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‘spek voor je bek’
basIstekst

KSJ-KSA-VKSJ beschikt over heel wat expertise op vlak van spel en activiteiten. Spe-
len maakt dan ook deel uit van de kern van onze jeugdbeweging. Een spel vertoont 
trouwens heel wat gelijkenissen met een gerecht. Het vraagt enige voorbereiding, 
combineert verschillende smaken en vraagt genoeg variatie. Wees daarom creatief 
met je recepten. Zo wordt elk spel spek voor je bek!

Spel der ingrediënten

Werpen we even een blik op een recept van een chef-kok, dan springt meteen het 
ingrediëntenlijstje in het oog. Op dat lijstje prijken talrijke ingrediënten. De één 
alom gekend en geprezen, een ander onbekend en onbemind; eentje als opener van 
de smaakpapillen, eentje voor een subtiele nasmaak; eentje van heinde en verre, 
eentje streekgebonden; … Hoe groter de diversiteit aan ingrediënten, hoe verras-
sender de smaken kunnen zijn. Soms kan één ingrediënt de hoofdrol spelen, maar 
een soloslim zal niet gesmaakt worden.

In de potten en pannen van de chef-kok springen, borrelen, knetteren, zwemmen 
en kleuren die ingrediënten. Er wordt gerold, gesplitst, versneden, gemengd, onder-
gedompeld, … Dit is het spel der ingrediënten. Hun samenspel bepaalt het gerecht, 
want elk van de ingrediënten speelt een cruciale rol in het welslagen van het ge-
recht. Het is van belang geen enkel ingrediënt te vergeten.

Spel voor elk bekje

Uiteraard volgt een chef-kok niet steeds strikt hetzelfde recept. Hij experimenteert 
en zoekt naar nieuwigheden, naar nieuwe combinaties. Zo spelen wij ook niet graag 
elke week hetzelfde spel of is niet iedereen geïnteresseerd in hetzelfde spel. Een 
gevarieerde activiteit spreekt net als een menu met veel variëteit het meest aan.
Combineer spelen in allerlei vormen: op een groot plein, met z’n drietjes of in de 
massa, zonder materiaal, heel energiek, op het gemak, in een kring of iedereen 
verborgen, … En met verschillende doelen: Is er één winnaar of wint het  groepsge-
voel? Is het groot, groter, grootst of mooi, mooier, mooist? Is het om te lachen of 
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om even te laten bezinken? Varieer dus met de ingrediënten van spel. Varieer qua 
doel, materiaal, speluitleg, terrein en spelregels. Hoe diverser het spelaanbod, hoe 
aantrekkelijker.

Toch verliest een chef-kok zijn klassiekers niet uit het oog. Wie kent nu eenmaal 
niet de tomaat-garnaal, de balletjes in tomatensaus of de hamrolletjes met witloof? 
Grote chefs durven ook al eens te raken aan die klassiekers. Ze voegen een extra 
ingrediënt toe of veranderen de combinatie. De klassiekers der spelen, zoals één 
tegen allen, cluedo en tikkertje, kunnen we makkelijk in een nieuw jasje steken door 
een ingrediënt te veranderen.
Soms kan een spel falen, net zoals een gerecht kan mislukken. Dat wil niet zeggen 
dat het volledig spel of gerecht slecht is, maar dat sommige ingrediënten ervan 
veranderd moeten worden. Een degelijke analyse en de nodige creativiteit kunnen 
tot een succesvol resultaat leiden. Niemand wordt als driesterrenchef geboren. Al 
doende leren we de kneepjes van het vak.

We mogen ook al eens over het muurtje of in de potten van een andere chef 
kijken. Hebben we de laatste jaren niet met z’n allen massaal kookboeken aange-
kocht of al watertandend naar de vele kookprogramma’s op tv zitten staren? We 
pikken recepten en ideeën van anderen op. Niks mis mee, want anderen willen 
ze delen. Op verschillende spelensites en -bundels kan je spelen en activiteiten 
opzoeken. Deze bekijken we kritisch en passen we aan naar een gerecht dat onze 
leden wel lusten, want een flauw afkooksel willen we niet. Een kant-en-klaar ge-
rechtje omwille van tijds- of leidingsnood kunnen we echter wel door de vingers 
zien. Een succesvol spelconcept mag je uiteraard overnemen, want we moeten het 
warm water niet opnieuw uitvinden.

Spelen met geweldige smaak

Een chef-kok streeft ernaar om zijn klanten het lekkerste menu voor te schotelen, 
zodat een bezoekje aan het restaurant hen zal smaken. Een spel kan ook geweldig 
goed smaken. Na een school-, studie- of werkweek is een activiteit binnen KSJ-KSA-
VKSJ een welgekomen afwisseling. Soms kan je zo genieten van een activiteit die jou 
het hele weekend in feeststemming brengt. Je kan uren navertellen over de zotste 
ervaringen en ongelooflijke opdrachten. Het kan zelfs nog jarenlang nasmaken.

Smaken kunnen echter verschillen en wat voor de één lekker en leuk is, zal een 
ander misschien wat minder lusten. Het is belangrijk dat je rekening houdt met die 
verschillende smaken.
Je kan een spel naar ieders smaak bijkruiden. Een chef-kok schuimt ’s avonds de 
tafeltjes af en informeert of het gesmaakt heeft. Zo weet hij perfect in te spelen op 
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de noden van zijn klanten. Wanneer je attent bent of je oor te luisteren legt tijdens 
activiteiten, dan weet je welke interesses en voorkeuren de leden hebben. Met die 
informatie kan je opnieuw aan de slag voor een nieuw spel op maat ge(s)maakt.

Door de jaren heen verandert de voorkeur voor bepaalde smaken. Wanneer gaan 
kinderen olijven eten of lusten ze spruitjes en witloof? Wat voor de ene leeftijds-
groep supertof is, lijkt voor een andere leeftijdsgroep maar flauwtjes. Jongere le-
den worden graag zoet gehouden, voor oudere leden mag het er iets pikanter en 
gewaagder aan toe gaan. Laat spelen mee evolueren. Gebruik de leeftijdsbalk om 
jouw activiteiten richting te geven. 

Kookteam

In een keuken staat de chef-kok niet alleen aan de potten. Hij kan rekenen op een 
uitgebreide delegatie keukenpersoneel. Elk heeft zijn eigen specialiteit en elk waakt 
over een specifiek deeltje van het menu, maar deze brengen ze samen tot smake-
lijke combinaties. Zo werkt ook een leidingsgroep. Iedereen heeft zijn eigen inbreng, 
ideeën en ervaring. Samen wordt gewaakt over de kwaliteit van de gerechten. Breng 
alle spelideeën samen tot een smaakvol menu voor de leden. Smakelijk!
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In actIe!

Tijdens het werkjaar 2013-2014 zal KSJ-KSA-VKSJ zich samen met chef-kok Miche-
lin Bacon verdiepen in koken en spel, onder de welluidende slogan ‘Spek voor je 
Bek’.

Chef Bacon stelt in deze bundel graag zichzelf en zijn keukenteam aan jou voor. 
Hij geeft jou inkijk in zijn vriendenboekje. Daarenboven reiken chef Bacon en zijn 
keuken team nog wat tips aan om met het jaarthema aan de slag te gaan.

Elk van hen heeft een specialiteit die ze tijdens het jaar met jullie zullen delen.
Alvast een tipje van de sluier:

Pepper is een echte ‘player’ en gaat volop voor winst. Het spelkookboek is volledig 
spek voor zijn bek. Pepper zal geen kans aan zich voorbij laten gaan om dit boek 
vurig te promoten. Bij de lancering ervan zal het er beslist heet aan toe gaan. Let 
maar op!

Pollette gaat op zoek naar nieuwe kameraden en organiseert in januari en februari 
een samenaankoop keukenmateriaal. Zijn er binnen jouw groep plannen om jullie 
keukenset te vervolledigen of te vervangen, hou dan Pollette in de gaten!

Sinas is nog volop in de groei en Pretje wil zich uiterst gezond in haar vel voelen. In 
de lente zetten wij met KSJ-KSA-VKSJ in op gezonde voeding en hierbij zijn Sinas en 
Pretje onze campagneleiders. Benieuwd wat zij in hun schild voeren!

Papat is hevige fan van op kamp gaan. Jarenlang maakte hij deel uit van de keuken-
ploeg. De oude knol kent alle kneepjes van koken op kamp. Ter voorbereiding van 
de kampenperiode zal hij zijn kennis met plezier met jullie delen.

Ice T is echt een verfrissing in de zomer. Getooid met ijsblokjes, een citroenschijfje 
en een rietje voelt Ice T zich prima op leuke zomerfeestjes. De zomer biedt het ide-
ale decor voor een feestelijke afsluiter van het werkjaar. 



Vriendenboekje van

michelin

bacon



Ik ben: M i c h e l i n  B a c o n

Alias: C h e f  B a c o n

Mijn eerste lief: T a n t e  K a a t

Favoriete plekje: d e  k e u k e n 

v a n  ‘ S p e k  v o o r  j e 

B e k ’
Zit steeds in mijn tas: e e n  s c h o t e l v o d 

o m  m i j n  k n o e i b o e l  o p  t e  k u i s e n

Mijn specialiteit: z e l f g e m a a k t e  i j s t h e e

Ik word blij van: h e t  s a m e n z i j n  m e t  a l  m i j n 

v r i e n d j e s

Ik haat: h e t  g e v o e l  v a n  r o d e  p e p e r t j e s  i n 

m i j n  o g e n

Mijn grootste idool: O n s  M a r i a ,  j a r e n l a n g

k o o k m o e k e  o p  k a m p

Mijn lievelingsprogramma: K o m e n  V r e t e n

Mijn hobby’s: e x p e r i m e n t e r e n  m e t  e t e n

Ik eet het liefst: m e t  v e e l  s m a a k

Ik ben dol op: d e  h u l p  v a n  m i j n  k e u k e n t e a m

Dit staat op mijn verlanglijstje: e e n  M i c h e l i n s t e r

Favoriete (reis)bestemming: d e  u i t r e i k i n g  v a n  d e 

M i c h e l i n s t e r r e n



Ik ben: Pollette

Alias: Souschef de Polle 
(zelden Polleke)
Mijn eerste lief: de schuurspons

Favoriete plekje: ergens op het 
aanrecht waar ik een goed 
overzicht heb
Zit steeds in mijn tas: afwasmiddel 
om alles proper te maken
Mijn specialiteit: opscheppen

Ik word blij van: een propere keuken

Ik haat: vuil, vet en smerigheid

Mijn grootste idool: Mr Proper

Mijn lievelingsprogramma: De keuken van Sofie

Mijn hobby’s: rondhangen en beloeren

Ik eet het liefst: soep

Ik ben dol op: blinkende materialen en Stoemp

Dit staat op mijn verlanglijstje: veel nieuwe en propere 
vrienden
Favoriete (reis)bestemming: de vaatwasser

Dit wens ik je toe: je allereerste Michelinster!!



Ik ben: Pretje
Alias: Miss Prei
Mijn eerste lief: Serge de 
Asperge
Favoriete plekje: ergens waar ik 
mijn weerspiegeling kan zien
Zit steeds in mijn tas: een kam om mijn 
haar mooi recht te zetten
Mijn specialiteit: met mijn ogen knipperen
Ik word blij van: vrolijke muziekdeuntjes
Ik haat: flauwe openingszinnen
Mijn grootste idool: Mister Prei 2011
Mijn lievelingsprogramma: Benelux' Next top model
Mijn hobby’s: zingen en dansen
Ik eet het liefst: gezond
Ik ben dol op: knutselen
Dit staat op mijn verlanglijstje: wereldvrede
Favoriete (reis)bestemming: een kuuroord
Dit wens ik je toe: al de liefde van de hele wereld



Ik ben: Sinas
Alias: junior
Mijn eerste lief: /
Favoriete plekje: achter een 
hoekje vanwaar ik iedereen 
goed kan laten schrikken!
Zit steeds in mijn tas: mijn 
moppenboekje
Mijn specialiteit: sfeer maken
Ik word blij van: lachen
Ik haat: stilzitten en de fruitpers
Mijn grootste idool: elke stand-upcomedian 
Mijn lievelingsprogramma: Zeg eens euh!
Mijn hobby’s: spelen met vrienden
Ik eet het liefst: verrassingsbrood
Ik ben dol op: slapstick
Dit staat op mijn verlanglijstje: mijn eigen comedyshow
Favoriete (reis)bestemming: KSJ-KSA-VKSJ!!!
Dit wens ik je toe: veel grappen en grollen



Ik ben: Pepper
Alias: de Don Juan van 
de pepers
Mijn eerste lief: was de eerste, 
maar niet de enige
Favoriete plekje: in de ogen 
van Chef Bacon
Zit steeds in mijn tas: een grote portie 
zelfvertrouwen
Mijn specialiteit: de vrouwtjes benaderen ;-)
Ik word blij van: winnen!
Ik haat: verliezen!
Mijn grootste idool: Balthazar Boma
Mijn lievelingsprogramma: Mag ik u kussen ?
Mijn hobby’s: versieren (en tips geven aan Ice T )
Ik eet het liefst: pikant
Ik ben dol op: vuurwerk
Dit staat op mijn verlanglijstje: Miss Prei
Favoriete (reis)bestemming: een zuiders land
Dit wens ik je toe: een goed lief !



