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Info

We hadden het uiteraard liever an-
ders gezien, maar een groot deel van 
deze aflevering van Info Kluisbergen is 
noodgedwongen gewijd aan de Coron-
acrisis. De noodzakelijke maatregelen 
van de overheid tegen de verspreiding 
van het Covid-19-virus hebben ook 
een impact op het functioneren van 
de gemeentediensten.

Uit voorzorg vragen we je om niet 
noodzakelijke bezoeken aan de ge-
meentediensten uit te stellen. Door 
de Coronamaatregelen werken de 
diensten immers achter gesloten deu-
ren. De dienstverlening wordt beperkt 
tot enkel de dringende zaken en enkel 
na afspraak. De diensten blijven wel 
telefonisch en via mail bereikbaar.

onthaal: 
 055/23 16 10, 
 info@kluisbergen.be
burgerzaken: 
 055/23 16 20, 
 burgerzaken@kluisbergen.be
sociale dienst: 
 055/23 16 39, 
 ocmw@kluisbergen.be

De gemeentelijke zalen ‘Brugzavel’ 
en ‘De Brug’,  de Gemeentelijke Ont-
moetingscentra (GOC’s) van Berchem, 
Ruien en Kwaremont, de sporthal en 
de bibliotheek zijn tot nader order ge-
sloten.

De uitzonderlijke omstandigheden 
hebben als gevolg dat de situatie snel 
kan wijzigen. Op het moment dat je 
dit infoblad ontvangt kunnen er alweer 
nieuwe maatregelen en afspraken van 
kracht zijn. 

Voor de meest actuele stand van za-
ken verwijzen we graag door naar de 
gemeentelijke website www.kluisber-
gen.be. Daar vind je ook de contact-
gegevens van alle gemeentelijke dien-
sten.

Voor informatie die het lokale niveau 
overstijgt kan je terecht op www.info-
coronavirus.be.

We kunnen niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk het is om de dreiging 
ernstig te nemen en de adviezen van 
de experts ter harte te nemen. Bin-
nenin vind je heel wat tips om jezelf 
en je medemensen gezond te hou-
den. Achterin het blad hebben we met 
enkele puzzels ook voor een beetje 
afleiding gezorgd in deze moeilijke tijd.

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar!

Coronacrisis: blijf op de hoogte!
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Nieuws van GBS De Start
Een school ten tijde van de coronacrisis

De lessen werden zoals jullie wellicht wel we-
ten de laatste drie weken voor de paasvakantie 
ook bij ons opgeschort. Scholen moesten ech-
ter wel open blijven in functie van de opvang 
van de kinderen. De keuze om de scholen te 
laten instaan voor de opvang was gebaseerd 
op advies van wetenschappers en virologen. 
Scholen open houden was van vitaal belang, 
omdat die opvang garandeerde zodat mensen 
met levensnoodzakelijke jobs hun werk konden 
blijven doen.

Net als in alle andere scholen hebben onze 
leerkrachten en toezichthoudende personeels-
leden de voorbije weken dus ingestaan voor 
de opvang van kinderen van wie de ouders dit 
zelf niet konden doen. in de eerste plaats voor 
ouders die in de zorg- of veiligheidssector wer-
ken. Maar ook de ouders die in de voedings- 
en distributiesector werken of die om andere 
redenen echt niet zelf konden instaan voor die 
opvang, konden op ons rekenen.

De leerkrachten zorgden er voor dat zowel de 
aanwezige kinderen op school als de kinderen 
thuis, steeds de voeling met de school bleven 
behouden. Er werden oefenbundels en andere 
ondersteunende maatregelen ter beschikking 
gesteld van de kleuters en de leerlingen. De 
leerkrachten waren steeds bereikbaar zodat 
bij vragen ouders en/of leerlingen konden 
geholpen worden. Ook het secretariaat en de 

directie bleven uiteraard verder werken. Via tal 
van positieve reacties op de manier waarop wij 
met deze crisis omgingen, werd ons team een 
hart onder de riem gestoken.

