
 
 
 
 
 
 

 
April – Juni 2014 

 
 
 

 
 
VU: 
Matthieu Herssens Jan De Bodtlaan 65  2650 Edegem 
Maarten Van Hoof Kerplein 1   2650 Edegem 
Jolien Van Orshoven Oude Terelststraat 4  2650 Edegem 



HOPPER 
voor al je scouts-aankopen: 

scoutshemden 
slaapzakken 

tenten 
rugzakken 

en veeeeel meer! 
 

De HOPPER-winkel in de buurt is te vinden in de Lange Kievitstraat 74, 2018 
Antwerpen 

 
 

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u 
zaterdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17u 

in juli ook maandag open van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u 
 

De HOPPER-winkel is de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
 

Onze groepsnummer is A3306G  



Woord vooraf 
 
 
a²+b²=c² 
 
Deze stelling staat bekend als de stelling van Pythagoras en wordt 
voornamelijk toegepast op driehoeken. In de Akabe denken wij 
echter standaard buiten de voorop ingedeelde vakjes en wilden wij 
deze theorie breder trekken dan zijn originele functie. 
Het is algemeen geweten dat leiding en leden standaard gelijk zijn 
aan plezier. Als we dit in het kwadraat trekken vormt deze 
combinatie een geometrisch onmeetbaar resultaat. Onmeetbaar of 
niet, de leidingsploeg zorgt er gewoon elke week voor, zonder ook 
maar ietwat moeite te doen. Het zit gewoon in hun genen. Hierbij 
weet u al dat ons volgend onderzoek zal gaan over het al dan niet 
genetisch bepaald engagementniveau van Akabeleiding. 
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier; 
 
Uw knipploeg 
 

 
 
 
  



Groepsleiding 
   



KAMPEREN … 
 

... in een iglo op de top van de Kilimanjaro? In een tipi op 
Amerikaanse savanne? Wie zal het zeggen. De data voor het 
GROEPSKAMP zijn in ieder geval al wel bekend! 

- Kapoenen: 15 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Welpen: 13 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Jonggivers: 10 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Givers: 10 juli 2014 tem 20 juli 2014 
- Jins: 10 juli 2014 tem 20 juli 2014  



KAPOENEN 
  

 
30 maart van 13 tot 16u 
Het is nog geen 1 april maar wij 
gaan al eens grappen uithalen. 
Haal je grappen en grollen al 
maar boven want je zal ze 
kunnen gebruiken op onze ‘over-
2-dagen-is-het-1-april-
vergadering’. Vergeet zeker je 
aprilvis niet. 
 

 
12 april van 13 tot 16u 
Opgelet! Deze week hebben we 
vergadering op een zaterdag want 
het is paaseislag! Haal jullie beste 
verkooptrucs maar boven want 
wij gaan paaseitjes verkopen. 
 

 
 
 
27 april van 10 tot 17u!!! 
Vandaag is het Akabe-dag. We zijn dus een hele dag op stap met de 
scouts naar De Schorre in Boom. 
(Meer info vinden jullie in deze knip) 

  



KAPOENEN 
 
 
4 mei: croqueslag 
Vandaag is het geen vergadering 
maar jullie zijn samen met jullie 
ouders welkom op onze 
croqueslag. Zo hoopt jullie 
leiding een klein centje in te 
zamelen voor jullie kamp deze 
zomer. Allemaal komen smullen 
is de boodschap! Vrienden en 
familie mag je gerust meenemen. 
 
 

18 mei (hele dag) 
Hoezee, hoezee, we gaan 
naar zee! Smeer jullie maar 
goed in en zet een zonnepet 
op want wij trekken naar de 
Belgische kust! 
(verdere info volgt nog) 

 
 
 
 
1 juni van 12 tot 15u!!! 
Het is zondag 1 juni, de laatste vergadering van 
dit schooljaar, en wij gaan barbecueën. Voorzie 
jezelf alvast van een reuzehonger want smullen 
zal er zeker gedaan worden! 
(verdere info volgt nog)  

  



WELPEN 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 april van 10u00 tot 16u00 
Het is tijd voor onze jaarlijkse paaseislag! 
Meer info vind je elders in de Knip of in 
de brief over de paaseislag. 
 
