
 

 
Speciaal in deze tijd hebben wij voor jullie de eerste editie van de clubkrant 
gemaakt. Je vindt hier van alles. Van spellen tot recepten en van puzzels tot 
een vaderdag cadeautje maken. Ook worden de winnaars van de 
speurtochten vernoemd, kijk dus snel! Helaas hebben we nu geen stukjes 
over de afgelopen activiteiten maar we hopen dat jullie hier net zoveel 
plezier aan beleven!! Wij wensen jullie veel knutsel- , frutsel- en bakplezier 
toe. We zijn benieuwd hoe jullie creaties eruit te komen zien!  

Hopelijk zien we jullie snel weer!   
 

 
 

 
 

Groetjes van de Redactie 
   Marij, Laura M., Silvia P. & Mieke 

 
Voor opmerkingen, suggesties, tips of om stukjes aan te leveren kun je altijd mailen naar: 

jnclubblad@hotmail.com  

 

 

Voor al het nieuws tussen de clubbladen door kijk op onze website 
www.jongnederlandreusel.nl en Facebook www.facebook.com/jnreusel/ 

 

 

 

 

 

Er is massaal mee gedaan met de speurtocht door ons dorpje Reusel. Daar zijn we super blij 

mee! Hopelijk hebben jullie het allemaal goed kunnen vinden en wisten jullie veel antwoorden 

op de raadsels en vragen. We zijn alle antwoorden gaan nakijken en daar zijn een aantal 

prijswinnaars uitgekomen!!!  

 

Prijswinnaars tocht 1                                                                    Prijswinnaars tocht 2 

Minioren: Joep Kaethoven                                                           Minioren: Robin van Limpt 

Rakkers: Stijn van der Mierden  (JR2)                                         Rakkers: Tijn Louwers  (JR3) 

Junioren: Anke & Tyche  (MJ4)                                                    Junioren: Leyske van Roemburg  (MJ1) 

Jong Nederland Clubkrant 
 

Speurtocht ! 

mailto:jnclubblad@hotmail.com
http://www.jongnederlandreusel.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECEPT: GUMMIBEER IJSJES 

 

 

 

Wat heb je nodig?  
– Gummibeertjes 
– Sprite 
– Ijsvormpjes 

 Dit moet je doen 
Stap 1: verdeel de zak gummibeertjes over de ijsvormpjes. 
Stap 2: schenk nu de sprite erbij. 
Stap 3: stop ze 4 uur in de vriezer . 

 

 

Vaderdag sleutelhanger 

Dit heb je nodig voor 1 sleutelhanger (probeer dezelfde maat te vinden): 

• 1 bout 
• 3 moeren 
• 2 vleugelmoeren 
• 1 sluitring 
• 1 sleutelhanger 
• Een sterk touwtje/ijzerdraadje 
• Eventueel iets van kraaltjes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                               De mystery guest uit het vorige clubblad was………. 

 

 

 

                                                                      Had jij het goed geraden?!?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chocolade aardbeien 

 

Ingrediënten 

• 200 gram pure chocolade 

• 500 gram Hollandse aardbeien 

• Extra nodig: bakpapier 

 

Bereiden 

1. Breek de chocolade boven een hittebestendige kom in kleine stukjes. Hang de kom in 

een grote pan met een laag zacht kokend water en laat de chocolade zachtjes smelten 

(au bain marie). 

2. Leg een stuk bakpapier op een groot bord. Houd de aardbeien vast aan het kroontje 

en doop ze rondom in de gesmolten chocolade. Leg de aardbeien los van elkaar op het 

bakpapier. Zet het bord in de koelkast en laat de chocolade in ongeveer 30 minuten 

hard worden. Lekker bij de thee of bij een espresso na het eten. Je kunt de chocolade-

aardbeien maximaal een halve dag in de koelkast bewaren. 

 

          Raadseltjes 

1. Wat staat er midden in het bos? 

2. Hoe noem je een teek die van dansen houdt? 

3. 3. Hoe laat is het als de klok dertien keer slaat? 