Op een veilige manier en rekening houdend 
met alle voorzorgsmaatregelen die we moeten 
in acht nemen, bereiden wij ons momenteel 
voor op de periode na de crisis. We zullen alles 
in het werk stellen om de verloren tijd zo goed 
mogelijk in te halen en houden nu al rekening 
met het feit dat de impact van deze crisis over 
de zomervakantie heen zal gaan. Ook hiervoor 
zullen wij klaar zijn.

We willen langs deze weg in de eerste plaats 
iedereen van harte bedanken die meehielp 
aan de opvang en de ondersteuning van de 
kinderen. Ook aan alle ouders een woord van 
dank om de richtlijnen zeer goed te hebben op-
gevolgd. aan alle zorgverstrekkers, van harte 
dank voor de nooit aflatende verantwoordelijk-
heid die jullie dag in dag uit nemen. Draag al-
len goed zorg voor jezelf en voor allen die je 
dierbaar zijn.

Dat onze Opendeurdagen uitgesteld zijn, bete-
kent niet dat jullie bij ons niet terecht kunnen. 

Bij het ter perse gaan van dit artikel is niet dui-
delijk of alles na de paasvakantie zijn normale 
gang zal gaan, maar wij kunnen jullie wel ge-
rust stellen dat wij steeds telefonisch bereik-
baar blijven voor inlichtingen en inschrijvingen. 
Je kan de directeur, paul Desmet, bereiken op 
het nummer 0476 / 97 83 93.

Eind augustus hopen wij onze infoavond voor 
ouders en leerlingen te kunnen organiseren. 
Dit kan misschien een uitgelezen kans zijn om 
op de vooravond van een nieuw schooljaar ken-
nis te maken met ons team en onze school. We 
houden jullie via de gebruikelijke kanalen in 
ieder geval op de hoogte.

Dank voor het vertrouwen en hopelijk tot heel 
binnenkort in onze school.

Het schoolteam van GBS De Start Kluisbergen

GBS De Start Berchem, 
 Kloosterstraat 24 - 055 / 38 85 55
GBS De Start ruien, 
 De pacht 12 - 055 / 38 94 89

Uw functie : 

U staat o.a. in voor:

- Laswerk
 (rioolslikkers, beugels, signalisatie,…).
- Klein onderhoud wagenpark, 
 kleine herstellingen wagenpark en keuringen. 
- Onderhoud klein materieel 
 (grasmaaiers, bosmaaiers, kettingzagen,…).
- Magazijnbeheer (stockbeheer, 
 afhalen parkeerverbodsborden, 
 publiciteitspanelen, onderhoud loods,…).
- Ondersteuning dienst groen, 
 dienst openbare werken en dienst patrimonium. 

Uw Profiel :  

U bent een gemotiveerde en dynamische collega, die zich 
flexibel opstelt. U bent plichtsbewust en vriendelijk, signa-
leert proactief problemen en werkt mee aan het vinden van 
oplossingen.

Geïnteresseerd? 

Uw sollicitatiebrief + CV dient ten laatste op 21.04.2020 
toegestuurd te worden aan het College van Burgemeester 
en Schepenen, Parklaan 16, 9690 Kluisbergen. U kan deze 
eveneens per mail bezorgen aan kristel.peyskens@kluisber-
gen.be

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met 
de personeelsdienst, (kristel.peyskens@kluisbergen.be of 
055/23.16.12).  

Gemeente Kluisbergen werft aan:
voltijds technisch assistent (M/V) in vervangingscontract:

Net zoals alle sectoren, wordt ook de culturele 
sector hard getroffen door het Coronavirus. 
Cultuurhuizen moeten de deuren noodgedwon-
gen sluiten, musea gaan dicht, geen films meer 
in de bioscoopzalen…

Met spijt in het hart schrapt ook De Brug de 
voorstellingen voor een onbepaalde duur. Hoe 
lang deze situatie zal aanhouden is voor ons 
allen een groot vraagteken.

Maar in ieder geval kan het volgende met ze-
kerheid meegedeeld worden:
de voorstelling van Centerpiece kwintet 
(zou doorgaan op 3 april) en de try-out van Jan 

Jaap van der Wal (zou doorgaan op 15 april) 
zijn in ieder geval geannuleerd. Ook de activi-
teiten die we op 1 mei hadden willen organise-
ren rond kunst en erfgoed (waaronder “Erfgoed 
op het witte doek”) gaan niet door.
Verder wordt het nog afwachten hoe het zit 
met de verdere voorstellingen van BUUrMaN 
(solo) (15 mei) en Stokman & Vos (19 juni).

