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Missen jullie onze supertoffe activiteiten ook zo? Of al jullie Djemba-vrienden? Favoriete
leiding? Djemba-snoepen? Wij proberen er in deze moeilijke tijden het beste van te maken
met daarom speciaal voor jullie deze wekelijkse bundel!
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Wat denken jullie dat
het thema op
zomerkamp wordt?

Wist-je-datje-woordzoeker
Dag speurneuzen van
ons
Wij gaan jullie hersenen
toch eens in actie
steken in deze
quarantaine! Kan jij de
wist-ja-datjes linken
aan de juiste leiding in
het rooster?
Met alle paarse letters
kan er dan een
antwoord gevonden dat
je kan reageren
hieronder of

doorsturen naar ons.
Een kleine tip: het is
iets dat je in de
Afrikaanse savanne
doet.
Veel succes!

Dat vind ik wel
moeilijk hoor
Siebe!

Tips kan je krijgen als ik een leuke mop krijg
(hoofdleidingdjemba@gmail.com)

Eén tegen allen
(voor de Small)
Eén tegen allen is een klassiek spel dat we vaak spelen op zomerkamp met de oudere
leeftijdsgroepen. Maar omdat jullie eigenlijk toch wel al groot en slim ;) genoeg zijn laat ik
het jullie al eens uitproberen.
Het spel is eigenlijk eenvoudig, er zijn een aantal opdrachten en die moeten jullie binnen
een bepaalde tijd voltooien (vraag aan je mama of papa hoeveel tijd je van hen krijgt voor
de opdrachten). Als er een opdracht mislukt dan krijg je 'een straf' als de opdracht echter
lukt krijgen jullie een beloning van jullie ouders!
De straffen en beloningen kunnen jullie op voorhand ofspreken met mama of papa!
Succes!

Opdrachten

1. Lees twee strips

2. Maak een (mooie!) tekening
3. Loop 20 keer rond het huis
4. 15 minuten stilzijn
5. Ruim je kamer op
6. Schrijf een brief voor oma of opa
7. Maak een toneel met je broers of
zussen
8. Zing mee met je favoriete liedje
9. Bak taart/pannenkoeken/koekjes...
10. Maak een Djemba-krijttekening
(stuur hem zeker door naar ons)
11. WIn een gezelschapsspel tegen
mama/papa/broer/zus

Beloning

Straffen

1. ________________________

1. ________________________

2. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

5. ________________________

6. ________________________

6. ________________________

7. ________________________

7. ________________________

8. ________________________

8. ________________________

9. ________________________

9. ________________________

10. ________________________ 10. ________________________
11. ________________________ 11. ________________________

Foto's van de opdrachten mag
je zeker doorsturen naar onze
Instagram, Facebook of mail!

Weten jullie hoe oud ik hier overal ben? En herkennen jullie alle leiding die op de twee
rechtste foto's staan?
(antwoorden: hoofdleidingdjemba@gmail.com)

Tip: De foto's
staan
chronologisch

MISSEN JULLIE
DJEMBA OOK ZO?

MIJN 5 IDEALE TIPS TEGEN VERVELING!

1. LUISTER NAAR JE FAVORIETE MUZIEK
2. MAAK JE HUISWERK
3. KLEUR EEN MANDALA IN
4. MAAK EEN PUZZEL
5. HERINRICHT JE KAMER
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Kan jij alles zien, vinden en zo
doorstrepen?

Ben jij jarig
in deze
stille
periode?

MAAK EN VERSIER JE EIGEN
VERJAARDAGSTAART!
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1. DOE DE BOTER SAMEN MET DE SUIKER EN
HET
ZOUT IN DE MENGKOM.

2. HAAL DE ZAADJES UIT DE VANILLESTOKJES
EN DOE ZE ERBIJ.
3. DOE ER EEN VOLLEDIG EI BIJ EN TWEE
EIERDOOIERS.
4. MENG TOT EEN HOMOGENE MASSA.
5. DOE DE HELFT VAN DE BLOEM ERBIJ, KNEED
EVEN VERDER OP EN DOE DE ANDERE HELFT
BLOEM ERBIJ.
6. KNEED EVEN MET DE HANDEN EN LAAT HET
DEEG VOOR GEBRUIK EEN UUR IN DE KOELKAST
RUSTEN.
7. KLAAR? VERSIEREN MAAR!

dJEMBA CORONA EDITION
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Emiels survival
gids: hoe
overleef ik
Corona?!!