Ik ben: Papat

Alias: knorrige knol

Mijn eerste lief: is al 
heeeeeeeeeeel lang geleden
Favoriete plekje: rustig op 
mijn vaste plek

Zit steeds in mijn tas: 

herinneringen aan de 
goede oude tijd
Mijn specialiteit: de kerk in het midden houden

Ik word blij van: de speelsheid van Sinas

Ik haat: veranderingen

Mijn grootste idool: dat interesseert mij niet 
Mijn lievelingsprogramma: ik heb geen TV

Mijn hobby’s: wortel schieten

Ik eet het liefst: boerenkost

Ik ben dol op: koken in openlucht

Dit staat op mijn verlanglijstje: ik heb alles al wat mijn 
hartje begeert
Favoriete (reis)bestemming: ik ben goed waar ik ben

Dit wens ik je toe: een lang en gelukkig leven



Ik ben: \ce T
Alias: mister Cool
Mijn eerste lief: citroentje
Favoriete plekje: 

op zomerfeestjes
Zit steeds in mijn tas: i j s b l o k j e s
Mijn specialiteit: r e l a t iv e r e n
Ik word blij van: een positie ve sfeer

Ik haat: mugg e nz i f t e r s
Mijn grootste idool: /
Mijn lievelingsprogramma: 1000 zonnen 

Mijn hobby’s: muziek luisteren
Ik eet het liefst: een beetje suiker
Ik ben dol op: relaxen en chillen
Dit staat op mijn verlanglijstje: zomer het hele jaar door

Favoriete (reis)bestemming: de wereld rond

Dit wens ik je toe: a v o n tu u r  en ontspanning



Ik ben:

Alias:

Mijn eerste lief:

Favoriete plekje:

Zit steeds in mijn tas:

Mijn specialiteit:

Ik word blij van:

Ik haat:

Mijn grootste idool:

Mijn lievelingsprogramma:

Mijn hobby’s:

Ik eet het liefst:

Ik ben dol op:

Dit staat op mijn verlanglijstje:

Favoriete (reis)bestemming:

Dit wens ik je toe:
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kookwekkers 
‘spek voor je bek’

In de jaarthemabox zitten twee kookwekkers. Die krijgen jullie van KSJ-KSA-VKSJ 
cadeau als gadget bij het jaarthema.
Eentje is Spek, het ander is Bek. Met Spek kan je bijvoorbeeld spelen, terwijl je Bek 
gebruikt bij het koken.

Hier lijsten we alvast enkele ideeën op om met Spek aan de slag te gaan.
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Speeddating

Als kennismaking kan je de leden in het begin van het werkjaar laten speeddaten. 
Maak een opstelling van twee stoelen, twee kussens of twee zeteltjes tegenover el-
kaar. Per twee maken ze kennis of delen ze ervaringen uit. Wanneer de kookwekker 
rinkelt, schuift één rij van de koppels door terwijl de andere rij blijft zitten.
Per gesprekspartner kan een nieuw onderwerp aangesneden worden. Zo kan je de 
leden laten vertellen over het kamp, hun gezin, hun hobby, hun school, hun dro-
men, …

Tijd inschatten

Hoe lang duurt… één minuut? Laat je leden tijd inschatten. Geef hen de opdracht 
om op één been te blijven staan, ter plaatse te springen of met de armen te zwaaien 
gedurende één minuut van zodra de kookwekker is ingesteld. De leden mogen de 
kookwekker niet zien. Ze moeten zelf inschatten hoe lang die minuut duurt. Denken 
ze dat ze de minuut naderen, dan gaan ze neerzitten. Wie het dichtst bij het rinkelen 
van de kookwekker gaat zitten, is de winnaar. Wie te lang wacht en de wekker loopt 
af, is verbrand…
Omgekeerd kan ook. Geef opdracht om te blijven zitten en pas wanneer ze vermoe-
den dat de wekker zal aflopen, op te springen. Je kan de kookwekker natuurlijk ook 
langer instellen.

Zoektocht

Een kookwekker kan je op verschillende manieren in je spel gebruiken; als timer, als 
bom, als schat.
Draai de wekker op en laat hem aflopen, zodat de leden het geluid kennen. Dit spel 
kan je binnen en buiten spelen. Je verstopt de wekker, terwijl de leden het niet 
kunnen zien. De leden moeten proberen de wekker te vinden. Ze moeten dus goed 
luisteren of ze het getik kunnen horen!
• Wie de wekker als eerste heeft gevonden, krijgt een punt en mag de wekker op-

nieuw verstoppen.
• Of wie de wekker vindt, mag de wekker opnieuw verstoppen. Gaat de wekker af, 

dan wint degene die de wekker het laatst verstopt heeft.
• De opdracht kan ook luiden: zoek de bom en maak haar onschadelijk voordat ze 

ontploft.
• Het wordt meteen een schattenjacht als je de kookwekker in een kistje stopt met 

daarbij nog wat muntjes, zodat het een echte schat lijkt!
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Eén kookwekker tegen allen

Het klassieke spel ‘één tegen allen’ wordt omgevormd tot ‘één kookwekker tegen al-
len’. In een tijdspanne van maximaal 1 uur moet een lijst met opdrachten volbracht 
worden. De volgorde waarin de opdrachten worden afgewerkt, maakt niet uit.

De motiverende kookwekker

Een methode voor timemanagement heet de Pomodorotechniek en deze verdeelt 
werktijd in eenheden van 25 minuten, Pomodoro’s genoemd. Die Pomodoro’s wor-
den getimed met een kookwekker.
Francesco Cirillo, de bedenker van deze techniek, gebruikte, naar eigen zeggen, een 
kookwekker in de vorm van een tomaat. 'Pomodoro' is het Italiaanse woord voor 
tomaat, vandaar de Pomodorotechniek.
De techniek bestaat uit 5 stappen:
1. Maak een lijstje van alle taken die je wil doen en noteer hoeveel Pomodoro’s je 

per taak nodig hebt.
2. Kies een taak voor de Pomodoro.
3. Stel de kookwekker in op 25 minuten en werk aan je taak tot de wekker afgaat.
4. Neem een pauze van 5 minuten.
5. Stel de kookwekker opnieuw in voor 25 minuten.
Na elke vierde Pomodoro las je een pauze van 25 minuten i.p.v. 5 minuten in.
Deze techniek kunnen we vereenvoudigd toepassen. Zo maak je van vervelende 
opdrachten, bijvoorbeeld opruimen of verzamelen, een spel tegen de tijd. Stel de 
kookwekker in op een tijd waarin je wenst dat iets moet gebeuren. Creëer bijvoor-
beeld een routine als afsluiter van de activiteit om binnen de 5 minuten het lokaal 
op te opruimen. Gaat de wekker af, dan moet iedereen klaar staan om te vertrek-
ken. Het motiveert je leden om alles op tijd af te hebben.

Op tocht

Maak van je tocht méér dan wandelen alleen en neem de kookwekker mee.
• Draai aan de wekker en spreek af links, rechts of rechtdoor. Wandel rechtdoor tot 

de wekker afgaat. Vervolg je weg zoals afgesproken. Koos je bijvoorbeeld rechts, 
dan sla je de volgende straat rechts in, kies je daarna links, dan sla je na het sig-
naal van de wekker links in.

• Stel de kookwekker in, gaat die af, doe dan een spelletje. Tip: Maak briefjes waar-
op telkens een spelletje staat. Stop die in een zak. Laat de leden in de zak naar een 
spelletje grabbelen. Of stop speelobjecten in de zak.
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• Op tocht kan er soms eens gezeurd worden. Elk lid krijgt één ‘zaagmomentje’ 
waarin ze hun ei kwijt kunnen. Wil iemand zijn/haar zaagmomentje gebruiken, 
stel dan de wekker in. Dan mag dat lid zagen tot de wekker afloopt.

• Je kan de tocht speelser maken met opdrachten tijdens het wandelen. Met de 
kookwekker stel je een aantal minuten in waarin de groep in looppas de weg moet 
vervolgen. Stel de kookwekker opnieuw in en ga een aantal minuten zingen, daar-
na achterwaarts lopen, huppelen, in olifantenpas wandelen, enz.

In quiz

Veel quizzen maken gebruik van timers of van het geven van antwoorden tegen de 
klok. 
Wat is er zoal mogelijk met de kookwekker?
• Binnen de tijd zoveel mogelijk antwoorden geven op een lijstje vragen. Weet de 

speler het antwoord niet, dan past hij/zij. Per correct antwoord, krijgt de speler 
een punt.

• Zoveel mogelijk antwoorden proberen te onthouden voor de wekker afgaat. De 
speler krijgt een aantal minuten ‘studietijd’, bijvoorbeeld het bekijken van een 
foto of een tekening van een fruitmand. Na het rinkelen van de wekker moet de 
speler zeggen welke fruitsoorten er op de foto of tekening stonden.

• Geef in één minuut zoveel mogelijk antwoorden van een sluitende lijst. De speler 
moet vooraf bepalen hoeveel antwoorden je kan geven binnen de minuut. Kan 
de tegenstander er meer zeggen binnen de minuut, dan mag de tegenstander 
proberen de antwoorden op te lijsten. Voorbeelden: opsommen van de twaalf 
sterrenbeelden, de zeven hoofdzonden of de twaalf apostelen. (cfr. De Slimste 
Gemeente)

• De spelers vormen duo’s. De ene speler krijgt 10 vragen in 60 seconden, want 
dan loopt de kookwekker af. Per goed antwoord verdient die 1 minuut. De andere 
moet een opdracht uitvoeren in het aantal minuten dat diens partner voor hem 
of haar verzameld heeft. (cfr. De Premiejagers)

• Laat de spelers van twee of meer ploegen afwisselend naast elkaar in een kring 
zitten. Van zodra de kookwekker ingesteld is, wordt per speler een vraag gesteld. 
De speler die moet antwoorden houdt een ballon gevuld met confetti boven het 
hoofd vast. Beantwoordt hij/zij de vraag goed, dan mag hij/zij de ballon snel door-
geven aan de persoon ernaast. Zo gaat de ballon verder totdat de kookwekker 
afgaat. Op het moment dat de wekker afgaat, knalt de ballon en heeft de ploeg 
van die speler de ronde verloren.
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creatIef aan de slag

 Zie je dit icoontje, dan vind je een handige fiche met meer info of een stappen-
plan op www.ksj.be/jaarthema.

Poppenkast ‘Spek voor je Bek’

Onze personages lenen zich uitstekend om hen dolle avonturen te laten beleven. 
Maak een poppenkast van de keuken van ‘Spek voor je Bek’.
Heb je een handige oudste groep dan kan je hen de poppenkast laten bouwen. Een 
andere groep kan de poppenkast schilderen…

Een uitgebreid stappenplan voor het maken van een poppenkast vind je via 
 Knutselfiche > Poppenkast

Personages ‘Spek voor je Bek’

In de poppenkast kunnen de personages van ‘Spek voor je Bek’ uiteraard niet ont-
breken.

De échte

Van elke pollepel, appelsien, prei, aardappel en chilipeper kan je resp. Pollette, Si-
nas, Pretje, Papat en Pepper maken.
In de hobbywinkel kan je wiebeloogjes kopen. Met behulp van wat lijm geef je de 
personages al oogjes. Witte punaises bieden hiervoor een alternatief. Teken met 
een zwarte stift pupillen erop.
Met een stift, gekleurd papier of vilt kan je verdere kenmerken, zoals mond, wim-
pers en wenkbrauwen aanbrengen.
Ice T kan je evengoed op deze manier vormgeven. Met behulp van wat gelatine kan 
je de vloeistof minder vloeibaar maken, zodat je niet morst tijdens de poppenkast.
Chef Bacon zal je zelf moeten vertolken. Een varkensneus kan je alvast knutselen uit 
een eierdoos, wat roze verf en een elastiekje.
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Uit sjabloon

Op de Jaarthemapagina op www.ksj.be vind je sjablonen van de personages. Deze 
kan je printen en op hard karton kleven. Knip ze uit, geef ze een kleurtje en steek ze 
op een stokje. Zo heb je in een handomdraai de personages van ‘Spek voor je Bek’ 
voor in de poppenkast.

  Knutselfiche > Sjabloon Personages

Creatief met eten

Spelen met eten

Onder het mom van ‘food art’ mag je spelen met eten. Het is een wereldwijde rage 
om met gezonde ingrediënten een grappige of emotionele, eetbare creatie te ma-
ken en deze te fotograferen en online te delen.
In een creatieve bui kan je zelf met je leden aan de slag gaan. Inspiratie kunnen jullie 
vinden door ‘food art’ in te geven op een internetzoekmachine. Hoe je zelf grappige 
figuren kan knutselen uit prei, lente-uitjes, bananen of sinaasappels, kan je lezen in 
het boek 'Play with your food' van Joost Elffers.
Laat dit wel geen vrijgeleide zijn tot verspilling van voedsel. Eet wat je maakt op of 
gebruik producten die voor de composthoop bestemd zijn…

Smakelijke prentenboeken van Joost Elffers en Saxton Freymann

De auteurs Joost Elffers en Saxton Freymann schreven verhalen en maakten foto’s 
van allerlei soorten groenten en vruchten met heel herkenbare gelaatsuitdrukkin-
gen vol emotie. Het zijn bijzondere beeldverhalen vol humor en ontroering met 
groenten, vruchten en paddenstoelen in de hoofdrol. Bekijk eens een boekje en 
speur samen naar groenten en fruit met een duidelijke gelaatsuitdrukking of een 
bizarre vorm. Het prikkelt de fantasie van kinderen.
Titels: Hond bijt hond (Dog Food), Pat en Knoop (Gus and Button) (over ontdekking 
van de kleuren), Wat schilt er met je? (How Are You Peeling?) (over emoties), De 
neus van Dr. Pompeus (Dr. Pompo’s Nose) (over pompoenen), Eén eenzaam zee-
paardje (One Lonely Sea Horse) (over eenzaamheid en vriendschap).