Willen jullie toch nog wat cultuur opsnuiven, 
maar dan vanuit je (luie) zetel? Dat kan!

Cultuurconnect brengt nl. kunst en cultuur 
rechtstreeks in je huiskamer! Check zeker 
volgende website: cultuurconnect.be/nieuws/

kunst-en-cultuur-rechtstreeks-je-huiskamer, en 
ontdek wat je allemaal kan bekijken en beluis-
teren van bij jouw thuis.
Of het nu opera, concerten, films, exposities of 
lezingen zijn, de website biedt suggesties aan 
naar ieders wens.
Voor podiumkunsten kan je ook terecht op de 
webiste podiumaanhuis.be.

Klik en geniet!
Bedankt voor jullie begrip!
Wij hopen jullie snel terug te mogen verwelko-
men in onze prachtige theaterzaal.

Cultuur – Corona 0-1

in het kader van de maatregelen tegen de 
verspreiding van het Covid-19-virus heeft het 
gemeentebestuur op 12 maart beslist om de 
bibliotheek voorlopig te sluiten. Op het 
moment dat u dit leest is dat mogelijk nog het 
geval. Voor de meest actuele stand van za-
ken kunt u terecht op de website van de bib:  
kluisbergen.bibliotheek.be.

Mensen die nog boeken of andere materialen 
in bezit hebben die ze door de sluiting niet 
kunnen inleveren hoeven zich geen zorgen te 
maken. We hebben de vervaltermijn voor alle 
materialen op 30 april gezet, en indien nodig 
zullen we deze sperperiode nog uitbreiden.

Sommige bibliotheken hebben ervoor gekozen 
om een minimum dienstverlening te organi-
seren, bijvoorbeeld onder de vorm van een 

afhaalservice. Tot nader order is dit in Kluisber-
gen niet het geval. in overleg met de politiezo-
ne Vlaamse ardennen is ervoor gekozen om de 
bib voorlopig volledig gesloten te houden. Op 
die manier helpen we het sociaal verkeer en de 
circulatie van mogelijk besmette voorwerpen 
te beperken.

Wat nu?

Uiteraard is het vervelend dat mensen zonder 
leesvoer komen te zitten, uitgerekend in een 
periode waarin zoveel andere activiteiten on-
mogelijk worden. Digitaal lezen kan wat ver-
lichting brengen. Op kluisbergen.bibliotheek.
be hebben we alvast een aantal interessante 
links verzameld. Niet alleen voor digitaal lezen, 
maar ook voor cultuurbeleving in het alge-
meen. Op podiumaanhuis.be bijvoorbeeld kan 

je online van theater genieten.

Eindelijk eens aan die ongelezen boeken in je 
eigen kast beginnen is natuurlijk ook een optie, 
net als het herlezen van een oude favoriet.

Blijf ook je kinderen aanmoedigen om te lezen. 
Ook zij kunnen nog eens naar hun oude boeken 
en strips grijpen, of online alternatieven uitpro-
beren. De verleiding om eindeloos te gamen of 
tv te kijken is momenteel immers zeer groot.

in de hoop dat het virus snel bedwongen wordt 
en dat we, op wat voor manier dan ook, men-
sen weer van lectuur en informatie kunnen 
voorzien, danken we iedereen die het nodige 
begrip aan de dag legt in deze uitzonderlijke 
omstandigheden.

Bibliotheeknieuws - Lezen in tijden van Corona

In memoriam Marcel Vandenheede
Op 15 maart moesten we afscheid nemen van 
MARCEL VANDENHEEDE, stichtend lid van Erf-
deel Kluisbergen en jarenlang dé referentie voor 
al wie meer wilde weten over de geschiedenis 
van onze gemeente.