Wow, die spelbundel van
de leiding is echt nice!!
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Stuur je
oplossingen
naar mij door!

Favoriete quarantaine
gerechtje
Yoghurtcake

Stap 1
Meng 3
eierdooiers
met 1 potje
natuuryoghurt.

Stap 2
Voeg 1 potje olie, 2
potjes kristalsuiker
en 3 potjes
zelfrijzende bloem
toe.

Stap 3
Voeg 1 pakje
vanillesuiker
toe.

Stap 4
Klop het eiwit tot
sneeuw en meng
het zachtjes onder
het deeg.

Stap 5

Laat het deeg 45
min. bakken in de
oven op 175°C.

Benodigdheden
1 potje natuuryoghurt
Zelfrijzende bloem
Kristalsuiker
Arachideolie
3 eieren
1 pakje vanillesuiker

Gebruik voor de
zelfrijzende bloem,
de kristalsuiker en
olie telkens je
yoghurtpotje als
maatbeker!!

MICK'S CORONATIPS
VOOR DE
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!
s
e
j
Mop
What is the difference
between Dubai and Abu
Dhabi?
The people in Dubai don’t like
The Flinstones but
people in Abu Dhabi Do!
Did you hear about the
Mexican train killer? He had
locomotives.
What's the difference between
a hippo and a zippo? A
hippo's really heavy and a
zippo's a little lighter.
The Dalai Lama walks into a
pizza shop and says, "Can you
make me one with
everything?"

Maar eigenlijk
ook voor de
andere
Djembaantjes :)

HET GROTE DJEMBALIED
Hey XL, zouden jullie het ook zo
nice vinden als we allemaal samen het
grote Djembalied zouden schrijven?
Hoe cool zou het zijn moesten jullie een traditie kunnen
starten? Wie weet
zingen we het lied wel bij het kampvuur
deze zomer? Ik heb reeds de aanzet gegeven!
In het mooie Bachte, leefde een kleine spruit
Geboren voor avontuur, hij trok er graag op uit.
Met z'n vriendjes, met z'n maten, dikke leute heel de nacht
Samen zingen aan het vuur, en dat tot een uur of acht!

Vul aan!
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Stuur jullie lyrics door naar Mick via
mick.menu@gmail.com en krijg een supergrappig filmpje
in ruil! Bonuspunten als ik een traantje laat :)

DE IMPROVISATIEHOROSCOOP
Ik ben benieuwd naar de toekomst van mijn medeleiding!
Kunnen jullie mij helpen hun toekomst te voorspellen? Schrijf
een horoscoop voor de leiding die overeenkomt met jouw
geboortedag. Gebruik in je horoscoop de woorden die bij
jouw geboortemaand staan. Laat jullie fantasie de vrije loop!
Stuur jullie voorspelling door naar mick.menu@gmail.com!
1 - Bethlem 16 - Bavo
Januari: komkommer, ladder, komeer
2 - Dylan 17 - Timy
Februari: krant, examen, kerstman
3 - Alice 18 - Anouk
Maart: lente, lampje, buschauffeur
4- Arthur 19 - Loran
April: breien, lucifer, aardappel
5 - Siebe 20- Emiel
Mei: hoofdpijn, giraffe, piloot
6 - Jonas 21 - Andreas
Juni: Mexico, koffietas, varkentje
7 - een oudleiding 22 - Victor
Juli: pantoffel, formule 1, sneeuw
8 - Elise 23 - Emma
Augustus: twaalf, bakker, schaar
9 - Arno 24 - Tim
September:
Leie,
wortelpuree,
politie
10 - Eva 25 - Romy
Oktober: duivel, chocolade, gorilla
11 - Maxime 26 - Elisa
November: wijn, Bart de Wever, bom
12 - Féline 27 - Elize
December: markt, torpedo,
13 - Mick 28 - Nel
toiletverfrisser
14 - Lukas 29 - Fien
15 - Ward 30 - Henri
Ik ben jarig op 30 oktober (een schorpioen!) en ik voorspel dat
Henri een stuk chocolade gaat eten, ondanks dat hij niet mocht
van zijn mama. Zij besluit hem te straffen. Ze vermomd zich als
een duivel en zegt dat hij naar de hel zal gaan. Henri is zo bang
dat hij naar de jungle in Afrika vlucht. Daar ontmoet hij een
gorilla. Ze werden beste vriednen, tot de gorilla honger kreeg...