4. Welke Barbie kan het beste vlees klaarmaken?  

5. Wat heeft een kers als die uit de boom valt? 

6. Welke groente verdrinkt nooit? 

                                                              

 Antwoorden: 

1. De o 

2. Een discoteek! 

3. Tijd om de klok te repareren. 

4. Een Barbiecue! 

5. Een kersenschudding. 

6. Een andrijvie 



         OP DE KINDERBOERDERIJ 

Het is lente en de zon schijnt. Sim speelt in de zandbak. Hij maakt taartjes. Hij doet net of hij een 
hapje neemt. Sim vraagt: ‘Mama, wil jij ook een taartje? ‘Ja, lekker,’ zegt mama. ‘Jij maakt heerlijke 
taartjes!’ ‘Ik heb geen zin meer om te spelen,’ zegt Sim. Mama heeft een idee. ‘Ga je mee naar de 
kinderboerderij?’ vraagt ze. ‘Jippie!’ roept Sim. ‘Dan nemen we brood mee!’ 
 
Sim en mama lopen naar de boerderij. Hij is vlakbij hun huis. Een hondje rent naar hen toe. Het is een 
klein beestje, maar hij kan hard blaffen. ‘Woef, woef.’ Maar Sim is niet bang. Hij vindt het hondje lief. 
Het hondje loopt met Sim en mama mee. 
 
Op de boerderij gaan mama en Sim eerst naar de kippen. Ze maken veel kabaal. ‘Tok, tok, wij hebben 
honger,’ zeggen ze. Boer Jan strooit maïs in hun ren. De kippen hebben het druk met eten. Ze pikken 
ook naar elkaar. Mama en Sim lopen verder. In de vijver zwemmen eendjes. Het lijkt wel of ze 
tikkertje spelen. Ze zitten elkaar achterna. ‘Kwak, kwak, pak me dan!’ Sim gooit stukjes brood in het 
water. Alle eendjes willen hetzelfde stukje. Gelukkig heeft Sim veel brood. Sim neemt zelf ook een 
stukje. Hij heeft honger. Mama moet lachen. Ze zegt: ‘Hier heb je een krentenbol.’Mama en Sim 
rusten even uit op een bankje. 
 
Sim rent alweer verder. Mama loopt rustig achter hem aan. Sim staat bij de varkens. 
Hij probeert hun geluid na te doen. ‘Knor, knor.’ Mama zegt: ‘Je moet een beetje snurken. Net als 
papa wel eens doet.’ Sim probeert: ‘Knor, knor.’ De varkens luisteren niet. Ze rollen in de modder. 
‘Bah, wat vies,’ zegt Sim. ‘Knor, knor,’ antwoorden de varkens. Boer Jan heeft een emmer in zijn 
hand. Hij vraagt aan Sim: ‘Wil je kijken als ik de koeien melk?’ Sim kijkt naar mama. Zij knikt en zegt: 
‘Dat wil ik ook wel zien!’ De boer zit op een klein krukje naast de koe. Hij zet de emmer onder de 
uiers. Zachtjes trekt hij met zijn duim en wijsvinger aan de uier. De melk spuit eruit. 
De koe vindt het fijn. ‘Boe, boe!’ loeit zij. Dan draait zij haar grote kop om. 
Sim schrikt. De boer moet lachen. ‘Ze doet niets, hoor! Wil je een beetje melk proeven?’ Sim knikt. 
De melk smaakt heel anders dan thuis. 
 
Mama zegt: ‘Kom, we moeten weg. Papa komt zo thuis.’ Sim zwaait naar de boer. ‘Gaan we morgen 
weer naar de boerderij? Het is hier zo leuk!’ ‘Dat zien we nog wel,’ zegt mama. Het hondje blaft nog 
eens: ‘Woef, woef, tot ziens! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 