Marcel Vandenheede werd geboren op 22 juni 
1932 in Berchem, waar hij tot zijn verhuis naar 
het WZC H. Hart in Oudenaarde altijd zou blij-
ven wonen. Hij toonde zich een knappe leerling 
maar door het vroege overlijden van zijn vader 
zou hij zijn middelbare studies latijn-Grieks in 
Oudenaarde helaas niet kunnen afmaken. Nood-
gedwongen ging hij aan de slag in de plaatselijke 
textielfabriek la Moderne. Hij schoolde zich ech-
ter bij, waardoor hij les kon gaan geven in ronse 
en roeselare. in 1971 stopt hij echter met lesge-
ven wanneer hij een vaste job kreeg bij een ander 
Berchems bedrijf, de breierij De Waele. Hij zou 
uiteindelijk zijn carrière in de textielsector beëin-
digen bij UCO te ronse.

Zijn passie voor heemkunde ontstond eerder 
toevallig. Hij was een fervent verzamelaar van 
sigarenbandjes en bezocht rond 1977/78 een 
ruilbeurs in Gent samen met zijn echtgenote, die 
haar oog liet vallen op een aantal oude postkaar-

ten van Berchem. Dit was het begin van wat uit-
eindelijk een enorme verzameling van honderden 
postkaarten en foto’s van Berchem en de andere 
deelgemeenten van Kluisbergen zou worden. Het 
bleef echter niet bij verzamelen. Marcel raakte 
meteen ook geboeid door het verhaal achter de 
foto’s, wat leidde tot verschillende bijdragen over 
de plaatselijke geschiedenis in het maandblad 
Kluisbergen, en in 1992 tot het boek “Kluisber-
gen in oude foto’s” (samengesteld door Marcel 
en zijn buurman lucien Harvengt).

Toen eind 2007, begin 2008 een aantal enthou-
siaste vrijwilligers elkaar vonden en Erfdeel 
Kluisbergen oprichtten, kon men niet om Marcel 
heen. Deze stelde niet alleen zijn indrukwekkend 
archief en zijn geheugen ter beschikking van de 
vereniging, maar sloot zich ook aan bij het be-
stuur. Zolang zijn gezondheid het toeliet woonde 
hij trouw alle bestuursvergaderingen en activitei-
ten bij, en werkte hij actief mee aan de inhoud 
van ons tijdschrift en onze boeken.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit, 
maar zelfs in het woonzorgcentrum hield de  
passie voor lokale geschiedenis hem nog bezig.

Zonder Marcel had Erfdeel Kluisbergen nooit zo’n 
gezwinde start kunnen nemen. We blijven hem 
altijd dankbaar voor zijn inbreng en zullen hem 
missen. Onze oprechte deelneming ook aan de 
familie van Marcel…



6    april 2020 april 2020    7

Na meer dan een jaar vol studie-
werk, gesprekken met burgers en 
overleg met verschillende (over-
heids)organisaties, heeft Team 
Rond Ronse vijf mogelijke oplos-
singen klaar voor de mobiliteits- 
en leefbaarheidsproblematiek in 
Ronse. Deze ambitieuze voorstel-
len werden op donderdag 5 maart 
besproken tijdens werksessies met 
een veertigtal belanghebbenden. 
“Met de publicatie van de scoping-
nota staan we voor een belangrijke 
procedurele stap. In het kader daar-
van krijgt iedereen de kans om zijn 
mening te geven over deze voor-
stellen. Daarvoor organiseren we 
in mei en juni nieuwe infomarkten”, 
zegt Marijn Struyf van De Werkven-
nootschap.

Dialoog aangaan over het project
2019 stond voor ‘Rond Ronse’ in het 
teken van studiewerk. “We hebben 
alle uitdagingen en ambities voor het 
projectgebied grondig onderzocht”, 
zegt Marijn Struyf, woordvoerder van 
De Werkvennootschap, de projector-
ganisatie die samen met het Vlaams 
Departement Omgeving het project 
vormgeeft. “Daarbij hebben we ook 
burgers aan het woord gelaten: we 
nodigden hen uit voor een infomarkt 
over de start van het project, we heb-
ben een online enquête opgezet en 
we gingen de dialoog aan tijdens huis-
kamergesprekken.” 