Schilderij van eten

Een mooie presentatie van eten doet eten. Chef-koks weten ook maar al te goed 
dat hun gerechten niet enkel lekker moeten smaken, maar dat ze ook mooi moeten 
ogen.
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Een groentebuffet kan je omtoveren tot een schilderij of een landschap door de 
groenten te schikken en wat technieken uit de ‘food art’ te gebruiken. Op kamp of 
tijdens het eetfestijn kan dit volledig in het thema uitgewerkt worden.
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Andere tips

• Beleg boterhammen op een originele manier. Inspiratie is te vinden op internet. 
Zoek ‘Bento Box’ en je zal je verbazen over wat een lunchbox kan inhouden.

• Is je thema Hans en Grietje of sprookjes, of helemaal niet? Maakt niet uit. Een 
peper koeken huis is leuk om te maken ongeacht het thema. Het ‘skelet’ bak je 
best vooraf, het versieren kan je overlaten aan de leden. Op de website vind je 
alvast een receptfiche.   Receptfiche > Peperkoekenhuisje
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Knutselen met…

Chef Bacon: Koksmuts

Een chef-kok kan uiteraard niet zonder koksmuts. Met het ‘Spek voor je Bek’ logo 
erop, is het meteen een echte Jaarthemakoksmuts.

Materiaal
• 1 wit A4-papier
• 1 stuk crêpepapier van ongeveer 60 cm bij 25 cm
• Schaar
• Plakband
• Jaarthemapersonages en -logo

Werkwijze
• Vouw het A4’tje in de lengte doormidden. 
• Knip op de vouwlijn het A4’tje doormidden.
• Leg de twee stroken in de lengte naast elkaar en laat een klein stukje overlappen.
• Plak de twee stroken aan elkaar. Ook aan de achterkant.
• Teken of plak de personages en het logo van ‘Spek voor je Bek’ erop.
• Leg het crêpepapier op de strook en zorg dat het ruim overlapt. Maak eventueel 

vouwen in het crêpepapier om de koksmuts meer reliëf te geven.
• Plak het goed vast en als je crêpepapier over hebt, sla het dan om aan de uitein-

den. 
• Pak de twee uiteinden van de strook en plak die aan elkaar. 
• Plak ook het crêpepapier aan elkaar.
• Steek een arm door de muts en pak de boven kant van het 

crêpepapier.
• Trek de nu de bovenkant naar binnen toe.
• Pak het uiteinde en frommel het bij elkaar als een soort 

‘staartje’. 
• Doe een stukje plakband om het ‘staartje’.
• Duw nu voorzichtig het staartje weer terug.
• Zet de ‘Spek voor je Bek’ koksmuts op je hoofd.
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Pollette: Mobile

Onze Pollette blijft graag hangen bij haar vrienden. Met een ‘Spek 
voor je Bek’ mobile wordt dit een koud kunstje.

Materiaal
• 4 stukken ijzerdraad
• 10 touwtjes
• Karton
• Sjablonen van de personages  Knutselfiche > Sjablonen Personages
• Schaar
• Lijmstift
• Kleurstiften of verf

Werkwijze
Teken de personages over op karton of kleef de sjablonen op een stuk karton en 
knip ze uit. Kleur ze in of beschilder ze. Om een mooi effect te hebben, spiegel je de 
personages en kleef je ze ook aan de andere kant.
Er zijn zeven personages, dus het achtste prentje kan het logo van ‘Spek voor je Bek’ 
zijn.
Maak in elk prentje aan de bovenkant een gaatje en knoop er een stukje touw aan. 
Het andere eind van het touwtje knoop je aan een uiteinde van een stuk ijzerdraad. 
Maak een kruis van twee stukken ijzerdraad, breng die in evenwicht en knoop die 
vast. Doe met de twee andere stukken hetzelfde. Het ene kruis vormt het bovenste 
deel en krijgt dus nog een touwtje om de mobile aan het plafond vast te maken. Het 
andere kruis wordt met een touwtje onder het bovenste deel bevestigd.

Sinas: Lantaarn

Een blanco oranje papieren lantaarn vormen we met behulp van wat papier en stift 
om tot een Sinaslantaarn!

Materiaal
• Een ronde oranje papieren lantaarn
• Een lijmstift
• Wit papier (best wat zwaarder papier)
• Zwarte stift
• Oranje stift
• Schaar
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Werkwijze
• Teken met de zwarte stift de twee ogen en de (konijnen)tandjes van Sinas op het 

wit papier. Zorg dat deze wat geproportioneerd zijn, afhankelijk van de grootte van 
je lantaarn. Maak ze eerder wat groter dan te klein, zodat je nog een stukje kunt 
afknippen indien nodig. Kleur de irissen oranje in en knip de ogen en tanden uit. 

• Kleef ze met de lijmstift op de lantaarn. Teken de nodige lijntjes voor de mond en 
ogen op de lantaarn met de zwarte stift.

• Geef Sinas ook een uitdrukking door zijn wenkbrauwen te tekenen. Eventueel kan 
je de wenkbrauwen uit zwart papier knippen en erop kleven. Teken ook de ken-
merkende sproetjes van de deugniet.

• Eventueel kan je Sinas armpjes geven. Gebruik hiervoor geen zwaar papier, want 
dit kan scheuren veroorzaken.

• Nu is je Sinaslantaarn af en kan je die rond een lamp hangen. Zorg dat de lantaarn 
de lamp niet raakt.

Papat: Stempels

Met Papats soortgenoten maak je eenvoudige, leuke stempels.

Materiaal
• Aardappels
• Aardappelschilmesje
• Stift
• Plakkaatverf (of inkt)
• Penseeltje

Werkwijze
• Neem een aardappel en snijd deze doormidden.
• Teken op een helft een figuur of een letter.
• Snijd voorzichtig de figuurtjes uit de aardappel.
• Laat wel wat aardappel ‘onder’ het figuurtje zitten. 
 Dit is je stempel.
• Breng met een penseel wat verf aan op de stempels. 
 Stempelen maar!
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Pepper: Sleutelhanger

Pepper leert ons een leuk gadget maken, een amigurumi chilipeper.

Raar maar waar: Letterlijk betekent het Japanse “amigurumi”: gebreide figuur-
tjes, maar het is de gehaakte variant die bij ons echt populair is geworden. De 
figuurtjes worden in het rond gehaakt en hebben een schattig uitzicht. Ze zijn 
ideaal als verzamelobject, cadeautje of sleutelhanger.

Wie niet kan of wil haken, maar dit 
toch als gadget wil geven of krijgen, 
kan eventueel de kookmoekes of de 
oma’s aanspreken…

Materiaal
• Wol of garen, rood en groen
• Haaknaald
• Vulwatten
• Naald
• Schaar

Werkwijze
Stap 1: peper
• t1 (rood): begin met 2 l (2)
• t2: haak 6 v in eerste l (6)
• t3-4: 1 v in elke v (6)
• t5: *2 v in volgende v, 1 v in volgende v* herhaal (9)
• t6-10: 1 v in elke v (9)
• t11: 2 v in elke v (18)
• t12-14: 1 v in elke v (18)
• t15: *v om te minderen, 1 v in volgende v* herhaal (12)
• vul met watten
• t16: *v om te minderen* herhaal (6)
• werk af
Stap 2: steeltje
• t1 (groen): begin met 3 l (3)
• t2: *1 st in eerste l, 1 hv in zelfde l, 2 l* herhaal 4 keer
• eindig met 1 hv
• naai de top met de rest van de draad aan de peper
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Pretje: Piñata

Pretje houdt van vrolijke gebeurtenissen. Feestjes met piñata’s vindt ze reuzeleuk. 
Een zelfgemaakte piñata is haar knutseltip, uiteraard eentje in de vorm van een prei. 
Hoe prettig!

Materiaal
• Enkele ballonnen (een drietal)
• Oude kranten
• Behangerslijm
• Schaar
• Karton
• Papierplakband
• Crêpepapier
• Touw
• Viltstiften en/of verf en verfborstels
• Kleine cadeautjes om de ballon mee te vullen 
 (snoepjes, confetti, vruchten, bloemen,...)

Werkwijze
Fase 1
• Blaas de ballonnen op. Zorg dat ze even groot zijn.
• Scheur de kranten in repen.
• Leg de ballonnen naast elkaar.
• Smeer de krantenrepen in met de behangerslijm en plak ze op de ballonnen zoda-

nig dat de ballonnen aan elkaar verbonden worden. Zo creëer je een koker, voor 
het wit van de prei.

• Leg tussen de eerste en de tweede laag papier een touw op de bovenste ballon 
waarmee je de piñata later kan ophangen.

• Bedek de ballonnen met een vijftal lagen.
• Laat aan de bovenkant een klein stukje onbedekt. Daar komt later het gat voor de 

cadeautjes. 
• Laat het geheel drogen. Dit kan lang duren. Een piñata afwerken in één activiteit 

zal dus niet lukken. Houd daar rekening mee.
• Eens gedroogd, kan je de ballonnen kapot prikken.
Fase 2
• Maak met stukken lichte karton de bladeren van de prei. Schilder deze groen of 

beplak ze met groen crêpepapier.
• De rest van de piñata beplak je met franjes wit crêpepapier.
• Pretje houdt wel van een kleurig rokje, dus kan je ook wat kleur aanbrengen.
• Onderaan hang je wat sliertjes als wortels.
• Vul de piñata met kleine cadeautjes en verrassingen en sluit hem af.
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Nu kan het spel beginnen!
Wie op de piñata wil slaan, wordt geblinddoekt en krijgt een stok. Laat alle kinderen 
eens aan de beurt komen. Het feest bereikt zijn hoogtepunt wanneer de cadeautjes 
uit de piñata vallen.

Ice T: Parasolletjes

Ice T laat zich graag versieren. Dat mag gerust met een 
parasolletje.

Materiaal
• Verschillende soorten stevig papier met dessins of plak 

er zelf kleurrijke papiertjes op
• Lange satéprikkers of rietjes
• Hobbylijm

Werkwijze
• Knip cirkels uit stevig papier (doorsnede 10 cm – 15 cm).
• Knip op één plaats in tot aan het middelpunt en knip een driehoekje uit.
• Vouw de driehoekjes op zoals een accordeon en vouw deze opnieuw open.
• Plak met een beetje lijm de randjes iets over elkaar, zodat er een klein puntje 

ontstaat.
• Steek een satéprikker door het puntje en zet vast met een beetje lijm. Of knip er 

een heel klein puntje af en steek er een rietje door.
• Serveer de drankjes in een hoog glas en zet het zelfgemaakte parasolletje er in.
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Muziek met kookmateriaal

Muziek op wijnglazen

Vul een serie wijnglazen met water. Maak je vinger nat en wrijf over de rand van het 
glas. Doe je het goed, dan maakt dit geluid. De hoogte van de toon is onder andere 
afhankelijk van de vorm en de grootte van het glas en de hoeveelheid water erin. 
Door verschillende glazen te combineren, kan je een muziekinstrument maken.
Hiermee kan je een act maken om op te voeren tijdens het eetfestijn of je leden iets 
kleins aanleren om iedereen thuis te verrassen.

Orkest met kookmateriaal

De keuken biedt talrijke mogelijkheden om een orkest in los te laten. Potten, pan-
nen, glazen en bekers zijn trommels. Bestek, kloppers en houten lepels doen dienst 
als drumsticks. Schuimspanen en pollepels vormen een klokkenspel. De deksel wor-
den simbalen. Een zeef, een stromende kraan, messen op een hakblok, … creëren 
de speciale effecten.
Laat het maar swingen!