 
 

Zondag 27 april 
Naar jaarlijkse traditie nemen we ook dit jaar 
weer deel aan de akabedag. Wederom vind je 
meer info elders in de Knip. Ook een brief 
volgt normaalgezien nog.  
 
 
 
 
 

Zondag 4 mei 
We organiseren een croque-slag om 
de takkasten van de Kapoenen en 
de Welpen te spijzen. Kom dus 
gerust even langs om een croque te 
eten. Het is geen vergadering voor 
leden. Uiteraard zijn ze wel welkom 
om croques te komen eten. Meer 
info volgt nog, want het verloop 
van de dag is nog in de maak.   



WELPEN 
 
 
 
 

Zondag 18 mei van 10u00 tot 
16u00 
Schijnt het zonnetje, en heb 
je zin in waterspelletjes? Dan 
heb jij geluk, want vandaag 
wordt alles nat! Verwacht je 
maar aan een stevige dosis 
plezier! Vergeet zeker geen 
handdoek, en eventueel droge 
kleren of zwemkledij.  
!Belangrijk! 

Vandaag zal er om 14u00 in onze lokalen ook een kampvoorstelling 
plaats vinden voor de ouders. Meer info vind je verder in deze 
Knip. 
 
 
 
Zondag 1 juni van 10u00 tot 
16u00 
Vandaag is het alles-is-blauw-
vergadering. Al nieuwsgierig 
naar wat deze dag inhoud? 
Wel, daar verklappen wij 
lekker niks over!  
  



WELPEN 
 
 
 
 

Zondag 13 juli t.e.m. 
zondag 20 juli 
Het is tijd voor ons 
jaarlijkse kamp. Dit 
jaar gaan we op 
groepskamp. Dit wil 
zeggen dat we met 
heel de AKABE op 
kamp gaan. Verdere 
info volgt nog. 
 

 
 
 
Overzichtje voor op het prikbord   

Zaterdag 12 april van 10u00 tot 16u00: paaseislag, lunchpakket, 
drie-uurtje 
Zondag 27 april: akabedag, meer info elders in de Knip, brief 
volgt 
Zondag 4 mei: croque-slag, meer info en brief volgt 
Zondag 18 mei van 10u00 tot 16u00: waterspelletjesvergadering, 
lunchpakket, drie-uurtje, handdoek, droge kleren/zwemkledij, 
14u00 kampvoorstelling voor ouders 
Zondag 1 juni van 10u00 tot 16u00: alles-is-blauw-vergadering, 
lunchpakket, drie-uurtje 
Zondag 13 juli t.e.m. zondag 20 juli: kamp, meer info en brief 
volgt 



JOGI’S 
 

 
Allerliefste Jogi’s 
De eerste drie maanden van het nieuwe jaar zijn alweer voorbij.  
Tijd voor een nieuwe knip dus. 
Wij hopen dat jullie tot nu toe al een fantastisch scoutsjaar hadden.  
Bereid je maar al voor op nieuwe fantastische activiteiten die wij 
speciaal voor jullie in elkaar staken. 
 
 

Zondag 12 april (10-16 uur) 
Paaseislag 
Boterhammen meebrengen 
Trek je paashaaskostuum aan, bind een strik op 
je hoofd of boots het geluid van de paasklokken 
na. 
Vandaag brengen we de paaseitjes rond die 
jullie zo talrijk hebben verkocht. 
 

27 april (10-17u)  
Akabedag 
Boterhammen meebrengen 
Vandaag gaan we Boom onveilig maken met alle Akabegroepen van 
Opsinjoor.  
Trek dus je (niet al te) stoute schoenen aan en zorg ervoor dat wij de 
luidste zijn! 
Meer info vinden jullie in de brief die nog volgt.  
 