Recept: 3 x aan de slag met pizzadeeg makkelijk en snel  
 
Pizzahoorntjes 

❖ 1 rol Tante Fanny Vers Pizzadeeg 400 g 
met potje saus 200 g 

❖ 1 paprika, in blokjes 
❖ 1/2 courgette, in blokjes 
❖ 75 g geitenkaas 

 
Pizzastengels 

❖ 1 rol Tante Fanny Vers Pizzadeeg 400 g 
met potje saus 200 g 

❖ 75 g kaas, geraspt 
❖ 6 plakken salami 

 
Mini pizza's 

❖ 1 rol Tante Fanny Vers Pizzadeeg 400 g met potje saus 200 g 
❖ 1 rode ui in dunne ringen gesneden 
❖ 12 cherrytomaatjes gehalveerd 
❖ 6 champignons in plakjes gesneden 
❖ 4 plakken parmaham 
❖ 1 Handje rucola 
❖ 1 handje kaas, geraspt 

 
1. Hoorntjes: 

 

De oven op 220⁰ C boven-/ onderwarmte voorverwarmen. Snijd het deeg in 8 gelijke stukken. 
Besmeer de stukjes deeg met tomatensaus, maar houd de randen vrij. Schep wat van het 
groentemengsel er op en verdeel wat geitenkaas er over. Vouw dan 2 punten over de vulling 
naar elkaar in de vorm van een hoorntje en druk goed vast aan de bovenzijde. Druk ook het 
puntje van het hoorntje goed dicht. Vul de hoorntjes eventueel nog wat aan met wat extra 
vulling. Bak ze in de oven in ca 15 tot 20 min. mooi bruin. 

 
2. Pizzastengels: 

 

De oven op 220⁰ C boven-/ onderwarmte voorverwarmen. Snijd het pizzadeeg doormidden 
zodat je 2 gelijke stukken hebt. Besmeer beide zijdes dun met de tomatensaus. Beleg 1 helft 
met de plakken salami en bestrooi met een laagje kaas. Dek deze belegde helft af met de 
andere helft. Snijd het met een scherp mes of pizzasnijder in dunne stroken. Draai deze aan 
beide kanten iets op, zodat er een mooie twist in komt. Bestrooi de stengels met wat extra kaas 
en bak in ca. 15 tot 20 min. af. 
 

3. Mini pizza's: 

De oven op 220⁰ C boven-/ onderwarmte voorverwarmen. Snijd het deeg in 12 stukken en 
bestrijk met tomatensaus. Laat de randen vrij. Beleg met champignon, rode ui en tomaatjes. 
Bestrooi met kaas en bak af in 15 min. Beleg met champignon, rode ui en tomaatjes. Bestrooi 
met kaas en bak af in 15 min. Verdeel de parmaham en de rucola over de vierkantjes. 

 
 

 

 

 



Maak je eigen tafelvoetbalspel 

Je hebt nodig: 
- een schoendoos zonder deksel 
- papier, tape en/of verf (en penselen) om de doos te versieren 
- 12 rietjes 
- satéstokjes 
- 10 houten wasknijpers 
- pingpongballetje 
- papierlijm, schaar, breekmes en snijmat, lat, prikpen, potlood 

 

Stap 1: Versier de buitenkant en de randen naar keuze. 

Stap 2: Maak telkens zes gaten in de twee zijkanten van de doos. Duid eerst de juiste plaats 
aan met meetlat en potlood (de afstand is een beetje afhankelijk van de grootte van de doos, 
deze staan om de 5 cm en op 5 cm van de bovenkant). Je kan de gaten gewoon met de punt van 
een schaar prikken. Tip: voor mooie ronde gaatjes prik je eerst een klein gaatje met een 
prikpen. Maak dat groter door er een rond potlood (punt eerst) door te steken. Gebruik ten 
slotte de steel van een rond penseel om het gaatje nog groter te maken. De uitstekende randjes 
aan de binnenkant van de doos kan je bijknippen met een schaar. 

Stap 3: Teken op de korte kanten van de doos de plaats van de goal af en snij deze voorzichtig 
uit met het breekmes. Accentueer eventueel de randen van de goal ook met tape. 

Stap 4: Schuif vier of vijf (afhankelijk van de dikte van je rietjes) satéstokjes in het uiteinde 
van een rietje en schuif het tweede rietje er over. Maak op dezelfde manier zes 'stokken'. 

Stap 5: Geef nu de twee 'teams' (vijf wasknijpers per team) hun eigen kleuren.  

Stap 6: Schuif de stokken door de gaten, bevestig de wasknijpers er op, leg het pingpongballetje 
klaar en ... spelen maar! Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pannenkoeken slakken 

 

 
 

Creatief met pannenkoeken...  
 