“Tegelijkertijd hebben we gesprekken 
gevoerd met tientallen belanghebben-
den en organiseerden we onze eerste 
drie werksessies. In deze werkses-
sies zitten we meerdere keren per 
jaar samen met een veertigtal verte-
genwoordigers van organisaties uit 
het middenveld, overheidsinstanties 
en actiegroepen”, aldus Struyf

Studiewerk en participatie leiden tot 
oplossingen
Team Rond Ronse groepeerde de in-
spraakreacties tot drie onderzoekspi-
stes. “Zij vormden het onderwerp van 
bespreking tijdens de werksessies in 
december”, zegt Marijn Struyf. “De 
nieuwe uitgangspunten voor het weg-
ontwerp werden hier voor de eerste 
keer besproken: 2X1-rijstroken en een 
ontwerpsnelheid van 70 kilometer per 
uur.”

Op donderdag 5 maart organiseerde 
het team een vierde werksessie. 
Daarin stelden ze voor het eerst zelf 
oplossingen voor, vijf in totaal. Deze 
oplossingen zijn het resultaat van in-
zichten verkregen uit studiewerk en 
participatie.

Het gaat om de volgende voorstellen:

Hotond-verbinding:
 Hierbij worden de bestaande 

wegen gebruikt, namelijk de 
Berchemsesteenweg (N36) en 
de Doorniksesteenweg (N48). Ze 
worden aangevuld met een tun-
nel onder de Hotond en een op-
lossing die het centrum van Klijpe 
verkeersvrij maakt. Verderop wordt 
een aansluiting gemaakt met een 
zuidelijke omleidingsweg.

Behoud: 
 Het bestaande wegennetwerk 

wordt zo goed mogelijk benut. 
Binnen deze oplossing onderzoekt 
het team of minimale ingrepen een 
antwoord kunnen bieden op de ver-
keersproblematiek in Ronse. Het 
verkeer volgt de omleidingsweg 
via de Zandstraat enerzijds en de 
Glorieuxlaan anderzijds. Het team 
onderzoekt of binnen deze oplos-
sing een flankerend beleid volstaat 
(bijvoorbeeld een vrachtverbod tij-
dens spits).

Reliëf:
 Deze oplossing volgt het natuur-

lijke reliëf. Er wordt vervolgens 
een tunnel gebouwd in de flank van 
de Hotond, onder de Wittentakka-
pel door. Dit alternatief sluit aan 
op de reservatiestrook om nadien 
verbinding te maken met een zui-
delijke omleidingsweg.

Vallei:
 Deze oplossing bouwt verder op 

het voorgestelde tracé van 2014. 
Het voorziet een tunnel en een vi-
aduct door de Schavaart-vallei. De 
N60 grenst binnen dit voorstel zo 
dicht mogelijk aan het centrum en 
wordt maximaal ingepast in de val-
lei. Ook hier wordt een zuidelijke 
omleidingsweg voorzien.

Spoor:
 De infrastructuur langs de spoor-

lijn in het oosten van Ronse 

 wordt gebundeld en ingepast 
in het landschap. De nieuwe weg 
loopt parallel met de Ommegang-
straat en volgt de zuidelijke rand 
van Ronse tot aan de N60.

Kom naar de infomarkten over de 
scopingnota

“Deze oplossingen zijn niet finaal. 
We hebben ze besproken tijdens de 
werksessies en nemen ze mee op in 
de scopingnota”, zegt Marijn Struyf. 
Die scopingnota wordt eind april ge-
publiceerd en ligt twee maanden ter 
inzage. Tijdens die periode kan erop 
worden gereageerd. Het is de vol-
gende belangrijke procedurele stap 
binnen het project ‘Rond Ronse’. “In 
deze scopingnota verzamelen we 
de inspraakreacties op de startnota, 
verfijnen we de plandoelstellingen 
en presenteren we alle mogelijke 
oplossingen, zowel die van het stu-
dieteam als die van burgers.”
In mei en juni staan er infomarkten op 
het programma in Ronse, Maarkedal 
en Kluisbergen. Daar geeft het team 
meer uitleg over de inhoud van de sco-
pingnota. “Burgers kunnen tijdens 
deze infomomenten niet alleen vra-
gen stellen, ze kunnen ook opmer-
kingen geven op de oplossingen 
die het team voorstelt. Team Rond 
Ronse verwerkt deze feedback in een 
tweede versie van de scopingnota. 
In deze nota, die in het najaar wordt 
gepubliceerd, zal een eerste selectie 
worden gemaakt van de mogelijke op-
lossingen.”