  



JOGI’S 
 
 
 
Zondag 4 mei (9-12.30 uur) 
Ontbijtvergadering 

Je kan lekker lang in je bed blijven 
liggen, want voor één keer mag je op 
de scouts ontbijten. Het ontbijt is 
dan ook de belangrijkste maaltijd 
van de dag en wij zullen ervoor 
zorgen dat ze ook de lekkerste is! 
Geen boterhammetjes meebrengen 
deze keer dus. 
  



JOGI’S 
 
 
Zondag 18 mei (10-16uur) 
Gemengde vergadering + kampinformatie 

Boterhammen meebrengen 
Edegem heeft verschillende scoutsen. Vandaag doen wij een 

vergadering samen met de Jogi’s van de 28ste. 
Zij komen naar ons, dus geen zorgen. 
Na de middag komt er 
een algemeen 
infomoment over het 
groepskamp. 
Meer informatie staat 
in de knip of komt in 

een brief/mail die nog volgt. 

 
 
Zondag 1 juni (namiddag) 
Bowlen 

Doe maar al armspieroefeningen en haal 
die bowlingschoenen maar al boven.  
Deze namiddag gaan we bowlen. We 
weten echter nog niet zeker welke 
bowlingbaan we gaan nemen, dus we 
geven jullie hier later meer info over. 
 
Dit is het einde alweer van deze voorlaatste knip. Wij hopen dat jullie 
het leuk vonden. Wij alvast wel! 
Tot de volgende knip! 
Jolien, Axeline en Olivier 
 
 
  



GIVERS 
 
 
 
Paaseislag (zaterdag!) 12 april 

Brief volgt nog. Belangrijk: stevige schoenen, een 
goed humeur en een echte verkopers-glimlach. 

 
Akabedag 27 april 
Brief volgt nog. Belangrijk: van 10u tot 17 te Schorre 

in Boom. 
 
90'svergadering 11 mei 

Haal je meest foute kleren uit de kast en trek je 
plateauzolen maar aan. Ondertussen hangen wij de 

discobal al aan het plafond, of beter nog, jullie 
maken jullie eigen discoballen. We dansen er op los en 

laten ons gaan als echte beesten uit de jaren 90.  
 
Pyjamavergadering (vrijdag!) 23 mei 
Dit is een vergadering die anders is dan de rest. We 
spreken 'savonds om 6 uur af aan het lokaal in onze 

pyjama. Het wordt een gezellige avond die we 
inzetten met een stevige maaltijd en beëindigen met 

enkele films in onze knusse zetelhoek. Breng je 
favoriete knuffel of deken ook maar mee. Een brief 

met meer uitleg volgt nog. 

  



GIVERS 
 
 
 
 
Soldatenvergadering 8 juni 
Het tromgeroffel klinkt van over de heuvels van het 
fort. Marcherende troepen hebben het erop gemunt 

om het scoutslocaal over te nemen. Mannen en 
vrouwen aller land, verenigd U, we zullen strijden tot 
de laatste man, terwijl de vrouwen het veldhospitaal 
bemannen. Dit wordt de dag waarop akabe edegem 

geschiedenis zal schrijven. 
 

Groeten van de ALLERBESTE en COOLSTE alsook 
SWAGSTE leiding ter wereld, 

Malik, Pepijn en Bruno 
 
  



JINS 
 
 
Allerliefste Jins, 
De laatste knip van het jaar is weer een feit. Maar 
tijdens onze laatste maanden van dit scouts jaar gaan 
we er een serieuze lap op geven!  
12 april: Paaseislag! 
Deze zal doorgaan van 10u tot 16u. Verdere info 
volgt in een brief van de vzw.  
 
