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Inleiding 

Dag lieve Roodkapjes 

Na heel lang wachten krijgen jullie opnieuw een reuzeleuke Habbekras. Wie 

zich verveelt in die lange paasvakantie kan nu een kijkje nemen in ons boekje 

en lachen met onze mopjes of koken met vriendinnen. Daarna kunnen jullie 

beginnen met paaseitjes te rapen.  

We zijn nu bijna aan het einde van ons werkjaar aangekomen, maar wees niet getreurd, het 

hoogtepunt staat nog te wachten: GROOT KAMP  

Voor de allereerste keer zullen 22 leidsters ervoor zorgen dat jullie een GEWELDIGE tien 

dagen beleven. Jij gaat toch ook mee?  

Voor we op kamp vertrekken richting Lille geven we eerst het beste van onszelf tijdens onze 

show op het eetfestijn. Wat zullen de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, broers en zussen, 

nonkels en tantes opkijken! Maar voor we dansen, mogen we gelukkig onze buikjes rond 

eten met balletjes in tomatensaus en frietjes, nomnomnom.  

Na het eetfestijn is het aan jullie om te tonen aan al jullie 

vriendinnetjes hoe leuk het kan zijn in de KSA op VRIENDJESDAG.  

Als je na het ravotten in een extra grote groep op vriendjesdag honger of dorst krijgt, moet 

je zeker eens langskomen aan onze SIMBAR waar wij lekkere drankjes en hotdogs verkopen. 

IEDEREEN WELKOM!  

 

 

 

 

Hopelijk geniet je van jouw Habbekras! 

Zonnige groetjes van de leiding    

 



Verslag Minikamp 

 

Op 15 februari was het uiteindelijk zo ver voor de sloebers en springers: ze vertrokken op 

minikamp!! Dit jaar waren niet alle leidsters het volledige weekend mee omdat ze veel 

schoolwerk hadden en omdat ze met te veel zouden zijn. De eerste elf leidsters, de kindjes en 

de ouders verzamelden allemaal om 17u aan  Spelewei en zo reden ze samen naar onze super 

leuke mega coole kampplaats ’t Haantje in Ruiselede. Wanneer we aankwamen maakte 

iedereen zijn bed zeer mooi op laadde zijn valies uit. Nadat dit was gebeurd, stond er 

suuuuuuuuuper lekkere spaghetti op ons te wachten die de koks met veel liefde hadden 

klaargemaakt. Daarna speelden we nog een spelletje en gingen we gaan slapen. Althans dat 

was de bedoeling 😉. De volgende ochtend stond iedereen op en werden we verwend met 

het lekkerste ontbijt van de hele wereld (je kan het al raden): BOTERHAMMEN MET CHOCO. 

Na al dat smullen was het tijd om te spelen. Nadat we gegeten hadden was het platte rust 

waarbij iedereen wat kon rusten terwijl de leidsters het volgende spel klaarzetten. Na dat spel 

te spelen moest iedereen de douche in. Dit ging hééél vlot en wanneer iedereen gedoucht 

was, mochten ze hun mooiste Disney-kleren aan doen want het thema van dit minikamp was 

Disney! ’s Avonds kwamen de andere leidsters toe en vertrok de eerste groep leidsters. Na 

het avondeten kon de fuif beginnen die kei cool was en waar er veel gedanst is. De volgende 

ochtend speelden we nog een leuk spel en zondagnamiddag was het tijd om de valiezen terug 

te maken en op te ruimen. Nadat we hadden opgeruimd, hebben we nog samen een beetje 

gedanst en dan kwamen de mama’s en papa’s iedereen ophalen. Het einde van een super leuk 

minikamp! 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag Tropic Night 

 

Heyhoi roodkapjes! 