Koken met kinderen

Stelregel 1: hou het simpel

Kinderen willen resultaat zien. Dat impliceert twee dingen: een redelijke kans op 
slagen en kookkunsten die binnen een activiteit worden afgerond.
Vergeet die risotto met zeevruchten dus even en berg die exotische kruiden maar 
weer op. Maak je het te moeilijk, dan haken kinderen af of raken ze gefrustreerd 
omdat zij niet hetzelfde resultaat als de leid(st)er bereiken. Meestal eindig je dan 
helemaal alleen in de keuken, terwijl je afwerkt waar de kinderen aan begonnen 
zijn. Stem de taken af op hun niveau. Een Leeuwke, Kabouter of Sloeber die eiwit 
klopt? Ik denk het niet.
Stel steeds als einddoel van de activiteit dat jullie al dat lekkers samen opeten. Het 
motiveert niet alleen de kinderen, het houdt ook jou bij de les. Beter wat tijd over 
die gevuld wordt met een kringspel dan een hoop gillende Jongknapen, Roodkapjes 
of Joro’s op de gang die je nog snel hun nog niet gebakken stuk pizza in de handen 
duwt, terwijl ze hun jas aandoen om te vertrekken.
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Koken volgens leeftijd
5 jaar
• Wassen en schrobben van groenten en fruit
• Brood in stukjes breken
• Roeren in koude saus
• Droge ingrediënten mengen
• Eieren breken in een kom
• Ingrediënten helpen meten
• Eten verdelen over borden
• De tafel zetten
• Opruimen na het koken
• Fruitsalade samenstellen
• Zacht fruit en groenten pletten
• Bakvormpjes in deeg of zacht eten duwen
6 jaar
• Ingrediënten kloppen met een garde
• Ingrediënten in een rek helpen plaatsen
• Menu helpen kiezen
• Groenten snijden
7 – 12 jaar
• Onder toezicht pannenkoeken bakken
• Koude gerechten klaarmaken
• Helpen bij alle voorbereidingen
vanaf 12 jaar
• Redelijk zelfstandig koken en bakken

Als leid(st)er moet je altijd helpen om:
• de oven, het vuur of de microgolfoven te gebruiken
• het recept te lezen
• hete pannen, kommen of potten vast te nemen
• op te letten met heet water
• elektrische apparaten te gebruiken
• eten te snijden met een mes
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Stelregel 2: breng variatie in je activiteit

Koken alleen is voor jonge kinderen geen volwaardige activiteit. Je houdt twintig 
kinderen geen drie uur bezig met koekjes maken of spaghetti koken. Een voor de 
hand liggende oplossing is om het koken af te wisselen met korte spelletjes. Nog 
beter is om het kookgebeuren te integreren in één grote activiteit. Verzin een ver-
haal waar het koken als een rode draad doorheen loopt. De activiteit kan beginnen 
met een zoektocht naar ingrediënten. Misschien moeten de kinderen ook uitzoe-
ken welk kookgerei ze nodig hebben en kunnen ze dat winnen door verschillende 
opdrachten. Dan kunnen ze een eerste keer aan de slag in de keuken, wederom 
gevolgd door een klein intermezzo. Een lied dat moet worden aangeleerd of het 
ontbrekende geheime ingrediënt zoeken. Na een nieuwe poos koken, is het tijd om 
de tafel te versieren in functie van het thema. De finishing touch in de keuken wordt 
gevolgd door de gezamenlijke maaltijd. Een andere mogelijkheid is om aan het be-
gin van de activiteit koekjes te maken die na een wintertocht door het bos worden 
verorberd. Koken kan dus een miniem onderdeel van je activiteit uitmaken, maar 
zorgt meteen voor een speciale toets.

Wil je toch per se een volledig zelfstandige kookactiviteit met jonge kinderen, ga 
dan voor de opleiding tot meesterkok. Voordat jullie aan de slag gaan in de keuken, 
maakt iedereen een originele koksmuts. Uiteraard maak je verschillende gerech-
ten, met veel aandacht voor de ingrediënten. De kinderen gaan op culinaire ont-
dekkingstocht waarbij ze ingrediënten leren kennen en kennismaken met nieuwe 
smaken. Het is interessant hen veel te laten proeven en te laten ontdekken hoe 
ingrediënten veranderen van smaak als je iets toevoegt of ze bewerkt. Een hulpmid-
del is een grote tijdlijn, waarop duidelijk aangegeven staat wat nu gebeurt en wat 
nog gaat komen. Het kan extra motiverend zijn om iets te maken voor gasten, zoals 
papa die hen straks komt oppikken. De activiteit wordt afgesloten met de uitreiking 
van echte meesterkokdiploma’s.

Stelregel 3: geef kinderen verantwoordelijkheid

Kinderen kunnen heel wat en hoe meer je ze zelf laat doen, hoe trotser ze kunnen 
zijn op het resultaat. Groenten snijden gaat perfect met een gewoon eetmes, alleen 
wat trager. En als ieder om de beurt iets in de grote kookpot mag gooien, dan is het 
eindresultaat van iedereen. Geef elk lid wel een duidelijk opdracht. Indien mogelijk 
heeft elk kind een eigen onderlegger of bord met ‘zijn’ materiaal. Op die manier 
gaan de kinderen zorgzamer om met het materiaal en hoeft er niet gevochten te 
worden om andermans materiaal. Dreigt een kind toch alle interesse te verliezen, 
dan kan je als leid(st)er even iets mis laten gaan. Het kind mag dan jouw bijzondere 
helper zijn die de situatie mee rechtzet. Vergeet ook niet duidelijk te maken dat eten 
niet dient om te spelen. Zo geef je hen een verantwoordelijkheid mee die belangrijk 
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is in het dagelijkse leven. Dat doe je door zelf verspilling te vermijden en gerechten 
te kiezen waar zorg aan moet worden besteed.

Stelregel 4: hou het veilig

Hoe origineel of leuk je de activiteit ook maakt, veiligheid gaat natuurlijk boven al-
les. Het is evident dat scherpe messen in kleine kinderhandjes niet kunnen. Vuur is 
ook een risicofactor. In het kader van de vorige stelregel is het echter perfect moge-
lijk om kinderen, onder deskundig toezicht van de leid(st)er, even in de ketel te laten 
roeren. Kinderen dingen zelf laten doen, geeft juist de kans hen attent te maken op 
gevaren. Tussendoor wijs je ook nog eens op het belang van propere handen. Werk 
in kleine groepjes: vier à vijf kinderen per groep is ideaal. Op die manier krijgt elk 
kind meer aandacht, maar heb jij als leid(st)er ook veel meer oog voor gevaarlijke 
situaties.

Enkele tips vooraf
• Doe het lange haar van de kinderen in een staartje, rol de mouwen op en doe 

iedereen een schort aan.
• Was en droog de handen.
• Hou ovenwanten in de buurt bij de oven, het vuur en de microgolfoven.
• Ruim gemorste etensresten meteen op.
• Zet het vuur en de oven na gebruik altijd meteen uit.

Stelregel 5: vergeet de afwas niet

Samen koken, samen eten, het kan de kinderen en de groep een positief gevoel ge-
ven. Geloof het of niet, maar ook dat minder leuke karwei op het einde, de afwas, 
kan plezierig zijn. Maak er opnieuw een groepsgebeuren van. Verzin er een verhaal-
tje rond of zing een vrolijk afwaslied. Organiseer een wedstrijdje wie zijn kookpot 
het hardst kan laten blinken. Heel wat jonge kinderen vinden afwassen trouwens 
best leuk. Je kan hen simpel nog extra trots maken door een paar complimentjes uit 
te delen. Opnieuw wordt het leven gemakkelijker als iedereen een duidelijke taak 
heeft.

Wat je ook kookt en hoe je het ook aanpakt: zorg dat het fun is. Het is dan mooi 
meegenomen dat kinderen leren samenwerken en misschien zelfs iets opsteken 
over veiligheid en hygiëne. Stelregels zijn ook maar papieren theorie, aan jou om ze 
in de praktijk te brengen. Smakelijk!
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kook(spel)concepten

Blind restaurant

Ook gekend als concept ‘dinner in the dark’. Geef smaak de volle aandacht en or-
ganiseer een etentje in het donker. Niet zien wat op je bord ligt, zorgt voor enige 
spanning, maar mits een goede begeleiding voelt iedereen zich toch op zijn gemak.

(Niet) spelen aan tafel!

Inspiratie voor een originele maaltijd pikken we op bij “On ne joue pas à table”. Met 
behulp van verrassend bestek of leuke spelregels kan je samen eten uiterst plezant 
maken.
Hier worden enkele voorbeelden gegeven, maar vul gerust zelf aan!
• Geef je overbuur eten met een extra lange vork of lepel.
• Geef je buur te eten met gebogen bestek.
• Met vier naast elkaar eet je van vier lepels die op één lange stok bevestigd zijn.
• Aan een ronde tafel worden de buren gekoppeld via aan elkaar genaaide hand-

schoenen.
• Met vier zit je elk aan een zijde van een vierkante tafel en eet je van vier lepels die 

elk aan een uiteinde van twee lange gekruiste stokken bevestigd zijn.
• Samen met je buur drink je van een Siamees glas.
• Geef je buur te eten terwijl jullie handen aan elkaar zijn vastgebonden.
• Eet met een lange knijper, een pollepel, enz.
• Geef de instructies aan je medespeler die zich geblinddoekt achter jou bevindt en 

die jou zal voeden. 

Het vergt enig knutselwerk om het geschikte bestek te maken. Verzamel wat oud 
bestek, keukenmateriaal en oude glazen. Gebruik houten en metalen latjes, oude 
handschoenen of sokken, snelbinders, lijm, schorten, ovenwanten, enz. om jullie 
eigen origineel bestek te ontwerpen.

Smakelijk spelplezier of spelend eetplezier verzekerd!
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Moorddiner

Een moorddiner is een leuke combinatie van spanning en ontspanning rondom een 
etentje. Tijdens het etentje blijkt algauw dat het niet zomaar een diner is. Er is een 
moord gebeurd en die dient opgelost te worden. Het moordspel wordt gespeeld 
tussen de gangen van het diner door.
Er bestaan kant-en-klare moorddiners. Deze kan je huren op locatie of je kan een 
gezelschap inhuren die het moorddiner organiseert waar jij het wil. Ook kan je een 
moordspel huren, zodat je enkel het diner zelf moet organiseren.
Zo’n kant-en-klaar moorddiner is wel eens leuk om samen met je leidingsploeg als 
teambuilding te doen. Het kan echter prijzig uitvallen, dus doe zeker wat opzoekwerk. 
Je bespaart flink indien je enkel het moordspel huurt. Dit kan je online downloaden.
Maar wat je zelf doet, doe je beter! Organiseer een moorddiner voor je leden, even-
tueel met inschakeling van de hele leidingsploeg.

Tips
• Bedenk een originele verhaallijn met veel intriges die het mogelijk maakt om tal-

rijke tips, alibi’s en aanwijzingen uit te denken.
• Kies een locatie die past in het verhaal of kleed de ruimte zo goed mogelijk in.
• Maak uitnodigingen in thema.
• Vraag aan de gasten in gepaste kledij ten tonele te verschijnen.
• Plan het moordspel tot in de puntjes.
• Schrijf een duidelijk script.
• Laat de gasten meespelen als verdachte of als detective en bezorg elk van hen een 

uitgebreid profiel.
• Zorg voor afwisseling in de opdrachten. 
• Zorg voor een uitgebreid menu: van aperitief tot dessert.
• Stel een kookteam samen dat al het eten verzorgt.
• Stel een figurantenteam samen die de ontvangst en de bediening verzorgt.
• Zorg voor een team hoofdrolspelers die de touwtjes in handen nemen, eventueel 

samen met een spelleider.
• Het moorddiner moet niet per se in bittere ernst verlopen. Zorg voor een komi-

sche en luchtige noot.

Voorbeelden van intriges
• Op het moment dat het restaurant volloopt om het vijfentwintigjarig bestaan te 

vieren blijkt dat de eigenaar vermoord is. Alle gasten moeten in het restaurant 
blijven en al snel blijkt dat er vijf personeelsleden verdacht worden van de moord.

• Een vermoorde miljonair had een vermoeden dat hij weldra vermoord zou wor-
den. Hij liet in zijn testament neerschrijven dat hij een groot deel van zijn fortuin 
uitlooft aan wie zijn moordenaar ontmaskert. De notaris nodigt familie en vrien-
den uit. Wie verdenkt wie?
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Sneukeltocht

Organiseer een culinaire sneukeltocht met verschillende kraampjes langs het par-
cours. Een ideale manier om promo te maken voor streekproducten. De wegbe-
schrijving kan je uitschrijven als een recept of laten ontcijferen via proevertje.

Komen Eten en varianten

Komen Eten is ondertussen een erg gekend en veelbesproken tv-programma. Het 
concept blijft wel inspireren.
• Combineer het concept met een spel. Bijvoorbeeld: Risk ft. Komen Eten: Deel 1 

bestaat uit het veroveren van zo veel mogelijk landen om geld en ingrediënten te 
verdienen. Tijdens deel 2 moet de spelleiding overtuigd worden van de kookkun-
sten van de teams. Het uitgewerkte spel vind je op de website.   Spelfiche > Risk 
ft. Komen Eten

• Plan met de leidingsploeg ‘Komen Eten’ gedurende het jaar. Verdeel de leiding in 
groepjes (eventueel gewoon per leeftijdsgroep) en spreek af welk groepje wan-
neer voor de rest van de leidingsploeg zal koken. Spreek af hoe je zal quoteren en 
wat er te winnen valt. 

• Maak er ‘Komen Spelen’ van. Twee leeftijdsgroepen krijgen voorbereidingstijd 
om een spel te maken. Na de voorbereiding spelen ze beide spelen. Achteraf mag 
iedereen punten geven over de twee spelen. Eventueel kan je dit verruimen en 
organiseren met jeugdbewegingen in de buurt.

Quizzen met ‘Spek voor je Bek’

Een quiz over koken kan je meteen combineren met een etentje. Zo kan je kennis-
rondes afwisselen met hapjesrondes.
Hier al wat ideetjes.