25-26-27 april: Takweekend.  
Er komt nog een brief met alle info over het 
takweekend.  
Bereid je alvast voor op dolle pret en super 
spannende activiteiten!! 
Het adres:  
Scouts Zoersel vzw 

De Doelen 35-37 

2980 Zoersel 

 
 
 
  



JINS 
 
 
4 mei: Eierdag 
Deze dag staat, zoals je als wel dacht, in het teken van 
het ei!  
Wat houdt dit in? Gooien, rollen, lopen, springen, 
zingen, praten, … met eieren!  
10u- 16u: Vergeet je bokes zeker niet! 

 
 
18 mei: ruimtevergadering 
Prepare for lift off in… 5..4..3..2.. 
Onze trouwe vriend Houston zit met een groot 
probleem in de ruimte en heeft onze professionele 
hulp in geroepen! In onze alom bekende jinstijl gaan 
we hem verlossen van wat hem ook tegen houdt om 
op aarde terug te keren. Vergeet jij ruimtepak niet 
om de obstakels in de ruimte te kunnen overwinnen! 
Vergeet ook je space lunchpakket niet.  
 
  



JINS 
 

 
1 juni: joepie-het-zonnetje-schijnt-vergadering 
Vandaag gaan we onze beste vriend vereren, 
namelijk: de zon! We hebben hem weer een hele 
winter moeten missen maar hier komt hij weer. Haal 
jullie zonnedans skills maar al boven en breng een 
lunchpakket mee voor een zonnige picknick!  
 
  



JINS 
 
 

 
14 juni: Bowling 
Voor onze laatste vergadering gaan we gezellig 
samen bowlen.  
Waar en om hoelaat laten wij nog weten doormiddel 
van een briefje.  

 
 
Zo lieve jins,  
Het jaar is weer ten eind. Maar niet getreurd, ons 
spetterend kamp staat al weer voor de deur. Hoplijk 
mogen wij jullie massaal te mogen ontvangen! Ons 
kampthema blijft wel nog een tijdje geheim.  
Dikke smakkerd,  
Maarten x2 en Gitte 
 

  



+22 
 
 
Dag allerliefste + 22ers. Dit is weeral de laatste knip van het 
jaar. OOOOOOOH . Maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat we 
nog een paar spetterende en leuke vergaderingen tegemoet gaan. 
JEEEEEEEEEEEEUJH . Jullie leiding heeft er al vast ontzettend 
veel zin in en hopelijk komen jullie met zoveel mogelijk naar de 
vergaderingen!!  
 
Zaterdag 12 april - 10u-16u: Paaseislag  
Het is weer zover, onze jaarlijkse traditie 
om met alle takken lekkere paaseitjes te 
verkopen bij de mensen. Neem dus zeker 
je enthousiasme mee en een lach mag er 
ook wel zijn. Afspraak aan het lokaal. 
Vergeet ook je boterhammen niet.  
 
Zondag 27 april – 10u-17u: Akabedag 
Het is weer zover, onze jaarlijkse akabedag komt eraan! Alle 
Akabes komen samen en er worden vanalle spelen georganiseerd. 
Dit jaar is het te doen in De Schorre in Boom. De locatie waar we 
juist afspreken, krijgen jullie nog te horen. Vergeet geen 
boterhammen mee te nemen. 
 

  



+22 
 
 

9-10-11 mei: Takweekend 
OLEEEEEE! Ons lang verwachte takweekend 
komt eraan! Meer informatie volgt nog in een 
brief. 
 
 

 
Zondag 1 Juni – 10u-16u: Verrassingsvergadering 
Het is tijd voor onze laatste vergadering. 
Dus dat wil zeggen dat het de leukste 
vergadering ooit gaat worden. Maar wat 
gaan we juist doen? Vissen, het lokaal 
kuisen, .... Wil je het weten, kom dan zeker 
naar de vergadering en vergeet je 
boterhammen niet mee te nemen.  
 
Zo dit was onze laatste knip van het jaar! Als je niet kan komen, 
vergeet dan niet te verwittigen. Onze gegevens vind je achteraan 
de knip. Jullie allerliefste leiding. 
 
Lien    Carine    Jolien 
 

  



WIST JE DAT? 
 