Zoals elk jaar organiseerden wij met de KSA onze KSA fuif “Tropic Night”. Na de vele 

voorbereidingen waren we er op 8 maart helemaal klaar voor! Het was 21 uur en het feest 

kon beginnen, cocktails gemaakt en de frigo’s vol drank laat het volk maar komen. Toen 

kwamen de mensen toe om een avondje te feesten maar toen … viel de muziek uit, het 

mengpaneel was kapot. Na een half uur met alle leidsters een oplossing zoeken vonden we 

een nieuw mengpaneel en het feest kon weer beginnen, en kon de leiding even bekomen van 

het muziekdrama. Er kwamen maar liefst 400 mensen naar Tropic Night. Dat betekent dat de 

zaal helemaal vol stond met dansende mensen! Door de grote opkomst was het bier en de 

kriek helemaal uitverkocht! Tropic Night was een geweldig succes! Maar aan alles is een 

nadeel, toen de fuif om 4 uur ’s nachts op zijn einde liep moesten we nog de zaal kuisen . 

Wij zaten als leiding maar om 7 uur ’s morgens in ons bed, we waren dus 14 uur lang wakker. 

Maar het was een geweldige ervaring voor de nieuwe leiding om een fuif te organiseren en te 

leiden. Ondanks het muziekprobleem in het begin was Tropic Night een geweldig groot succes!   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Wist-je-datjes 

Wist je dat… 

…leidster Fien tante is geworden? De zus van haar liefje is bevallen van een 

meisje Lisanne! 

…leidster Jana ook tante is geworden van een meisje Emma-lou? 

…ze het beiden heel leuk zouden vinden als jullie hen allemaal proficiat 

wensen? 

…onze fuif, Tropic Night, alweer een groot succes was? 

…heel wat leidsters een uitwisseling doen naar allemaal verschillende landen 

met hun school? Ze gaan naar Spanje, Italië en Zuid-Afrika!!  

…ons eetfestijn er al weer aan komt? 

…we alweer een spetterende show zullen geven? Zet jullie beste dansbeentje 

dus maar voor!!  

…de oudleiding samen een weekendje naar Frankrijk is geweest? 

…wij al terug keihard verlangen naar groot kamp? 

… de leiding al eens houdt van een feestje samen?  

…leidster Chanti haar bijnaam ‘Shaary’ is? 

...de gemeente allerlei dingen organiseert op de Buitenspeeldag in het 

Baliekouterbos? 

…dat dat wil zeggen dat jullie dan spelletjes kunnen spelen met enkele van de 

leidsters? 

 



Blog 

Dag liefste leden, deze maand ga ik jullie een kijkje laten nemen in mijn leven. Er 

is heel wat gebeurd sinds Nieuwjaar tot nu. Ik ben voor de eerste keer 

meegegaan op minikamp en het was een weekend om nooit meer te vergeten! 

Nog nooit heb ik zo een zotte pyjamafuif meegemaakt!  

Samen met leidster Jana doe ik mee aan een 

uitwisseling met Italië en een paar weken 

geleden hebben we onze Italiaantjes voor 

het eerst ontmoet. Ze hebben een week bij 

ons gelogeerd en hebben België beter leren 

kennen. Ze hebben Brussel, Gent, Brugge, ... 

bezocht, hebben de Belgische keuken 

ontdekt (FRIETJES!!!!) en natuurlijk hebben 

we ze meegenomen naar Tropic Night!  

De fuif was echt een succes!! Het was een lange nacht maar meeer dan de 

moeite waard!! De week vloog voorbij en ik zal die week ook nooit meer 

vergeten. Afscheid nemen is niet mijn sterkste punt en dat heb ik nog maar eens 

bewezen na die ene week, we moesten afscheid nemen op school omdat we niet 

meekonden naar de luchthaven en ik heb toch wel een beetje geweend (oepsie). 

Maar binnen exact 1 maand vertrekken Jana en ik naar Italië en zien we onze 

Italiaantjes terug, aftellen dus!!!!  

MAAR eerst aftellen naar de dag waarop we onze danstalenten kunnen tonen 

aan alle ouders hihi. Deze vakantie vertrek ik voor 3 dagen naar Milaan met mijn 

mama voor te shoppen en daarna volgt een week vol voorbereiding voor het 

eetfestijn, dansen dansen dansen!! Ik hoop dat jullie er even hard naar uitkijken 

als mij. 

Geniet van jullie vakantie, vele groetjes Kato XXX 

 

 

 



Mopjes en raadseltjes 
De juf neemt de klas mee naar de tandarts. Vooraf kregen ze les over de mond. 'Zo, jongens en meisjes,' 

zegt de tandarts. 'Wie weet het? Welke tanden krijgt de mens het laatst?' 'Ik weet het,' juicht Floor. 