CORONANOUK
Jouw anti-verveel tips van dit weekend :)

KOKKERELLEN
Vanaf ik een smalletje was, hielp ik
mama en papa in de keuken. Zo
maakten we vaak cake en was ik steeds
de gelukkige die de pot mocht uitkuisen
😋 . Bak dus ook eens iets lekkers met je
ouders of oudere broers en zussen of
help juist het jongere lid in de familie
met koken.
Mijn favoriete receptje voor in de zomer
is Frozen Yoghurt met veel rood fruit.
Klinkt misschien wat vreemd, maar het
is een overheerlijke ingevroren yoghurt
met rood fruit en helemaal niet moeilijk
om te maken :)

Wat heb je nodig?
- 150 gram ingevroren vruchten
(aardbeien, frambozen...)
- 2 soeplepels griekse yoghurt
- enkele druppels citroensap
Hoe moet je het maken?
- Doe al je ingrediënten in een blender
- Mix alles tot je bijna geen brokjes
meer hebt
- zet je in de zon en genieten maar

TIPS:
- vries zelf fruit in dat gewoon in huis
ligt (maar snijd het voor het invriezen
eerst in blokjes)
- maak nieuwe combinaties van gekke
fruitsoorten samen, zo leer je nieuwe
smaken kennen

KNUTSELTIJD!
Ik vind knutselen zelf nog steeds heel
leuk! Zeker als je spelletjes kan maken,
waarmee je na het knutselen nog uren
plezier aan kunt hebben! :)
Ik ga jullie tonen hoe je je eigen
knikkerdoolhof kan maken :)

WAT HEB JE NODIG?
1. 3 stukken karton (dikte maakt niet uit, hoe dunner hoe
makkelijker te knippen, maar ook hoe minder stevig...)
2. een potlood
3. een lat
4. een schaar
5. plakband of lijm (ik heb alles geplakt met plakband, maar
wanneer je dikker karton gebruikt kan je misschien ook wel lijm
gebruiken)

HOE GAAN WE TE WERK?
Stap 1:
Knip 2 gelijke stukken karton uit van
15 op 20 cm.
Stap 2:
Neem 1 van de 2 stukken karton en
teken een doolhof. Houd er rekening
mee dat er een knikker moet kunnen
passeren tussen de muren van het
doolhof.
Haal inspiratie bij mijn doolhof, maar
jouw doolhof is minstens even goed!

Stap 3:
Teken op het derde stuk karton jouw
lijnen van je doolhof.
Vergeet de randen niet!
LET OP: we maken nu de muren, het is
dus belangrijk dat jij de juiste lengte
afmeet met een lat, een lijn tekent op
het derde karton en dan een rechthoek
maakt met als hoogte 2 centimeter.
TIP: geef elke muur een letter uit het
alfabet en schrijf deze letter dan ook in
jouw rechthoeken.

Stap 4:
Knip al je rechthoeken uit.

Stap 5:
Kleef al jouw muren aan elkaar en
plak ze op de juiste plaats.
Knip op de plaats waar in en uit staat
de muur weg. Zo kan je straks je
knikker langs hier in het doolhof
brengen en hem er ook weer uitkrijgen.
Stap 6:
Kleef je 2e karton met de 15x20 cm
afmetingen nu op je doolhof.
Je doolhof is nu gemaakt!
Steek de knikker erin langs 'IN' en
probeer hem eruit te krijgen langs 'UIT'!
Lukt het? Daag je huisgenoten uit!

WOORDZOEKER
Kan jij alle woorden vinden in deze
woordzoeker?
De woorden zijn:
-Djemba
- Noukie
- Een tegen allen
- Vuilmaakspel
- Stratego
- Djemchi
- Spaghetti
- Zomerkamp
- Small
- Medium
- Large
- Extra large
- Sterrenspel
- Toneeltjes
- Mastermind

JUIST OF FOUT?
Ik heb voor jullie enkele feiten en leugens over mijzelf op een rijtje gezet,
kunnen jullie zeggen wat juist en wat fout is?
Ik heb mijn been gebroken toen ik nog niet eens kon wandelen. Juist/fout
Ik heb 2 oudere zussen, Amber en Aline. Juist/fout
Spruitjes lust ik heeeel graag. Juist/fout
Mijn lievelingseten is barbecue met heel veel vlees. Juist/fout

Groetjes en tot snel!