Het overzicht van de infomarkten,
telkens van 19 uur tot 21 uur:
19 mei:  TIO3 in Ronse 
 (Oscar Delghuststraat 60)
26 mei: GOC Kwaremont aan 
 in Kluisbergen (Kwaremontplein 23)
2 juni: Parochiezaal Nukerke 
 in Maarkedal (Nukerkeplein 6)

De drie infomarkten gaan voorlopig 
door zoals gepland. Team Rond Ronse 
volgt evenwel de maatregelen van de 
Vlaamse Regering om de verdere ver-
spreiding van het nieuwe coronavirus 
tegen te gaan. Via www.RondRonse.
be/agenda kan u op de hoogte blijven 
van eventuele wijzigingen.

‘Rond Ronse’ 
Team Rond Ronse presenteert 
vijf mogelijke oplossingen voor problematiek N60

Hoofddeskundige milieu en
duurzaamheid (B4-B5) &
Deskundige communicatie &
vrije tijd (B1-B3)
Hoofddeskundige Milieu & Duurzaamheid: Je stimuleert de
bevolking, bedrijven en gemeentelijke diensten tot het
aannemen van een meer milieubewuste houding en je
levert daarnaast ook een bijdrage m.b.t. het vrijwaren van
het leefmilieu. Hierbij coördineer en bewaak je de
duurzaamheidsdoelstellingen.

Deskundige Communicatie & Vrije Tijd: Je staat in voor
zowel de interne als externe communicatie binnen de
organisatie. Samen met de collega-deskundigen vrije tijd
sta je in voor een klantgericht onthaal binnen het
gemeentehuis en de continuïteit van de dienstverlening
binnen het domein ‘vrije tijd’ (jeugd, senioren, sport,
toerisme en cultuur). Je rapporteert rechtstreeks aan de
algemeen directeur.

Meer informatie vind je op www.assolutions.be/jobs of
kan je opvragen bij Julie Morbée, julie@assolutions.be of
09 389 69 97.

Kluisbergen wordt gekenmerkt door zijn landelijk en
heuvelachtig karakter. Met het Kluisbos, de Oude
Kwaremont, de Paterberg, ... trekt Kluisbergen jaarlijks
duizenden wandelaars en fietsers aan van ver buiten de
gemeentegrenzen die willen genieten van de rust en van
de weidsheid van de gemeente. Voor de uitbreiding van
onze organisatie zijn wij op zoek naar een voltijdse,
contractuele hoofddeskundige milieu en duurzaamheid
(B4-B5) en een voltijdse, contractuele deskundige
communicatie & vrije tijd (B1-B3). 

Solliciteren kan tot uiterlijk
dinsdag 24 april 2020. Dit kan
zowel online via
https://www.jobsolutions.be/regi
ster/5427 als per post aan de
hand van het
inschrijvingsformulier, t.a.v. Julie
Morbée, A&S Solutions,
Kokerstraat 2A, 9750 Kruisem
(datum poststempel of e-
sollicitatie telt).
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Oplossing

Sudoku

 

 

Berchem  Herpelgem  Paddenbroek  Scheldemeersen 

Boshyacint  Hotond   Panoramaroute  Schilderstraat 

Bosuil   Kluisberg  Parklaan  Ter Donckt 

Brugzavel  Kluisbos  Paterberg  Toren 

Calmont  Kwaremont  Peetje   Torendreef 

Centrale  Liefdesbron  Picknicken  Vierschaar 

Fietsroute  Meetje   Recreatieoord  Vuursalamander 

Gemeentehuis  Nophovestraat  Ruien   Wandelpad 

         Zulzeke 

Woordzoeker Sudoku
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Neem een lege glazen bokaal en 

haal al je knutselgerief boven.

Schilder, kleur, pimp je bokaal zo 

opvallend mogelijk. 

Knutsel een mooie lantaarn

Maak er gerust ook ééntje voor je buurman of -vrouw. 

BEDANKT 
aan alle mensen uit de zorgsector

Neem een theelichtje en plaats 

het in je lantaarn.

Zet je gloednieuwe lantaarn 

aan je voordeur/venster om 

alle zorgverleners, vrijwilligers 

en iedereen die ons door deze 

moeilijke coronatijden helpt, een 

hart onder de riem te steken. 