- Het groepsweekend geweldig was? 
- De kapitein toch teruggevonden is? 
- David nu afwasmiddel drinkt? 
- Joris blauwe feces produceert? 
- Hij binnen 3 weken ook in Ghana zit? 
- Bram en Gitte verloofd zijn? 
- Iedereen is uitgenodigd op hun trouwfeest? 
- De leiding niet bijster creatief is in het kiezen van 

afbeeldingen in de knip? 
- De klimoppers kei goed bezig zijn aan hun stages? 
- Davy een dj-carrière gaat beginnen? 
- Bruno zijn rijbewijs heeft gehaald en vanaf nu zijn leden 

elke vergadering gaat komen oppikken? 
- Ben zelfs met een arm in de gips kampioen is in biljart? 
- Er indringers komen meedoen op de vergadering van de 

jogi’s? 
- De maan van kaas is gemaakt? Vraag het maar aan de 

jogi’s! 
- We allemaal de sneeuw missen? 
- Maarten de sneeuw allesbehalve mist? 
- Het 27 april akabedag is? 
- De kampen er binnenkort aankomen? 
- Die nog zotter gaan zijn dan de vergaderingen? 
- Een moment 3 seconden duurt? 
- Er geen enkel woord rijmt op herfst? 
- Matthieu is beginnen zingen in een koor? 
- Je vanaf nu elke donderdag moet opletten voor zware 

onweersbuien? 
- We de onderkant van dit blad bereiken? 
- Er geen plaats meer is voor nog meer leuke weetjes? 

  



VERHAALTJE 
 

Het monstervirus 
Lucas loopt met zijn moeder het schoolplein op en begroet zijn vrienden. Ze geeft 

hem een afscheidszoen voor ze het schoolplein weer af loopt. Lucas kijkt een 

beetje sip. ‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Sem. ‘Mijn moeder is ziek.’ zegt Lucas. 

‘Wat heeft ze dan?’ vraagt Koen, waarop Lucas antwoordt: ‘Ze is bijna altijd 

misselijk, chagrijnig en heeft vaak ruzie met papa. Ze eet bijna niets meer terwijl 

ze wel dikker wordt.’ Koen kijkt nu ook een beetje sip en zegt: ‘Sjonge, dat is niet 

leuk nee! Maar zo dik is ze toch niet?’ Lucas kijkt verbaasd naar Koen en roept: 

‘Heb je dat dan niet gezien?! Straks ontploft ze!’ Lucas maakt zich veel zorgen. 

‘Is ze al naar de dokter geweest?’ vraagt Stijn. ‘Ja ze gaat heel vaak en ze wilt er 

niets over zeggen. Ze zegt dat het wel goed met haar gaat maar ik geloof dat niet. 

Haar buik beweegt ook wel eens en dat is best eng om te zien hoor!’ roept Lucas. 

‘Misschien zit er een monstervirus in haar buik.’ zegt Sem. ‘Wat betekent dat?’ 

vraagt Stijn. ‘Nou je weet wel, als mensen ziek zijn hebben ze een virus. Ik denk 

dat ze een hele grote virus in haar buik heeft omdat ze ziek is en een dikke buik 

heeft.’ antwoordt Sem. ‘Oei, dat zou goed kunnen! Daar moeten we iets op 

bedenken zodat ze weer beter wordt.’ antwoordt Lucas. De schoolbel rinkelt en de 

kinderen lopen naar binnen. De les is begonnen. 

 

Even later rinkelt de schoolbel weer. De kinderen hebben lunchpauze en rennen 

het schoolplein op. Lucas gaat met zijn vrienden op een rek bij de glijbaan zitten. 

‘Wat zal ik doen om het monstervirus te verslaan?’ vraagt hij aan zijn vrienden. 

Ze denken alle vier goed na. ‘Misschien kun je in haar buik slaan?’ zegt Koen. 