Kennisrondes
• Spreekwoorden met ‘spek’ en ‘bek’: de kat op het spek binden, met spek schie-

ten, een gegeven paard moet je niet in de bek kijken, enz.
• Fotoronde: close-ups van etenswaren, foto’s van gerechten, van bekende (tv-)

koks, …
• Receptronde: wat is het onbrekende ingrediënt?
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Hapjesrondes
• Vergeten groenten herkennen of aan foto linken.
• Memory: maak van elk hapje twee stuks, plaats alle hapjes op één plaat en stop 

ze elk onder een bekertje. Uit elk team mag telkens iemand komen raden, zijn het 
dezelfde hapjes, dan mogen die door het team worden opgegeten en krijgen ze 
een punt. 

• Ingrediënten van een gerecht opsommen.
• Blindelings gerechten of ingrediënten kunnen herkennen.
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eetfestIjn

Het organiseren van een feestmaal of eetfestijn is een van de vele soorten activi-
teiten die geld in het laatje kunnen brengen. Als groepsactiviteit kan je hiermee op 
extra belangstelling rekenen. Het organiseren van dit evenement kan op het eerste 
zicht eenvoudig en rechttoe rechtaan lijken. Niettemin dien je toch wel even stil te 
staan bij een aantal praktische zaken om je niet te laten verrassen. Daarnaast is het 
aan boord brengen van de nodige dosis creativiteit een must om niet te verstarren 
in de klassieke formules. Gooi alles in een draaiboek, zodat je niet elk jaar opnieuw 
van nul moet beginnen.

Spaghetti met wokgroenten

Laat ons eerst even kijken naar een aantal mogelijke maaltijden. Hier maak je eigen-
lijk de afweging of je het al dan niet gemakkelijk wil aanpakken. Typische voorbeel-
den van de ‘gemakkelijke’ weg zijn het serveren van spaghetti en de mosselen. Of je 
schakelt een traiteur in om de barbecue te verzorgen.
Misschien kan je in plaats van enkel spaghetti aan te bieden, uitbreiden naar een 
pastafestival door te variëren in vormen en smaken. 
Je kan ook voor de minder evidente gerechten kiezen. Zo kan je kiezen voor een 
eetfestijn met wokgerechten op het menu. Of voor gerechten die meer streekge-
bonden zijn, wat uiteraard verder gaat dan een streekbierenavond met kazen.

Eerst de soep en dan de pap

Na je hoofdgerecht kan je ook een dessertbuffet voorzien. Het is daarbij erg handig 
om, afhankelijk van het aantal tafelgasten, twee keer hetzelfde te maken en mensen 
in twee rijen te laten aanschuiven. 
Verder geldt bij een dessertbuffet slechts één motto: varieer uitgebreid. Mensen 
zijn zoetekauwen en op deze manier kan je hen op het einde van hun maaltijd een 
zeer voldaan gevoel geven.
Om de werklast te spreiden, kan je een oproep lanceren om een taart of een cake 
mee te brengen. Voor groepsfeesten halen de mama’s en de oma’s met plezier hun 
bakkunsten boven. Zorg wel dat je op de hoogte bent van wie een taart of cake zal 
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meebrengen, zo kan je het aantal inschatten en eventueel met de leidingsploeg nog 
enkele extra dessertjes voorzien.

De praktische kant

Naar de praktische organisatie toe, hangt het er vanaf hoe groot je groep is, en 
hoeveel mensen je te eten moet geven. Een formule die vaak goed werkt, is om 
bereidwillige ouders in te schakelen en hen alles te laten koken en klaarmaken. De 
kern van dit groepje zijn mensen met een haalbaar idee, die weet hebben van de 
juiste hoeveelheden. Niets is immers erger dan tot het besluit komen dat de men-
sen achteraan in de zaal geen eten meer krijgen omdat alles op is. 
Terwijl enkele kookouders in de keuken staan, kan de leiding zich ten volle concen-
treren op andere taken.
Tijdens het eetfestijn kan de leiding voor het op- en afruimen van de tafels instaan. 
Probeer ook daarbij origineel uit de hoek te komen. Op een spaghettifestijn kan een 
‘sausboer’ van pas komen. Gewapend met koksmuts, pollepel en een stevige pot 
saus, voorziet hij/zij de mensen van wat extra saus als ze dat wensen. Animo verze-
kerd. Bordjes met ‘wij hebben dorst’ maken duidelijk wat er nodig is.
En natuurlijk behoren ook de afwas en opruim achteraf tot de minder fijne, maar 
noodzakelijke taken van een eetfestijn.
Maak vooraf een taakverdeling met wisselende shifts. Zo worden de leuke en saaie 
taakjes wat evenwichtig verdeeld. Hang deze werklijst op een centrale plaats tijdens 
het eetfestijn, zodat iedereen nog eens aan zijn/haar taken herinnerd wordt.

Inkleding

Met een minimum aan inspanning kan je vermijden dat je de gasten moet ontvan-
gen in een kille en ongezellige ruimte. Doeken, slingers en wat sfeerverlichting, fleu-
ren een zaal meteen op. Maak alles wat persoonlijker en stel knutselwerkjes van 
de leden tentoon of zorg voor zelfgemaakte inkleding, zoals slingers van stukken 
stof of papier, creatieve onderleggers (eentje van ‘Spek voor je Bek’), lantaarns (bv. 
Sinaslantaarns, zie onder Creatief aan de slag), kaarshouders, enz.
Kies je een thema, dan heb je ideeën genoeg om je uitnodigingen, de inkleding van 
de zaal en misschien zelfs de gerechten in het thema te passen.

Twee vliegen in één klap

Het is handig om je feestmaaltijd extra in de verf te zetten, door deze te combine-
ren met een andere activiteit. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je eetfestijn te 
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combineren met een bal of een fuif, waarbij het dessertbuffet dan heel de avond 
blijft staan. Je kan echter nog origineler uit de hoek komen door je feestmaaltijd te 
combineren met een quiz, met optredens van de kinderen, enz. 

Wie niet waagt…

Tegenwoordig kan je in nagenoeg elk dorp bijna wekelijks naar een of ander eetfes-
tijn. De fanfare, de plaatselijke toneelkring en de atletiekvereniging; ze organiseren 
het allemaal. Het voordeel van een jeugdbeweging is dat we doorgaans wat creatie-
ver uit de hoek kunnen komen. Durven is dus de boodschap!
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k-materIaal
‘dagelIjkse kost’

Voorwoord in ons kookboek
 
Koken met de K is een grote uitdaging! De K is ‘dagelijkse Kost’ die het leven zoveel 
smakelijker maakt. Wie lekker en creatief wil koken met de K en even geen inspiratie 
heeft, vindt in deze bundel heerlijke suggesties.

Met veel dank aan volgende chefs voor hun medewerking: Jo Baetens, proost Igor 
de Bliquy, proost Dirk Decuypere, proost Jan Philippe, Jonas Smolenaers.

Gratis recept

Ik zou alle mensen gelukkig willen zien, 
ook jij! Daarom vraag ik je!
Houd je hart vrij van haat, jaloezie 
en van al die duistere gevoelens 
die je omlaaghalen.

Bevrijd je geest van alle overdreven zorg 
en van alle gepieker over zaken 
waar je toch niets aan kunt veranderen.
Leef eenvoudig en sober, 
want weelde en losbandigheid 
verwoesten de mooiste gaven van je hart 
en storten je in de grootste geestelijke verwarring.

Werk hard en verwacht geen onmogelijk dingen.
Zorg voor een gezonde nachtrust.
Lach veel. Kijk zonnig.
Vergeet jezelf en denk eens wat meer aan anderen.
Praat regelmatig met God 
en behandel je medemensen 
zoals je zelf behandeld wilt worden.
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Dit is een kosteloos, maar verbazingwekkend recept.
Probeer dit een week lang vol te houden.
Je zult verbaasd staan.
Geef dit recept door aan vrienden en kennissen.
We maken een nieuwe wereld.

Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds, Phil Bosmans

Tafelen

Veel van de tijd van elke dag gaat op in tafelen. Eten is noodzakelijk en dikwijls best 
prettig. Tafelen is naast ‘voeden’ ook ‘ontmoeten’, ‘genieten’, ‘gezelligheid vinden’, 
… Vooral op kamp is eten een festijn. De hongerige magen worden gevuld door wat 
een kookploeg met zorg bereidt. Op kamp past het dan ook om voor de maaltijden 
te danken.

Tips

• Zorg voor een aangename opstelling van tafels en stoelen in de eetzaal/tent.
• Denk na over een goede tafelverdeling van de leden: per leeftijdsgroep, per fami-

lie, … De kleinsten kunnen bloemen plukken om tafels te versieren, het menu van 
de dag tekenen, … Laat verschillende leeftijdsgroepen eens een maaltijd (mee) 
voorbereiden.

• Wacht voor het tafelmoment in elk geval tot iedereen heeft plaatsgenomen.
• Vraag stilte (b.v. met opgestoken hand) voor het tafelmoment begint.
• Een lied of een tekst hou je best kort en krachtig.
• Wees creatiever dan het gekende ‘Voor spijs en drank’ of het aframmelen van een 

gebedje.
• Waarom niet bij elke maaltijd de verschillende leeftijdsgroepen een tafelmoment 

laten voorbereiden?
• Tafelmomenten zijn uitgelezen ogenblikken om de jarigen in de bloemetjes te zet-

ten of om iets over de voorbije dag te vertellen.
• Vergeet niet ‘smakelijk eten’ te wensen.

Uit: Baggerboek, Chirojeugd Vlaanderen vzw.
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Ontbijt

Suggestie van de dag

• Wie een omelet wil bakken, moet eieren breken. 
 (Men moet bereid zijn iets op te offeren, wil men iets bereiken.)

• Zing eens een lied voor de maaltijd: 
- ‘Voor spijs en drank’
- ‘Laat ons met elkander’
- …

• Heb je al gedacht aan een gebed of bezinning voor een activiteit of vergadering? 
Bijvoorbeeld het KSJ-KSA-VKSJ-gebed of het Roodkapjesgebed.

BROOD

Waarom niet eens samen brood bakken?
Tijdens het bakken kunnen jullie nadenken over de ingrediënten die we in het brood 
doen en waarom we deze toevoegen. Waarom we de verschillende ingrediënten 
toevoegen, kunnen we vergelijken met de verschillende persoonlijkheden die voor-
komen in een groep. Alle ingrediënten/iedereen in de groep is nodig om de groep/ 
het brood te doen slagen. 

Gist in een brood
Gist wordt toegevoegd om het brood te doen rijzen, om ervoor te zorgen dat het 
brood groter wordt. 
Zo is er in de groep ook een persoon nodig die de groep doet groeien, die geen 
problemen heeft om anderen aan te spreken en zo ook bij de groep te betrekken.

Water in brood
Water dient als bindmiddel om alle verschillende ingrediënten te binden en beter 
te kunnen mengen. 
Zo is er in een groep ook een persoon nodig die ervoor zorgt dat, als er verschillen of 
twisten ontstaan in de groep, deze weet aan te pakken en die erover waakt dat alle 
personen uit deze groep samen blijven. 

Zout in een brood
Zout dient voor de smaak. Er dient maar weinig aan toegevoegd te worden maar het 
bepaalt wel de juiste smaak.
Zo is er in een groep ook een persoon nodig die de groep op smaak brengt, die met 
een grapje of een mop de juiste toon/ smaak bepaalt voor de rest van de dag.
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Bloem in het brood
Bloem zorgt voor de voedzaamheid en de sterkte van het brood, 
Ook in een groep zijn er mensen nodig die de groep sterker maken, die het beste 
van zichzelf geven, die hun schouders zetten onder de groep en die ervoor zorgen 
dat alles wat er rond gebeurt, deugd doet aan de groep.

Boter in het brood
Boter zorgt voor de samenhang, zodat alles mooi samenblijft en zo een geheel 
vormt. 
Zo is er in de groep ook een persoon nodig die de binding van de groep verzorgt, die 
de afspraken regelt om samen uit te gaan, die de link vormt tussen de verschillende 
individuen in de groep, waardoor iedereen zich met elkaar verbonden weet.

Melk in het brood
Melk zorgt voor de mengeling van water en boter, twee stoffen die anders niet 
mengbaar zijn.
Ook in een groep zijn er bemiddellaars nodig die ervoor zorgen dat personen die 
anders niet zo goed overeen komen, toch samen in een groep kunnen vertoeven, 
zonder problemen te hebben met elkaar.