PASEN
Help de paashaas zijn 

mand vol met eitjes 
terugvinden. 

Teken het grootste paasei 
verder uit en kleur ze 

allemaal in
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Knutselen
Maak leuke paasdiertjes met pomponnetjes

Benodigdheden

•	 Karton

•	 Touw

•	 Verschillende kleuren papier

•	 Schaar

Tip: afhankelijk van de gewenste grootte van je pomponnetje kan je je kartonnen 
schijfjes groter of kleiner maken

Buitenspelletjes

1. Neem een ballon, 2 houten stokjes en 2 

kartonnen bordjes.

2. Schilder, kleur, pimp je kartonnen bordje 

naar keuze. 

Tip: als je geen kartonnen bordje hebt, kan je ook 

één uitsnijden uit een stuk karton

3. Maak met een houten stokje en je kartonnen 

bordje een tennisraket. 

4. Blaas de ballon op

5. En spelen maar...

Je kan een net maken door een touw te spannen

Ballontennis

Wortelwerpen

1. Neem een groot stuk karton

2. Teken een groot konijn

3. Snij de mond en de buik van het konijn 

eruit

4. Maak hieruit kleine wortels

5. Gooien maar raak! 

•	 Buik: 5 punten 

•	 Mond: 10 punten
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HAZENBORD
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Einde

Opdrachten
4 - Loop 3 keer de trap op en neer.

6 - Sla een beurt over.

9 - Doe met iedereen haasje over.

12 - Iedereen tekent zo snel mogelijk één blad vol met allemaal 
paaseitjes. Wie wint, mag één stap vooruit.

15 - Ga 2 stappen vooruit.

17 - Iedereen doet een kip na, degene die dit het best kan, mag 2 
stappen vooruit.

20 - Draai 5 toertjes rond en probeer 5 sec. te blijven staan op één 
been.

22 - Zet 3 stappen terug.

23 - Tik zo snel mogelijk de voordeur en terug.

26  Doe 20 konijnensprongen.

29 - Verzamel zo snel mogelijk één voorwerp uit de badkamer, 
slaapkamer, keuken en tuin. Plaats nadien alle voorwerken zo snel 
mogelijk terug.

31 - Iedereen maakt een vliegtuigje in papier. Het vliegtuigje dat 
het verst vliegt, mag één stap vooruit in het hazenbord.

34 - Spring 20 keer op één been zonder te vallen.

35 - Spring 1 min. lang op 2 voeten.

37 - Teken een paashaas.
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Mmm... 
maak heerlijke paassoesjes

Benodigdheden
•	 180 g bloem (patisseriebloem) 
•	 100 g boter 
•	 5 eieren 
•	 2 dl water 
•	 1 vanillestokje 
•	 snuifje zout

Bereiding
•	 Zet een kookpot met het water op een matig vuur. Voeg er de boter en de 

vanille bij. Snij de vanillestok overlangs door en schraap de zaadjes uit de 
peulen. Doe ze samen met de lege peul in de pot.

•	 Laat de boter smelten, meng met de klopper en verwijder de peul. 
•	 Giet de bloem erbij. Zet het vuur op een laag pitje en meng alle ingrediënten 

met de klopper, tot je een deeg krijgt. Roer nog een paar minuten verder met 
een houten lepel tot je een stevige deeg krijgt.

•	 Neem de pot van het vuur en voeg de eieren één voor één toe. 
•	 Voeg een snuifje zout toe
•	 Verwarm de oven voor tot 180°C. 
•	 Spuit met een spuitzak egale toefjes beslag op het bakpapier op de bakplaat. 
•	 Bak de soesjes goudbruin gedurende 25 minuten in een oven van 180°C, en 

laat ze nadien afkoelen. 

Voor de bereiding van de pudding kan je gebruiken maken van de puddingzakjes 
van Imperial. Volg de bereidingswijze op het doosje

Afwerking
Snij de soezen in twee en spuit de pudding in één helft van de soezen. 
Als neus voor je paashaas kan je smarties gebruiken, snorharen en oren kunnen 
gemaakt worden uit chocolade. Voor de oren kan je een marshmallow in twee 
knippen. 
      
Smakelijk!


