelf een reactie schrijven op onze Kadodderflash? 

 Wilt u onze Kadodder-Flash opfleuren met een mooie tekening of 

een gedichtje? Dan mag je deze bezorgen aan uw thuisbegeleider. 

 Hebt u nog nuttige tips? Die zijn ook steeds welkom!  

 

Alvast bedankt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar. 

U kan steeds een bijdrage storten op het rekeningnummer  

BE41-4124-0193-2110 van Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding Provincie 

Antwerpen vzw Kadodder met de vermelding “gift met fiscaal attest”. 

Het fiscaal attest wordt u nadien ten gepaste tijde toegestuurd. 
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Werkten mee aan deze uitgave: 

Bart Vanvaerenbergh, 

Nathalie Luyckx, 

Greet De Houwer, 

Inge Streitz, 

Jo Wouters, 

Ilse Van Looy. 

Kadodder is een vroeg- en 

thuisbegeleidingsdienst voor 

personen met een 

verstandelijke beperking. 

 

Tijdens de begeleiding door Kadodder ontvang je deze 

nieuwsbrief gratis. Indien gewenst kan je deze Kadodder-

Flash, mits een jaarlijkse bijdrage van 10€, blijven 

ontvangen. Meer info via onze dienst: tel. 03/312.45.41 of 

thuisbegeleiding@kadodder.be 