'Valse tanden.' 

 

Michiel geeft zijn huiswerk af aan de juf. Ze kijkt de sommen meteen na. 'Proficiat, Michiel, je krijgt 

van mij tien op tien. Dat heb je nog nooit gehad. Hoe komt dat?' 'Mijn pa had gisterenavond geen tijd, 

juf.' 

 

De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel en zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, 

dus maak het niet vies! Als je knoeit, hou ik twee euro zakgeld in voor elke vlek die je maakt.” 

Vervolgens gaat ze even weg. Als moeder terugkomt, ziet ze Jantje met zijn lepel soep uitsmeren over 

het laken. Ze is woedend en schreeuwt : “Wat ben je aan het doen!?” Jantje antwoordt: “Ik maak van 

drie vlekken één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.” 

 
Twee mussen zitten op een tak. Er vliegt een straaljager voorbij. Zegt de ene mus tegen de andere: 'Zo, 

die maakt veel lawaai!' Waarop de tweede mus antwoordt: 'Wat zou jij doen dan als je staart in brand 

stond?' 

 
Het zit op een paard en heeft spijt. Wat is het?  

           Zorry 

 

Wat is rood en ligt op het strand?  

Een roodkrabje  

 

Wie heeft een houten rug en een harige buik?  

Een borstel! 

 

 

 

 



Spelletjes 

 

 

 



Receptje 

Vraag je mama of papa om hulp en bak samen overheerlijke brownies in de paasvakantie! 

OVERHEERLIJKE BROWNIES  

 

Benodigdheden:  

- ijskoude boter200 g 

- bloem100 g 

- fondantchocolade200 g 

- eieren4 

- suiker200 g 

 

Stap 1:  Verwarm de oven voor op 180°C. Beboter de bakvorm en bestuif met bloem. 

Stap 2: Smelt de chocolade au bain-marie. Haal de kom uit het warme water en roer de 

boter in blokjes door de gesmolten chocolade. Laat een beetje afkoelen. 

Stap 3: Splits de eieren. Klop de eiwitten stijf. Klop de dooiers met de suiker tot een 

witschuimige massa, roer ze voorzichtig door het afgekoelde chocolademengsel. Spatel er 

vervolgens het eiwitschuim door. Zeef de bloem boven het beslag en spatel ze er voorzichtig 

door. 

Stap 4: Schep het beslag in de vorm en strijk glad. Bak 20 à 25 minuten in de oven, tot de 

bovenkant droog en lichtjes gebarsten is, maar het midden nog wat kleverig aanvoelt. Laat 

afkoelen in de vorm. 

Stap 5: Snij het gebak in 12 vierkanten en serveer. 

 

SMAKELIJK!!!  

 

 

 

 

 

 

 



Knutselen 

Slinger met paashaasjes 
 

Onze favoriete dag tijdens de lente? Dat is ongetwijfeld Pasen. Versier dit jaar je huis eens 

niet met een paasboom, maar met een paar leuke slingers. 

  

Dit heb je nodig:  

o Gekleurd papier 

o Schaar 

o Plakband 

o Een stuk draad 

 

 

 

Zo maak je de slinger: 

1. Kan je goed tekenen? Neem dan meteen gekleurd papier en teken er een paashaas op. 

Geen nood als je wat meer hulp nodig hebt. Online kan je een heleboel templates vinden die 

je kan gebruiken. 

2. Knip de vorm van de paashaas uit met een schaar. 

3. Bevestig de draad met een stukje plakband op de achterkant van de paashaas. 

Tip: In plaats van gekleurd papier kun je ook wit papier gebruiken. Zo kan je zelf jouw 

exemplaren inkleuren!  
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Wedstrijd 

Win een leuk cadeautje door de volgende raadsels goed op te 

lossen. Heel veel succes!!!  

 

De vader van Pieter heeft 3 zonen: Jan, Joris en …? 

 

Het is blauw en niet zwaar? 

 

Welke bus kan niet rijden? 

 

Een dode zit op een trein. Wat klopt er niet? 

 

Het begint met een ‘t’, het zit vol met ‘t’ in en eindigt met een ‘t’. 

Wat is dit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