‘Nee!’ roept Lucas. ‘Dan heeft mijn moeder pijn en dat wil ik niet.’ Ze denken 

nog eens goed na. ‘Ik weet het!’ roept Stijn dan opeens. ‘Hebben jullie sambal 

thuis?’ Lucas begint te lachen en antwoordt: ‘Ja natuurlijk, wat wil je dat ik 

daarmee doe?’ Stijn antwoordt: ‘Nou, als je ervoor zorgt dat je moeder heel veel 

sambal eet zal het monstervirus vast verbranden en dood gaan zonder dat je 

moeder pijn heeft.’ Lucas kijkt naar zijn vrienden en ziet dat ze er serieus uitzien. 

Hij denkt dat ze misschien wel gelijk kunnen hebben. ‘Oké.’ zegt hij dan. ‘Dat 

moet wel lukken. Ik kan het in ieder geval proberen.’ De schoolbel rinkelt en de 

kinderen lopen terug naar de klas. De Lunchpauze is voorbij. 

 

 

 
  



VERHAALTJE 
 

Zodra Lucas uit is van school ziet hij dat zijn moeder buiten op hem wacht en 

loopt naar haar toe. ‘Hoe was het op school, lieverd?’ vraagt ze. ‘Goed’ antwoordt 

Lucas terwijl hij naar de grond kijkt. Als ze eenmaal thuis zijn zegt hij dat hij heel 

graag Indisch eten wilt vandaag. ‘Waarom?’ vraagt zijn moeder. ‘Ik heb een keer 

hete kip klaargemaakt maar dat lustte je toen helemaal niet. We eten vandaag 

gewoon aardappelen met snijboontjes, dat vind je altijd lekker.’ Lucas kijkt naar 

haar buik en ziet dat ze met haar hand over haar buik heen wrijft. ‘Ze zal vast pijn 

hebben.’ denkt hij en roept: ‘Ik wil dat je vandaag pittig eten kookt!’ Dan rent hij 

boos de trap op en gooit zijn slaapkamerdeur dicht. Zijn ouders kijken elkaar 

verbaasd aan. ‘Ik begrijp niet wat er met hem aan de hand is. Hij doet de laatste 

tijd zo vreemd.’ zegt zijn vader. Zijn moeder knikt. ‘Laat hem maar even.’ Na een 

poosje is Lucas nog steeds boos op zijn kamer. Als hij wordt geroepen om te 

komen eten, loopt hij naar beneden en gaat aan de keukentafel zitten. Hij staart 

naar zijn bord en ziet de aardappelen, snijbonen en een stuk vlees liggen. 

Plotseling staat hij op en loopt naar de keukenkast om een potje sambal en een 

lepel te pakken. ‘Dat monstervirus moet echt vandaag verslagen worden. Hoe 

eerder hoe beter.’ denkt hij. Zijn ouders zien wat hij aan het doen is maar wachten 

stilletjes af. Snel pakt Lucas het bord van zijn moeder en doet sambal over haar 

eten. ‘Wat doe je nu?! Ik wil geen sambal en dat smaakt ook niet lekker met 

aardappelen!’ roept ze. Zijn moeder boos. ‘Jawel, je moet sambal eten mama!’ 

huilt hij. Ze neemt hem op haar schoot. ‘Vertel me eens wat er aan de hand is 

want ik vind dat je de laatste tijd een beetje vreemd doet. Waarom wil je zo graag 

dat ik sambal eet?’ vraagt ze. ‘Zodat het monstervirus dood gaat natuurlijk!’ 

antwoordt Lucas. ‘Dan wordt je weer beter mama.’ Zijn moeder is verbaasd. ‘Een 

monstervirus?’ vraagt ze. ‘Ja, die in je buik.’ antwoord Lucas. Zijn ouders kijken 

elkaar aan en beginnen te lachen. Hij snapt er niets meer van. ‘Er zit geen 

monstervirus in haar buik, maar een baby.’ zegt zijn vader. ‘Je moeder is 

zwanger.’ Lucas kijkt naar zijn moeder. ‘Dat klopt schat, er zit een baby in mijn 

buik en je krijgt een zusje. We wilden nog even wachten om het te vertellen, maar 

we denken dat het nu wel tijd is.’ zegt ze. Lucas zit vol met vragen. ‘Een baby?  