Het recept om een lekker brood te bakken vind je online bij het jaarthemamateriaal.
 www.ksj.be/K > Receptfiche brood

BOTER

Het verhaal van: TWEE KIKKERS
(Link met bijbeltekst: Genesis 15, 12-16)

Twee kikkers hadden een hele dag languit op hun rug aan de waterkant doorge-
bracht. Af en toe plonsden ze in het water. Tegen zonsondergang liet een frisse 
zomerwind de temperatuur dalen en ze besloten een avondwandeling te maken. 
Gewoonlijk wandelden ze van het ven tot aan de bosrand. Deze avond besloten ze 
wat verder te gaan.
Twee kikkerkopjes verschenen net boven de grasrand onder het hek. In de verte 
zagen ze een koe staan, de melkemmer er nog onder. Verse romige melk! Wat een 
lekkernij! En in de hele omtrek geen boer te bespeuren!
Behoedzaam sprongen ze het veld op. Tot bij de reusachtige emmer vol met heer-
lijke verse melk. De ene berekende zijn sprong, twijfelde even en… hup! ‘Kom je 
nog?’, vroeg hij aan zijn kameraad. Toen ook de tweede kikker de sprong gemaakt 
had, was het dolle pret in de emmer. Nadat ze eerst van de melk gedronken had-
den, zwommen ze rondjes en probeerden elkaar kopje onder te duwen. Pas toen 
ze allebei voldoende gedronken hadden en al wat moe begonnen te worden, drong 
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het tot de beide kikkers door dat ze onmogelijk uit de emmer konden geraken. Wat 
waren ze stom geweest. Ze trappelden en trappelden, en probeerden de moed erin 
te houden.
Na enkele minuten gaf de eerste kikker het op. ‘Het heeft geen zin meer. Of we 
nu nog uren trappelen of er nu maar meteen mee ophouden, dood gaan we toch. 
Waarom dan nog zoveel moeite doen? Het heeft geen zin. We raken er toch nooit 
uit.’ Hij nam kort afscheid van zijn vriend, trok zijn pootjes in en liet zich naar de 
bodem zakken om te verdrinken.
De tweede kikker wou de moed niet opgeven en dacht aan alle prachtige zomer-
avonden die hij nog zou kunnen meemaken. Ik heb een kikkerhoofd en kikkerpoot-
jes gekregen. Ik zal er mee doen wat ik kan. Ik wil leven, niet opgeven! Hij bleef 
trappelen en trappelen.
Meer dan een uur later begon de situatie zelfs voor de tweede kikker uitzichtloos 
te worden. Zijn pootjes waren bijna lam van al dat getrappel. Maar opeens leek 
het alsof hij voet aan de grond kreeg! De melk was minder vloeibaar geworden! Hij 
vatte opnieuw moed en trappelde hoopvol verder met zijn laatste krachten, zo lang 
tot hij voldoende steun had op de boter om uit de emmer te springen.

Uit: Vlieg Icarus. Vlieg!, Hans Jacobs

Doe-opdracht
Er worden tien (niet-fysieke) handelingen genoteerd die je moeite kosten. Bijvoor-
beeld: studeren, kalmte bewaren, tafel dekken… Deze vragen kunnen de nabespre-
king inleiden: waarom kosten ze je moeite? Waarom is het toch goed als je doorzet?

HONING

Leg in elk bord een kaartje met een gebed of een bezinningstekst. ‘Een lepeltje 
honing’ van Phil Bosmans vind  je online bij het jaarthemamateriaal. www.ksj.be/K

KOFFIE

Plan nu al een ‘Koffiestop’. Dit is een actie van Broederlijk Delen tijdens de vasten (5 
maart tot 16 april 2014).

Zich iets ontzeggen

Wat kun je je ontzeggen 
voor jezelf, voor je eigen lieve persoontje?
Ik wed, dat je kunt vasten, 
als het gaat om de lijn!
Je kunt de lekkerste hapjes laten, 
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als je denkt aan je zwakke lever en je bloeddruk!
Maar wat kun je je ontzeggen 
voor een ander?
Denk eens diep na!

Wat kun je laten uit liefde 
voor je man, voor je vrouw, voor je gezin?
Kun je eens een avond niet uitgaan 
of kun je wat minder drinken, omdat je vrouw dat liever heeft?
Kun je de ‘luxe’ van je buurvrouw missen, 
omdat je meer wilt geven aan je man en kinderen?

En wat kun je je ontzeggen voor iemand, 
die je niet kent, maar van wie je weet, 
dat hij vandaag, vanavond of vannacht 
ligt te sterven van honger!
Je zou alles geven om je eigen leven te redden!
En zou je dan voor het leven van een medemens 
niet wat meer kunnen missen 
dan een pint bier of een snoepje! 
Neem nu de maat van je hart!

Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds, Phil Bosmans

Soep (Pauze van 10 uur)

Suggestie van de dag

• Maak met je groep soep en ga die verkopen voor het goede doel of delen met 
mensen die het minder breed hebben.

• Plan een ‘Soep op de stoep’ – een actie van Welzijnszorg tijdens de advent.

• Het verhaal van: DE SOEPSTEEN

Ergens in een ver dorpje in de bergen voelden de mensen er zich niet meer geluk-
kig. 
Vroeger was dat anders. Wanneer de zon van achter de bergruggen tevoorschijn 
kwam, gingen ze fluitend aan het werk. Maar nu was het anders. Iedereen keek 
sip, en iedereen dacht alleen maar aan zichzelf.
Ja, er was hongersnood in het dorp. Iedereen dacht, dat er eten tekort was, en 
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daarom spaarde iedereen al het eten dat hij kon bemachtigen op in zijn kelder.
Op een dag, kwam er een vreemde man in het dorp aan. Hij was schamel gekleed, 
was in dagen niet meer geschoren en zag er graadmager uit. Maar, hij had blin-
kende, fonkelende ogen en een gezicht dat altijd leek te lachen.
"Waarom kijkt iedereen zo sip?" vroeg de man.
"We hebben honger, en er bijna niets te eten" kreeg hij als antwoord.
De vreemdeling krabde even in zijn stoppelbaard, zette zijn hoge hoed wat naar 
achter en dacht na. Opeens zei hij: "Ik zal voor jullie soep maken"
"Soep?" vroegen de mensen, en waarmee zouden we dan wel soep maken?"
"Geen nood" zei de man; "Ik heb immers een soepsteen bij. En daarvan maak je 
de lekkerste soep ter wereld."
De mensen van het dorp die het hoorden, konden hun oren niet geloven: Een 
soepsteen, neen, daar hadden ze nog nooit van gehoord. En het nieuws ver-
spreidde zich als een vuurtje in het dorp.
"Maar ik heb nog een ketel water nodig", zei de man. De mensen haalden een 
grote ketel met water en zetten die op het vuur. Met een groot gebaar haalde de 
man voorzichtjes de soepsteen uit zijn zak en legde die in het water dat al begon 
te koken.
Even later ging hij proeven."Hmmmm... heerlijk" zei de men; "Maar de soep zou 
nog iets beter zijn, als we er wat aardappelen bij deden; heeft er soms iemand 
een paar aardappeltjes?"
Sommige mensen die hoopten om ook eens van de soep te mogen proeven, 
brachten een paar kleine aardappeltjes aan.
Na een tijdje proefde de man weer: "Prima!" zei de man maar het zou nog beter 
smaken, als we er wat groeten bij deden." Wie enkele groenten kan missen mag 
straks ook een bordje van mijn heerlijke soep." Verlegen kwamen enkele bewo-
ners met nog wat prei en selder, en een vrouw bracht een een bond worteltjes.
Het begon al heerlijk te ruiken op het marktplein, en steeds meer mensen kwa-
men kijken en snuffelen rond de grote soeppot.
"Ze is bijna klaar, maar als we er nu nog wat kruiden en wat zout zouden indoen, 
dan zal het de beste soep van heel de wereld zijn. Oh ja, en misschien hebben we 
ook nog een stuk soepvlees."
De dikke herbergier, die een echte smulpaap was, droomde al van een heerlijke 
bord soep en kwam met een groot stuk soepvlees aangezeuld.
De geur van heerlijke soep vulde heel het dorp. Het duurde niet lang, of iedereen 
stond al klaar met een bord en een lepel om van de heerlijke soep te proeven.
Toen de soep klaar was, werd de soep uitgedeeld, en iedereen mocht er een bord 
van nemen, want iedereen had ook iets van zijn eigen voorraad gegeven.
Alle bewoners begonnen te smullen en te smekken. Zo'n heerlijke soep hadden 
ze nog nooit geproefd. En telkens kwamen ze weer om hun bord te vullen. Ook de 
kinderen aten hun buikje rond.
Iedereen voelde zich weer blij, en je kon zien aan de mensen, dat ze er echt van 
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genoten hadden.
De speelman haalde weer zijn viool uit, en de mensen begonnen te dansen en te 
lachen.
Het dorp was weer in vreugde.
"Het spijt me." Zei de vreemde man, maar ik moet vertrekken. Alle mensen von-
den het jammer.
"Maar de soepsteen mag je houden" zei de man. Om zulke lekkere soep te maken, 
moet je telkens doen, zoals je vandaag gedaan hebt: samen delen van wat je nog 
thuis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten."
De mensen knikten en voelden zich dolgelukkig, dat ze de soepsteen mochten 
houden.
De man was blij, dat hij de vreugde in het dorp had teruggebracht.
En eventjes buiten het dorp bukte de man zich… Hij raapte weer een steen van de 
grond en stak die in zijn zak.

Uit: Vlieg Icarus. Vlieg!, Hans Jacobs

Doe-opdracht
Iedereen neemt iets mee om te eten. Wat gebeurt er als er samen gegeten wordt? 
Komt alles in het midden te liggen, worden er nieuwe en betere combinaties ge-
maakt of eet iedereen zijn eigen eten op?
Je kunt ook zelf eten voorzien. Twee kleuren kaartjes worden uitgedeeld. De blauwe 
kaartjes mogen aan tafel gaan en zitten met het zeer lekkere eten, de oranje kaart-
jes aan de tafel met het droge brood. Delen de groepen spontaan? Als dit niet in 
deze groep gebeurt, hoe kan het dan in de wereld gebeuren?

Het recept om heerlijke pompoensoep te maken vind je online bij het jaarthema-
materiaal.  www.ksj.be/K > Receptfiche pompoensoep

Middagmaal

Suggestie van de dag

• Wij hebben veel te weinig oog voor de appelmoes van het leven, voor die dood-
gewone dingen van elke dag, die nooit in aanmerking komen, juist omdat ze zo 
gewoon zijn! Opstaan in de morgen en in de avond gaan slapen! Aan tafel zitten 
met huisgenoten, vrienden! Iets klaarmaken waar een ander blij om is! Het kun-
nen met een beetje aandacht zulke boeiende belevenissen zijn. (Phil Bosmans)

• Herinneringen zijn de wijnkelders van de geest. (Felix Timmermans)
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• Leg een tafelnap onder elk bord met daarop een gebed, een bezinningstekst en 
het K-logo (met vleugels). Hier enkele ideeën om op de tafelnap te zetten:
- ‘Is dit een tafel van vermenigvuldigen… of van delen?’
- Het heeft zin tot God te bidden 
 dat Hij de honger uit de wereld helpt. 
 God heeft ons reeds alles in handen gegeven 
 om ervoor te zorgen 
 dat er voor iedereen voldoende is.
- Samen eten…

Vanzelfsprekend, niet?
Vanzelfsprekend?
Niet!
Niet voor miljoenen mensen, 
mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden.
Dit zeg ik niet om je eetlust te verpesten.
Eet smakelijk!
Echt: geniet!
Maar laat ons dankbaar zijn 
om het voedsel en de drank 
die je hier op tafel ziet.

Uit: Baggerboek, Chirojeugd Vlaanderen vzw

Suggesties van de chef

• Organiseer een picknick. Laat iedereen iets meebrengen en deel alles. Het wordt 
een rijkelijke picknick.

• Start het nieuwe jaar in januari met een nieuwjaarsdrink. Recept: ‘Funny’ cocktail 
met eerlijke producten van de wereldwinkel en vertel het verhaal van ‘de bruiloft 
van Kana’ (voor verhaal cf. viering)

• Doe eens een voedselinzameling voor de voedselbank, …
• Organiseer eens een sober maal. Wat voor ons een voorgerecht is, is bij sommige 

mensen de enige maaltijd op een dag.
• Suggestie voor de maand maart: Doe mee aan de actie: ‘Dagen zonder vlees’ tij-

dens de vasten. (dagenzondervlees.be)
• Organiseer in je groep tijdens de vasten een bierstop.
• Gooi het eten dat over is op kamp niet weg, maar verwerk het.
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Vieruurtje

Suggestie van de dag
• Doe iets positiefs voor de buurt/omgeving. Doe mee aan acties voor het goede 

doel in je eigen stad of dorp.
• Schenk de opbrengst van je desserts op je eetfestijn weg aan een goed doel. Maak 

dat ook bekend wanneer je reclame maakt voor je eetfestijn en zet het ook nog 
eens op de tafelnappen.

Suggesties van de chef

• Het verhaal van: DE FRUITMAND
 (Link met bijbeltekst: Marcus 2, 15-22)
 Ik ben een fruitmand. Ik ben groot, gemaakt van prachtig riet en meestal gevuld 

met lekker fruit. Het gaat er steeds feestelijk aan toe bij mij. De vruchten onder 
elkaar zijn allemaal dikke vrienden. De ene is al wat meer bevriend met de aard-
bei dan met de citroen, maar over het algemeen zit de sfeer er goed in. Bananen 
zingen, appels swingen en ook de kersen en de pruimen zijn echte feestbeesten.

