
Leuke tips 

 Veel mensen hebben ‘m vast ergens in de kast gelegd en er nog niet naar omgekeken: de 

pubquiz uit het meest recente kerstpakket! Neem het spel mee naar de groep en beleef met 

z’n allen een hoop plezier. Frisdrankje erbij, zakje chips!  Bedenk leuke prijsjes. Het hoeft 

geen dure grap te worden. Misschien een avond vrij van corvee?  

 True and False; wat is de waarheid?  Schrijf 2 verhalen over jezelf. In het ene verhaal schrijf je 

wat er werkelijk waar is over jezelf. In het andere verhaal verdraai je dingen en schrijf je dus 

dingen die niet waar zijn. Lees beide verhalen voor aan een ander. Die mag raden welk 

verhaal ’t juiste is en waarom … Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=KZjEvPgpNVE  

 Kaarten maken voor anderen (Paasattentie). Oudere mensen krijgen op dit moment geen 

bezoek. Hun (klein)kinderen bedenken daarvoor alternatieven, zoals beeldbellen via skype, 

maar ook jij kunt helpen om een verschil te maken. Stuur post! Maak een mooie kaart, schrijf 

een lieve brief, of misschien heb je een mooi gedichtje om deze mensen een hart onder de 

riem te steken? Laat de lente binnen komen en bezorg een glimlach op een gezicht. Wat je 

gemaakt hebt, kun je zelf (laten) bezorgen bij een verpleeg- of verzorgingstehuis bij jou in de 

buurt. Als je dat lastig vindt, dan willen wij de post verzamelen en ervoor zorgen dat het bij 

de mensen terecht komt. Laten we samen deze mensen geven wat ze verdienen: een beetje 

aandacht en liefde! En flink wat zakken post!  

N.B. Houd bij alles rekening met veiligheidsregels om corona niet te verspreiden. Begin met 

de handen goed te wassen (ook weer na afloop). Houd voldoende afstand bij het maken van 

de kaarten en brieven. Laat de post voor de zekerheid 3 dagen liggen voordat je deze 

bezorgt. Neem ook hierbij de regels in acht  en ga met maximaal 2 mensen op pad en houd 

afstand. Succes! 

 Alvast voor volgende week: verzamel 10 lege petflessen voor een Paasactiviteit. 

Challenge van de week 

Kom in beweging met TOPFIT (een initiatief van de Dirk Kuyt Foundation). Zie 

https://www.youtube.com/watch?v=2lLUT1FoVmE&list=PL2z9gFJG_NqxsUapiEeZwuDKIgUMNRixq&i

ndex=2&t=0s  

Raadsel van de week 

Maak met drie streepjes een kip van de tekening. 
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