  



VERHAALTJE 
 

Die kan toch niet in je buik zitten? Hoe komt die daar dan?’ vraagt Lucas. Zijn 

moeder begint het uit te leggen. ‘Papa heeft een speciaal zaadje gemaakt, net als 

dat van een plantje en ik heb een klein huisje in mijn buik. Om een baby te 

krijgen, moet ik dat zaadje opeten zodat deze in dat huisje terecht komt en lekker 

warm kan zitten. Dat zaadje groeit elke dag een beetje tot het een baby wordt, net 

zoals een zaadje dat uitgroeit tot een plantje. Als de baby groot genoeg is, gaan we 

naar het ziekenhuis om de baby uit zijn huisje te halen en dan kunnen we haar 

zien.’ zegt ze. ‘Dat is de reden dat mijn buik dikker geworden.’ Zijn vader voegt 

eraan toe: ‘Je hoeft je geen zorgen te maken hoor, mama is niet ziek.’ Lucas krijgt 

langzaam een brede glimlach op zijn gezicht en knuffelt zijn moeder. 

 

Een paar weken later vraagt Lucas aan zijn vrienden of ze na schooltijd bij hem 

thuis willen komen kijken omdat hij het monstervirus heeft gevangen. Dat willen 

zijn vrienden natuurlijk wel zien, want die geloven er niks van. Na schooltijd gaan 

ze naar zijn huis. Sem druk op de deurbel en de moeder van Lucas doet de deur 

open. ‘Dag jongens! Kom binnen.’ zegt ze vrolijk. Ze kijken alle drie naar haar 

buik. ‘Ze is nu een stuk dunner, Lucas heeft misschien toch wel gelijk.’ fluistert 

Stijn tegen zijn vrienden. Aarzelend lopen ze naar binnen. Ze zijn een beetje bang 

dat het monstervirus hen aanvalt. Lucas komt met een trotse glimlach de gang in 

gelopen en begroet hen. ‘Loop maar mee, dan kunnen jullie het monstervirus 

zien.’ zegt hij. Stijn, Koen en Sem lopen achter hem aan de trap op. Als ze in de 

slaapkamer zijn, zegt Lucas opgewonden: ‘Kijk eens, daar istie… het 

monstervirus!’ Zijn vrienden kijken langzaam over het randje van een wieg. ‘EEN 

BABY…?!’ 

  



MOPPENTROMMEL 
 
  Twee mannen liepen in de jungle. De ene had een telefooncel bij 
en de andere een lantaarnpaal. Na een uur wandelen vroeg de ene 
aan de andere: “Zeg, waarom heb jij een telefooncel bij?” De andere 
antwoordt: “Voor de veiligheid. Als er straks een tijger in de buurt 
komt, kan ik erin kruipen en kan hij mij niets doen. Maar waarom 
heb jij een lantaarnpaal mee?” “Voor dezelfde reden.” Antwoordt 
hij. “Hoezo?” vraagt de andere. “Kijk, als er straks een tijger zou 
komen, gooi ik mijn lantaarnpaal weg en kan ik sneller lopen.” 

    



SPELLETJES 
 

 

  



TIP VAN DE KNIP 
 
De lente staat voor de deur en dat wil zeggen dat het binnenkort weer 1 april is. 
Dit wil zeggen dat er heel wat mopjes uitgehaald moeten worden. Hier vinden 
jullie enkele leuke practical jokes. 
 
1 Pret met vershoudfolie 
 
Benodigdheden: 1 Rol vershoudfolie en wat 
plakband. 
 