 Maar eergisteren ging het plots erg mis in mijn mand. ’s Middags kieperde Wil-
lem, een jongen van twaalf, mij ondersteboven en grabbelde al het fruit bij elkaar. 
Hij was alleen thuis en kon in de keuken helemaal zijn ding doen. Met zijn twee 
handen plette hij mijn banaanvrienden, brak hij de hoedjes van mijn aardbeien-
vriendjes en vilde hij de huid van mijn appelmakkers. ‘Wat zou al dat fruit lekker 
smaken’, moet hij gedacht hebben. En hij begon met het maken van fruitpap. Eén 
voor één zag ik mijn vrienden in de mengkom verdwijnen. Ik kon wel gillen toe ik 
Willem uit de kast een grote mixer zag halen, maar omdat ikzelf nog steeds onder-
steboven lag, ging dat erg moeilijk!

 Ik hoorde hoe het sap van mijn kameraden tegen de kom opspatte, ik hoorde 
pitten knallen en hoorde het zoemende, ratelende geluid van dat vreselijke ap-
paraat. Van mijn vrienden bleef niets anders over dan een bruingrijze brij. ‘Dag 
sappige, oranje sinaasappel’, dacht ik bij mezelf. ‘Dag fijne, rode bessen, dag peer, 
gespikkelde banaan, zoete kers en aardbei…’ Schandalig vond ik het. Weg kleur, 
weg verschillende smaken!

 Ik heb Willem dan maar eens even apart genomen. Een gesprek onder vier ogen, 
van man tot man. Of… van man tot korf. Of… van mand tot man. ‘Maar is het 
dan niet het beste om alle smaken samen te proeven in één hap?’, verdedigde 
Willem zich. ‘Nee!’, zei ik, met de tranen in mijn ogen. ‘Op die manier gaat de 
smaak snel vervelen en zeg nu zelf, erg aantrekkelijk ziet het er niet uit. Wel?’ Hij 
zweeg. ‘Willem’, zei ik. ‘Volgende keer moet je eens proberen om met mijn ver-
schillende vrienden samen iets te maken, iets waarbij ze niet hun kleur en smaak 
verliezen. Iets waarbij ze één geheel vormen, zonder zichzelf te verliezen. Fruitsla 
misschien!’
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 En zo ging Willem weer aan de slag. Eén voor één haalde hij mijn makkers uit mij. 
Hij haalde het hoedje van de aardbei en sneed ze in vier delen, hij pelde de sinaas-
appel en haalde de vliesjes eraf. Iedereen mocht deze keer zichzelf blijven. Iedere 
vrucht behield zijn eigen smaak. De grote vruchten werden voor de goede zaak 
in enkele stukken gesneden. De fijne vruchten zoals de rode bessen, de druiven 
en de kersen mochten heel blijven. Iedereen kon het gezelschap van de anderen 
waarderen en samen kleurden ze prachtig in glazen schaaltjes. Hun smaak was 
herkenbaar, maar bij elk stuk fruit opnieuw verrassend. Hun geur was zoet en 
heerlijk en fris. Wat zag het er heerlijk uit! Deze bonte mengelmoes van smaken 
en kleuren zou nooit gaan vervelen.

 Uit: Vlieg Icarus. Vlieg!, Hans Jacobs

Doe-opdracht
Er wordt gevraagd naar de fruitsoort waarmee men zich het best kan identificeren. 
Laat iedereen de fruitsoort waar hij of zij zich in herkent meenemen. Visualiseer het 
verhaal met de groep. Je kunt dit ook toepassen met groenten. In dat geval maak 
je soep. 
Over de andere suggesties (een sinaasappel, een ‘Petitbeurretaart’, Valentijn cup-
cakes, Maria Guimauves en Marshmellows) kan je online meer lezen. 
  www.ksj.be/K > Suggesties vieruurtje

Avondeten

Suggestie van de dag

• De dieren congresseerden over de Mens. Mensen nemen toch alles. Ze nemen 
mijn melk, zei de koe. Ze nemen mijn eieren, zei de kip. Ze nemen mijn spek, zei 
het zwijn. Ze maken jacht op mij voor mijn olie, zei de walvis. Ik heb het, zei een 
klein behuisd laag-bij-de-gronds diertje. Mij nemen ze niet. Konden ze maar. Ik 
heb ‘tijd’, zei de slak.

Suggestie van de chef

• Het verhaal van: HET MISLUKTE FEEST
 (Link met bijbeltekst: Lucas 14, 12-24)
 De ouders van een jongen en een meisje kondigden in het dorp aan hun vrienden 

en familie met veel trots het huwelijk van hun kinderen aan. De ouders wilden 
een groot feest geven. Dit zou een moeilijke klus worden omdat er oorlog heerste 
in het land. Veel geld hadden de families niet meer. Toch wilden de ouders voor 
een vreugdevolle avond zorgen. Ze dachten dat iedereen wel wat vreugde kon 



- 55 -Spek voor je Bek - Jaarthema 2013-2014

gebruiken, en dus nodigden ze het hele dorp uit. Zij zouden zorgen voor eten en 
muziek. Er werd aan iedereen gevraagd om een fles wijn mee te brengen. Zo zou 
het vast een groots feest worden.

 Op de avond zelf stond er een enorm wijnvat aan de ingang. Iedereen werd ge-
vraagd zijn fles wijn daarin te gieten. Op die manier konden de mensen niet on-
derscheiden wie dure of goedkope wijn had meegebracht. Iedereen zou van el-
kaars wijn kunnen drinken. Een orkestje speelde feestelijk muziek en de sfeer zat 
er meteen al goed in.

 Toen de eerste glazen wijn door de kelners werden uitgeschonken, merkte ieder-
een verbaasd op dat het gewoonweg water was. Iedereen had hetzelfde gedacht: 
dat één fles water in een heel wijnvat niet zou opvallen. Allemaal gingen ze be-
schaamd en stilletjes huiswaarts. Het was geen mooi trouwfeest geworden.

 Uit: Vlieg Icarus. Vlieg!, Hans Jacobs

Doe-opdracht
Er wordt een schrijfdiscussie gehouden rond een bepaalde stelling.
‘De mensen moeten geen geld aan wijn geven als het niet goed gaat in het land.’ ‘Ik 
zou ook water hebben meegebracht.’ ‘De genodigden waren geen echte vrienden 
van het koppel dat ging trouwen.’
Elk individu heeft een blad met een stelling voor zich liggen. Men reageert op deze 
stelling. Om de drie minuten geeft men zijn blad door en wordt er schriftelijk gere-
ageerd op de reacties van de vorige schrijvers. Ben je het wel of niet eens met wat 
de anderen noteren?
Voor de start zou je ook een muurdiscussie kunnen doen als opwarmer. Centraal no-
teer je een of twee woorden. Bijvoorbeeld: menselijk, ontgoocheling, water, vriend-
schap, … Na twee minuten in stilte denken, noteren de aanwezigen gedurende tien 
minuten aan wat deze woorden hen doen denken.

Vijfde maaltijd

Wat eten roosteren op het kampvuur of een bbq is altijd lekker, sfeervol en ge-
slaagd! Vertel voor de maaltijd een bijbelverhaal. Kijk ook eens op de site ‘avond-
woordjes.be’. Heb je zelf een leuk avondwoordje? Stuur het zeker naar dirk@ksj.be 
en wie weet wordt het vereeuwigd in het Leidingstijdschrift!

Na een dag vol activiteiten tot rust kunnen komen bij een kampvuurtje of op een 
stille plaats wordt vaak ervaren als een geschenk. In deze rustige sfeer komt een 
lied, verhaal, bezinningstekst of gebed echt tot zijn recht en vinden de woorden en 
gedachten vaak een weg naar het hart.
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• Kijk op de site ‘avondwoordjes.be’ (Heb je zelf een leuk avondwoordje? Stuur het 
dan zeker naar dirk@ksj.be en wie weet wordt het vereeuwigd in het Leidingstijd-
schrift!)

• Bedank de leiding.

• Avondlied
 Een vaste waarde is het Avondlied. Het lied komt het best tot uiting als je het zingt 

in een kring met de handen in elkaar. Tip: geef elkaar een hand door de armen te 
kruisen, zo sta je dichter tegen elkaar. Bij de woorden ‘knielen, knielen, …’ kan je 
doen wat je zingt. Je zal merken dat de verbondenheid sterker wordt.

O Heer, d’avond is neer gekomen, 
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om U te zingen 
in ’t slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen.
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê.
Luist’rend fluist’ren kruinen mee 
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vree!

Bijbels menu

Voorgerecht
Hemelse vijgen

Soep
Jakobs linzensoep

Hoofdgerecht
Het laken uit de hemel
Levi’s tonijnsalade met venkel
Heilige Land-salade
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Nagerecht
Hamansoren met roomyoghurt

Koffie of thee

De uitgewerkte recepten en duiding bij dit speciaal menu vind je online bij het jaar-
themamateriaal.  www.ksj.be/K > Bijbels menu

Viering ‘In de keuken van God’

• Suggestie: De kerk/viering inkleden met keukenmateriaal.

• Voor de viering loopt men rond in de kerk met boodschappentassen. Dan bren-
gen ze al het materiaal naar de keuken (dit is rond het altaar). Als de kookwekker 
afloopt begint de viering.

• Kruisteken en vredeswens (door priester/voorganger)

• Inleiding (door hoofdleiding)

Allen van harte welkom in deze viering.
‘Spek voor je Bek’, is de slogan van ons nieuwe jaarthema!
In de keuken trekken we onze plan, 
maar in … (naam groep) hebben we geen Bru, Goossens of Herman rondlopen.
Als ‘spelen’ de ingrediënten worden, 
dan is elke leider en leidster een ‘sterrenchef’!
Elke week gaan we op zoek naar een nieuw spel-recept 
dat bij iedereen in de smaak valt.
Niet elke menu is een topper.
Niemand wordt als sterrenchef geboren.
Al doende leert men de kneepjes van het vak.
We leren samen leven, delen en onszelf geven.
Eentonig willen we niet koken. 
We gebruiken daarom kruiden, die het leven extra smaak geven.
De kruiden voor een smaakvol leven reikt Jezus ons aan.
‘Spek voor je Bek’ dus!

• Schuldbelijdenis

Priester:
Als er gekookt wordt, gebeuren er wel eens ongelukjes. De melk loopt over. Het  
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eten brandt aan. Ook in ons leven loopt niet alles zoals we het dromen, daarom  
willen we bidden om vergeving.

Lid 1:
Heer, 
soms maken we zo’n ruzie dat we met scherpe messen tegenover elkaar staan.  
Heer, vergeef ons.

Lid 2:
Heer, 
als mensen in de ‘patatten’ zitten, als mensen het moeilijk hebben, 
dan hebben wij niet altijd aandacht voor hen.
Heer, vergeef ons.
 
Lid 3:
Heer, 
we willen alleen maar spelen en niet opruimen. 
De afwas laten we liever aan anderen over.
Heer, vergeef ons.

Leid(st)er:
Heer,
We vinden niet altijd het juiste recept 
om een aangename spelnamiddag in elkaar te steken voor onze leden.
Heer, vergeef ons.

OFWEL

Priester:
Als er gekookt wordt, gebeuren er wel eens ongelukjes. De melk loopt over. Het 
eten brandt aan. Ook in ons leven loopt niet alles zoals we het dromen, daarom 
willen we bidden om vergeving.

Lid 1:
Heer, 
soms zijn we als de pollepel. 
We scheppen graag op over wat we hebben en kunnen.
Heer, vergeef ons.

Lid 2:
Heer, 
soms zijn we als de specerij.
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We kunnen niet tegen ons verlies en spelen graag vals.
Heer, vergeef ons.
 
Lid 3:
Heer, 
soms zijn we als de ijsthee.
We blijven koel voor het verhaal van de mensen om ons heen.
We hebben geen tijd om te luisteren.
Heer, vergeef ons.

Leid(st)er:
Heer,
We vinden niet altijd het juiste recept 
om een aangename spelnamiddag in elkaar te steken voor onze leden.
Heer, vergeef ons.

• Openingsgebed

- Eventueel voor te bidden door een 11-12-jarige:
Dag Heer, 
ik maak het nu stil voor U.
Al mijn bezigheden en mijn gedachten 
laat ik los.
Ik word een schoteltje 
waar U wat in kunt leggen.
Uw zorg, uw liefde, 
uw verbondenheid 
laat ik in me lopen. 
Deze tijd is voor U. 
Amen.

Uit: Teksten- en gebedenbundel ‘GO(E)DHEID, IJD

OFWEL:

- Om samen te bidden:
Heer,
Wij willen te gast zijn aan Uw tafel 
en proeven van Uw keuken.
Geef ons het voedsel van de vriendschap, 
dat wij er zijn voor elkaar, 
net zoals U er altijd bent voor ons.
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We vragen het U voor vandaag
en alle dagen van ons leven.
Amen.

• Eerste lezing: het verhaal van de soepsteen. (zie hoofdstuk 4: Soep)

• Tussenzang:
- Hier kunnen jullie een lied zingen.  www.ksj.be/K (liederen)
- Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon, 

…) bespelen.

• Evangelie: (Kies zelf een evangelie. Hieronder verschillende mogelijkheden.)