BEREIDING 

Haal een pak mix voor pannenkoeken en bak er pannenkoeken van, 
voor dit recept heb je 2 pannenkoeken nodig. De rest kun je gewoon 
opeten, met suiker of siroop. 

 
 Leg twee pannenkoeken op elkaar, besmeer de bovenste met 
hazelnootpasta. 

 
 Rol de pannenkoek op en snij in 6 rolletjes. 

 
 Werk af met een melocake (hoofd), mikadostokjes (voelsprieten) en 
ogen (smarties). Gebruik gesmolten chocolade of een chocoladestift 
om alles vast te lijmen. 
 

 

 



Kleuren op nummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hondjes 

 

Dit heb je nodig: 

• Twix 

• Marsepein 

• Chocopasta 

• Decoratiestiften 

Zo maak je het: 

Kneed van het marsepein pootjes, een hoofdje, oortjes en een 

staartje. Plak alles met chocopasta aan elkaar. Teken met de 

decoratiestift oogjes en een neusje op de teckel. 

 

 

 

 

 

 



Maak je eigen boom met een petfles 

Wat heb je nodig:  

• Een leeg vel papier 

• Verf + bakje of bordje 

• Kwasten 

• Petfles 

 

Verf een boom zonder bloemen of blaadjes op het lege vel papier. Doe wat verf op een bordje of 

in een bakje. Je kunt natuurlijk ook verschillende kleuren doen! Doop de onderkant van de 

petfles in de verf en maak een afdruk bij de boom. 

 

 



Moppentrommel. 

 

Verschil 

Jantje tegen Keesje: ‘Weet jij het verschil tussen een koe en een brievenbus?’ Keesje: ‘Eh… nee.’ 

Jantje: ‘Dan kun je beter geen postbode worden!’ 

Vliegen 

Er zitten twee vliegen op een drol. Dan komt er een wandelaar langs, die per ongeluk in de poep 

trapt. Zegt de ene vlieg tegen de andere: ‘Gadver, iemand heeft in mijn eten gestaan!’ 

Vlieg 

Een jongetje ziet voor het eerst een bij en roept: ‘Moeder, moeder, die vlieg heeft een gestreept 

truitje aangetrokken!’ 

Tijd 

Jantje: ‘Hoe laat is het?’ Juf: ‘Drie uur.’ Jantje: ‘Oh nee!’ Juf: ‘Wat is er?’ Jantje: ‘Ik vraag de hele dag 

aan iedereen hoe laat het is en ik krijg steeds een ander antwoord! 

Dropje 

Lotje neemt elke dag een dropje voor de juf mee. Maar vandaag heeft ze er geen een mee. De juf 

vraagt: 'Waarom heb je geen dropje mee?' Antwoordt Lotje: 'Mijn konijn is weggelopen!' 

Hatsj(k)oe! 

Twee koeien staan in het weiland. Zegt de ene koe tegen de andere : ‘Waarom nies je zo?’ Zegt de 

andere koe: ‘Nou, de boer heeft het hek open laten staan en nu ben ik verkouden. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kidsweek.nl/verschil
https://www.kidsweek.nl/vliegen
https://www.kidsweek.nl/vlieg
https://www.kidsweek.nl/tijd-0
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1802
https://www.kidsweek.nl/hatsjkoe


                   Maak je eigen fire starter  

       

      Wat heb je nodig? 

□ theelichtjes 

□ pan 

□ pluis uit de droger 

□ eierdoos(jes) 

 

 

 

 

Hoe ga je van start? 

1. haal het lontje uit het theelichtje, smelt de wax in de pan.  

2. Doe het pluis wat achterblijft in de droger in de gaten van het eierdoosje.  

3. Giet er de gesmolten wax bij tot het pluis helemaal vochtig is.  

Tip: dit is makkelijker met een maatbeker.  

4. Laat de pluisbolletjes 15 min. Drogen. 

5. Knip de eierdoos in stukjes en zo kun je je eigen vuur aanmaken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Kleur en knip je eigen memory!! 

 

 

 

 