Hoe gaat deze grap in zijn werk? 
Stap 1: Smokkel de rol vershoudfolie mee doorheen 
je huis of scoutslokaal en zoek een deuropening die 
vaak gebruikt wordt. 
Stap 2: Meet de breedte van de deuropening af en knip dit deel van de folie. 
Stap 3: Plak de folie vast aan de twee kanten van de deuropening, ongeveer op 
ooghoogte. 
Stap 4: Wacht af en kijk naar het gevolg. (Als er niemand door de deur komt, kan 
je altijd volk roepen) 
 
2 Waterkers in het toetsenbord 
 
Benodigdheden: 1 oud toetsenbord, een schroevendraaier, waterkerszaadjes, 
wattenschijfjes, wat potgrond. 
  



TIP VAN DE KNIP 
 

Hoe gaat deze grap te werk? 
Stap 1: Neem het oude toetsenbord en haal alle 
toetsen eruit (door open te vijzen of een mesje te 
gebruiken). 
Stap 2: Als alle toetsen eruit zijn, kan je de natte 
wattenschijfjes verspreiden over de bodem en strooi 
er eventueel wat potgrond over. 
Stap 3: Strooi je waterkerszaadjes erover. Andere 
planten die goed werken zijn gras of klaprozen.  
Stap 4: Zie dat het wattenmatje vochtig en warm is. 

Stap 5: Zet de toetsen terug op hun plaats. 
Stap 6: Zet het toetsenbord voor de computer van je ouders of collega’s en 
wacht tot je de reactie kan zien.  
 
3 Luidruchtige bureaustoel 
 
Benodigdheden: 1 windhoorn en wat plakband. 
 
Hoe gaat deze grap te werk? 
Stap 1: Kies een bureaustoel uit in het bureau. 
Stap 2: Wacht tot de persoon die deze stoel 
gebruikt even weg is. 
Stap 3: Loop snel naar zijn stoel en zet het 
zitvlak zo hoog mogelijk. 
Stap 4: Maak de windhoorn vast aan de buis 
van de stoel, zodat het zitvlak hierop zal 
duwen als het neerkomt. 
Stap 5: Voorzie oordopjes en wacht tot het 
resultaat.  
 
Ik hoop dat jullie hier wat inspiratie hebben opgedaan, maar onthoud dat als je 
een grap uithaalt met iemand, deze persoon hoogstwaarschijnlijk een grap met 
jou zal uithalen. Haal ook geen grappen uit met mensen die er niet mee kunnen 
lachen. 
 
Lach ze goed! 
Uw knipteam  



baby SCOUTS
 

 
 
 
 
 
 

 
Ik heb een probleem, soms weet 
ik niet goed wat je moet 
aandoen bij de grote sinterklaas 
vergadering, ik heb altijd een 
grote reis willen maken maar 
weet niet waar naartoe? Baby 
scouts is hier om al deze dingen 
aan jullie te vragen. 
 
Stuur een mailtje (ja hoor, baby 
scouts is helemaal mee met zijn 

tijd, hij heeft ook al facebook, twitter en instagram!) naar 
babyscouts@47aka.be om jullie oplossing door te sturen. 
 
Mama wil niet dat ik vuil word op de vergaderingen. Hebben jullie 
leuke ideetjes om haar op andere gedachten te brengen? Of blijf ik 
effectief proper op een vergadering? 
 Beste babyscouts! Vuil worden is helemaal niet erg! Maak er een 
sport van om zo vuil mogelijk thuis te komen! Rol je in de modder, 
ga op de verfvergadering ook in je haren langs, promoot de vettige 
dag als de coolste dag ter wereld! En als je mama toch moeilijk 
begint te doen kan je je nog steeds in vershoudfolie wikkelen  
 
  

Areuhg !!! 

mailto:babyscouts@47aka.be


baby SCOUTS
 
Ik vind verkleedpartijen geweldig! Indianen, Piraten, Dokters, 
Spoken en nog veel meer! Maar hoe kleed ik mij het best als scouts? 
 

 
 

  



FOTO’S  
 
  



FOTO’S   
 
  

Meer foto’s? Ga snel kijken op ons 
webalbum! 
http://picasaweb.google.com/47akabe  

http://picasaweb.google.com/47akabe


KLEURPLAAT 

  