De bruiloft te Kana 
Johannes 2, 1-12

Een paar dagen later wordt Jezus uitgenodigd voor een bruiloftsfeest, samen met 
zijn leerlingen. Dat feest is in Kana, in de heuvels van Galilea. Zijn moeder is er ook. 
Het feest start in de avond met een feestmaaltijd die door de vader van de brui-
degom wordt georganiseerd.
De bruidegom wordt eerst bij zijn vader thuis tot koning gekroond. Daarna haalt 
hij met zijn vrienden zijn bruid op, die bij haar thuis al als koningin is uitgedost. 
Ze wandelen in een optocht met muziek, zang en dans terug naar de geuren van 
geroosterd vlees, gebakken brood en kruiden.
Het paar zal gaan wonen in een aanbouw van het vaderlijk huis.
Onder het afdak van de aanbouw tussen de lampen tilt de bruidegom de sluier op 
van de bruid. Ze kussen elkaar, terwijl iedereen juicht en joelt en applaudisseert. 
Dan begint het bruiloftsmaal.
Jezus en zijn vrienden genieten van de gezelligheid, het eten en drinken, de trotse 
ouders, het plezier dat het bruidspaar heeft.
Maar halverwege het feest ziet Maria, de moeder van Jezus, hoe de bedienden in 
paniek raken. De wijn is op!
Ze schiet Jezus aan en zegt: ‘Ze hebben geen wijn meer’.
‘Toe nou, het is toch nog geen tijd?’, zegt Jezus.
Op hetzelfde moment weet Hij wat Hij doen moet. Dit bruiloftsfeest moet gewoon 
doorgaan. Heeft God niet gezegd dat Hij als een bruidegom voor zijn bruid wil 
zorgen?
Maria verwacht dat haar Zoon wel met een oplossing zal komen. Ze wenkt de 
bedienden. ‘Doe maar wat Hij zegt’, fluistert ze en wijst naar Jezus.
Dan zegt Jezus tegen de bedienden: ‘Giet alle kruiken die hier staan tot de rand 
toe vol met water’.
In de keuken staan zes grote kruiken, elk goed voor wel 100 liter water. Ze worden 
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gebruikt voor het wassen van handen en voeten, zoals de wet het voorschrijft. De 
bedienden vullen ze met water.
‘Schep er nu maar wat uit en breng het naar de leider van het feest’, zegt Jezus 
tegen de jongste bediende.
De leider van het feest neemt de beker aan, kijkt, ruikt, proeft. Er verschijnt een 
verbaasde blik op zijn gezicht. Hij loopt direct met de beker naar de bruidegom.
‘Dat is nu toch ook wat!’, zegt hij. ‘Normaal schenk je de beste wijn in als het feest 
begint, en als iedereen zat is de slechtere. Maar hier gebeurt het andersom: eerst 
is de mindere wijn opgebruikt en nu volgt het beste van het beste’.
‘Ik weet nergens van’, zegt de bruidegom, ‘maar nu wordt de feestvreugde alleen 
maar groter’.
Ze lachen verbaasd. De bedienden komen erbij staan en zijn net zo verrast. Ze 
wijzen in de richting van Jezus. ‘Hij liet ons de kruiken vullen met water, maar nu 
is het wijn!’

Uit: Tienerbijbel, Willem de Vink

Broodvermenigvuldiging / een wondermaal
Matteüs 14, 14-21; Marcus 6, 34-44; Lucas 9, 11- 17; Johannes 6, 1-14 

Jezus heeft een warm hart voor al die mensen die Hem langs de oevers van het 
meer gevolgd zijn. Daarom zet Hij zijn verlangen opzij om even alleen te zijn met 
zijn leerlingen.
Hij wandelt tussen de mensenmassa door, geneest de zieken en vertelt over Gods 
koninkrijk. Zo is Hij de hele dag in de weer. Dan worden de schaduwen langer en 
zakt de zon achter de bergen.
‘We moeten de mensen nu toch echt wegsturen’, zeggen de leerlingen tegen Je-
zus. ‘Als ze opschieten, kunnen ze in de dorpen nog wat te eten halen voor ze naar 
huis gaan.’
‘Waarom zouden we hen zonder voedsel wegsturen?’, vraagt Jezus. ‘Geven jullie 
hun maar te eten.’
De leerlingen moeten erom lachen.
‘We hebben tweehonderd daglonen bij ons. Maar dat is nooit genoeg om voor die 
hele menigte brood te kopen’, antwoord Filippus.
‘Nee’, zegt Jezus, ‘we doen het dan ook anders. Ga eens kijken of jullie aan wat 
brood en vis kunnen komen’.
Na wat zoeken komt Andreas bij Jezus terug met een jongen.
‘Deze jongen heeft vijf gerstebroden en twee vissen bij zich’, zegt hij, ‘maar dat is 
toch helemaal niks voor zo veel mensen?’
‘Doe nu maar wat Ik zeg’, antwoordt Jezus. ‘Laat iedereen op het gras gaan zitten 
in groepen van ongeveer vijftig’.
De leerlingen gaan aan de slag en verdelen de mensen in groepen.
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Als iedereen eindelijk zit en tot rust is gekomen, staat Jezus op. Hij neemt de vijf 
broden en de twee vissen van de jongen in zijn handen, kijkt omhoog naar de 
hemel en spreekt een dankgebed uit. Dan breekt Hij het brood en de vissen. Hij 
blijft maar breken en uitdelen aan de leerlingen, die het eten verdelen onder de 
mensen. Hij geeft zo veel als iedereen maar hebben wil. Dat gaat zo door totdat 
alle mensen hun buik heerlijk rond gegeten hebben.
Als iedereen verzadigd is, zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Haal nu de brokken 
maar op die overgebleven zijn’.
De leerlingen komen vrolijk van verbazing terug met twaalf manden vol brood- en 
visresten. Sommigen van hen hebben meegemaakt dat Jezus overdadig veel wijn 
gaf op een bruiloft in Kana. En kijk nu naar dat brood! Ze hebben er zelf van de 
overvloed van Jezus’ wonderwerk uitgedeeld aan al die mensen, en daarbovenop 
krijgen ze ook nog meer dan genoeg voor zichzelf.
Ze lachen, rollen door het gras en porren elkaar van plezier.
‘We hebben meer dan tienduizend mensen te eten gegeven!’
Jezus lacht mee.
‘Nu iedereen aangesterkt is, zal Ik de mensen naar huis sturen’, zegt Hij. ‘Nemen 
jullie de boot, dan blijf Ik vannacht hier achter om in de bergen te bidden’.
Iedereen vertrekt, nog steeds verbaasd over het wonder waar ze allemaal deel-
genoot van waren.

Uit: Tienerbijbel, Willem de Vink

Een houtskoolvuur op het strand
Johannes 21, 1-14

De volgelingen van Jezus gaan terug naar hun provincie Galilea. 
Jezus heeft gezegd dat Hij daar ook zal zijn. Ze zijn benieuwd!
Als Petrus thuiskomt, wil hij weer gaan vissen.
‘Wij doen mee’, zeggen zijn vrienden.
Tegen de avond varen ze het meer op, maar ze vangen die nacht niks.
In de ochtendnevel zien ze een figuur op het strand staan. 
Hij zwaait naar hen.
‘Hebben jullie ook wat te eten?’, roept Hij over het water.
‘Nee!’, roepen de vissers terug.
‘Gooi je sleepnet dan eens aan stuurboord uit!’, roept de vreemdeling.
Ze doen wat hij zegt. En kijk: ze vangen nu zo veel vis, dat ze het net met geen 
mogelijkheid binnen kunnen hijsen.
Johannes denkt: dit heb ik eerder meegemaakt. Hij tuurt naar de kant waar de 
vreemdeling staat te wachten. Dan grijpt hij Petrus vast.
‘Het is de Heer!’, roept hij uit.
Petrus rukt zich los, springt overboord en waadt door het water naar de kant. 
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Jezus heeft een kolenvuurtje aangelegd. Er ligt al vis en brood op.
‘Doe er ook wat van jullie vis bij’, zegt Hij tegen Petrus.
De leerlingen komen erbij zitten.
‘Eet maar’, zegt Hij – en Hij deelt het brood uit en verdeelt de vis.
De mannen staren hun Meester aan: Hij is het echt!

Uit: Tienerbijbel, Willem de Vink

• Homilie:
- Als de kookwekker afloopt is de tijd voor de homilie om!
- Nu gaan we aan tafel! Men kan brood, wijn, ander voedsel aanbrengen. Mis-

schien kunnen mensen uitgenodigd worden om eten mee te brengen naar de 
kerk om dit dan aan een goed doel te schenken.

• Voorbeden rond fruit/groetenmand:
 Hierbij enkele voorbeden ter inspiratie. Aarzel niet om er zelf nog aan toe te voe-

gen.

- Als je veel wortels eet, moet je nooit een bril dragen, zegt men.
 Daarom willen we zijn als wortels. 
 We willen oog hebben voor de mensen om ons heen, 
 heel in het bijzonder voor armen en zieken.
 Wil ons hierbij helpen, Heer.

- Bananen richten zich altijd naar de zon.
 Tijdens het komende werkjaar roepen bananen ons op 
 om altijd een zonnetje in huis te zijn.
 We willen altijd vriendelijk zijn.
 en voor iedereen een goed woord hebben.
 Wil ons hierbij helpen, Heer.

- Bloemkolen zijn de bloemen in de keuken.
 We willen niet vergeten om af en toe onze leiding, onze ouders 
 en mensen die veel voor ons doen in de bloemetjes zetten.
 Wil ons hierbij helpen, Heer.

- Aardbeien, kersen, … ze kleuren rood en smaken zoet.
 Met enthousiasme willen we ons inzetten voor … (naam groep).
 Iedereen is welkom. Iedereen hoort erbij. 
 Alle kinderen en jongeren willen we 
 een aangename en zinvolle vrij tijd bezorgen.
 Wil ons hierbij helpen, Heer.
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• Bij het aanbrengen van de gaven:

We brengen water aan.
Op vele plaatsen in de wereld 
moet men uren ver lopen 
om een beetje water te vinden, 
aan een bron, een riviertje.
Het is heel kostbaar.
Het mag niet worden verspild.
Het geeft vruchtbaarheid aan het land, 
de goede oogst hangt er van af.
Het is onontbeerlijk 
in streken die door ontbossing 
en grote droogte zijn getroffen.
Water is leven in een woestijn 
waar anders de dood heerst.
Water is bij ons overvloediger aanwezig, 
maar het is bedreigd door vervuiling, 
door radioactief afval en door verspilling.

We voegen hierbij een beetje aarde.
Het is onze bodem die gewassen kan voortbrengen, 
die ertsen en energiebronnen bevat.
Ook die aarde dreigt uitgeput te raken 
door de honger naar winst 
van ons vraatzuchtig Westen.
Zoveel mensen zijn afhankelijk 
van wat de aarde kan voortbrengen, 
het lukken of mislukken van de oogst.
Zoveel mensen kunnen goede vruchten plukken 
van hun akkers.

We brengen brood aan, een beetje rijst, 
het basisvoedsel van talloze mensen.
Daarbij denken we aan al het voedsel 
dat er is om gedeeld te worden,
dat het van hand tot hand mag gaan, 
niet als een product dat geld vertegenwoordigt, 
maar als iets dat mensen samenbrengt, 
dat van hun inzet en zorg voor mekaar spreekt.
Moge dat ook hier tot teken van solidariteit worden.
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Wij brengen het sap van de druiven aan 
en de wijn die mensen er van maken.
Het is de feestelijk drank van de vrede, 
die kost wat kost moet komen.
Het is het feest van de verbondenheid 
die al leeft in het hart van zovelen, 
maar die nog zo weinig vaste voet krijgt 
op onze bedreigde aarde.
Het is het feestelijk samenzijn, 
waarvan vooral de allerarmsten de kunst verstaan:
zich uitbundig uiten, 
fier om hun menselijke waardigheid 
die vaak miskend wordt.
Mogen ook wij geloven in de droom van verbondenheid.
Mogen we – zonder de conflicten uit de weg te gaan – 
een ruim en feestelijk gevoel uitstralen, 
dat aanstekelijk werkt.

Tenslotte steken wij hier het vuur aan, 
dat in ons branden mag: 
het vurige enthousiasme voor een nieuwe wereld, 
de taaiheid en het doorzettingsvermogen 
om eraan te werken, 
het vuur ook van warme menselijkheid, 
van liefde die ons verteert, 
die ons doet gaan waar nog geen wegen gaan.
Moge ook dit samenzijn bezield zijn 
met de geest van Jezus, 
die vuur op aarde kwam brengen 
en zo graag zag dat het oplaaide.

Uit: Baggerboek, Chirojeugd Vlaanderen vzw

• Dankgebed (priester)

• Tijdens de communie:
- Hier kunnen jullie een lied zingen.  www.ksj.be/K (liederen)
- Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon, 

…) bespelen.

• Na de communie:
- Hier kan een leidingswoord of leidingsengagement worden uitgesproken.
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• Slotgebed:
- Heer,
 Wij danken U dat wij aan Uw tafel mochten aanzitten.
 Dank voor het voedsel dat kracht geeft 
 om door te zetten, 
 om er te zijn voor elkaar.
 Help ons om goede koks te zijn, 
 die met liefde en vrede 
 het leven van alle mensen goed doet smaken.
 We vragen het U voor vandaag 
 en alle dagen van ons leven. Amen.

 OFWEL:
- KSJ-KSA-VKSJ-gebed

• Zending en zegen:
- In de keuken van God wordt niets weggegooid! Elke mens is belangrijk. Laten 

ook wij in dat spoor leven en beweging maken!
 Zegene u daartoe de Algoede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

Amen.
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