TEGEN CORONA-VERVELING!
In dit boekje vind je allemaal leuke spelletjes en tips tegen de
corona-verveling. Zeker handig op zondag, als je akabe al een
beetje mist!

AKABE-LIED
Zoals elke akabe-zondag beginnen we ons boekje met het openen in de kring. Wij
zingen allemaal mee! Wie wil er graag inzetten?

12
12
Akabe akabe
12
12
Doe maar met ons mee!

12
12
Akabe akabe
12
12
Doe maar met ons mee!

LUIDER!
12
12
AKABE AKABE
12
12
DOE MAAR MET ONS MEE!!

CROQUEBAR
Onze supergezellige Croquebar kan spijtig genoeg niet
doorgaan… MAAR dat betekent niet dat we geen lekkere
croques kunnen eten vandaag! Eet jij mee?
De leiding kan je croque vandaag niet voor jou maken, dus
mag je het helemaal zelf doen!

RECEPT voor 1 persoon:
Benodigdheden:
-

4 sneetjes brood
2 plakjes kaas
2 plakjes hesp
een broodrooster of
croquemachine

Bereidingswijze:
1. Leg een plakje kaas en een plakje hesp op elkaar op een boterham.
2. Leg er een tweede boterham bovenop.
3. Bak de croque in een broodrooster of croquemachine, totdat ze mooi bruin
zijn en de kaas gesmolten is.
4. Leg ze op een bordje met wat ketchup of mayonaise en smullen maar!

SCOUTS WOORDZOEKER
In deze woordzoeker zijn allemaal woorden verstopt. Kan jij ze
vinden? De woorden staan onder de woordzoeker geschreven, zodat
je kan doorstrepen wat je al gevonden hebt. Veel succes!
Tip: zoek zowel horizontaal (naar opzij) als verticaal (naar beneden).

DOE-OPDRACHT
Op akabe maakten we al enkele keren een echte waterraket (weet je nog, op de Toy
Story-groepsdag hoe de Buzz Lightyears dit hebben gemaakt?). Dit kunnen jullie
thuis ook maken als je volgende benodigdheden in huis hebt én wanneer iemand je
hierbij kan helpen:
-

een PET-fles (dit is een plastieken fles van water of frisdrank)
knutselgerief (schaar, lijm, papier, kleurpotloden, stiften, verf, … wat je maar
wil gebruiken!)
een kurk of het dopje van de fles
een fietspomp of een pomp van een luchtmatras

Heb je deze spullen niet in huis, kan je verder in het boekje bladeren naar een ander
spelletje of een andere opdracht.
Hoe maak je de raket?
1. Versier je fles met je knutselgerief totdat het op een echte raket
lijkt! Je kan er vleugels op plakken, ze een mooie kleur geven, ...
2. Maak in de kurk of het dopje van de fles een klein gaatje
doorheen de lengte (zie foto). De kurk moet in de fles passen.
Lukt dit niet, gebruik je beter het dopje van de fles. Het gaatje
moet zo groot zijn dat het ventiel van de pomp erdoor past.
3. Vul de raket met water totdat ze ongeveer tot 3/4de gevuld is en
sluit ze af met de kurk of het dopje.
4. Steek het ventiel van de pomp door de kurk/het dopje.
5. Vraag voor de volgende stap zeker hulp aan een volwassene! Plaats de raket
ondersteboven (dus met de kurk/het dopje naar beneden). Ga er niet boven
hangen en richt de raket zeker niet naar een
omstaander.
6. Pomp lucht in de raket totdat ze in de ruimte vliegt!

VERBIND DE PUNTEN-KLEURPLATEN
Verbind hieronder de punten met elkaar. Begin bij punt 1, trek een lijn naar punt 2.
Trek daarna een lijn van punt 2 naar punt 3 en ga zo door tot het laatste getal. Welke
dieren zitten er verstopt in deze platen?

Heb je alle dieren klaar? Dan kan je ze nu ook nog inkleuren.

WELPENLEIDING
Kennen jullie onze welpenleiding al goed? Verbind de foto van de leiding met de
juiste welpennaam.
1. KDUNK
2. ZAZOE
3. BALOE

A.

4. PRUVE

B.

5. OE
6. NALA
7. PICO

C.

8. SONA

D.

E.
F.

G.

H.

VERHAALTJE
De schat van het Grote Dierenbos
Er waren eens een Wombat en een Coati, zij wandelden door het Grote Dierenbos.
Ekster kwam plots aanvliegen en landde op een tak vlakbij.
Wombat groette Ekster en vroeg: “Waar kom jij zo vlug vandaan?”
Ekster antwoordde: “Ik kom van het paleis van de koning, Penseelaap en Saki
hebben koning Leeuw vertelt over een schat die zich in ons rijk bevindt. Nu wil
koning Leeuw dat iedereen op zoek gaat naar de schat. De vinder krijgt een
beloning”
“Moet je dat tegen iedereen gaan zeggen?”, vroeg Coati aan Ekster
“Ik ben niet alleen, ik word geholpen door Pika, Beo en Jan-van-Gent, wij zijn als
vogel allemaal sneller dan op de grond, om iedereen in het bos te vertellen over de
schat,” antwoordde Ekster.
Wombat knikte, “dat klopt, wij zullen verder iedereen die we tegenkomen vertellen
over de schat en dan ook maar op zoek gaan naar de schat”, zei ze.
En zo gingen Wombat en Coati op zoek naar de schat en verder op zoek naar de
dieren in het bos. Coati klopte aan bij Slaapmuis.
“Wakker worden,” riep Wombat, “we hebben belangrijk nieuws van de koning.”
“Zeg, zeg, wat is dat voor een herrie”, zei Slaapmuis, die geeuwend uit zijn holletje
kwam.
“We hebben belangrijk nieuws van de koning,” zei Coati, “de koning wilt dat we een
schat gaan zoeken, de vinder krijgt een beloning. Kan jij aan je broers en zussen
vragen om onder de grond te gaan graven op zoek naar de schat?”
Slaapmuis was opeens wakker, want een schat, dat was wel leuk om te vinden. En
een beloning, ja, die wilde hij wel. “Ja, ik ga ze meteen aan het werk zetten, tot
later,” zei Slaapmuis. En hij kroop terug zijn holletje in.
Na een hele dag rond te lopen in het bos, gingen Coati en Wombat even uitrusten
tegen de Oude Eik. Wat was dat een opdracht, alle dieren in het bos gaan zoeken.
Ze waren Das, Vos, Uil, Mol, Ezel en zijn neef Paard tegengekomen en die zouden
allemaal op zoek gaan naar de schat. Hoe lang zou het duren voor ze gevonden
werd?
En dat was een lastige vraag. Want het duurde nog heel lang, veel te lang. Koning
leeuw werd ongeduldig. Hij wilde de schat hebben. Zijn slimme dienaar Wolf, wist
ook niet waar ze zouden moeten zoeken. Sommige dieren werden zelfs kwaad op

anderen, omdat ze dachten dat ze de schat voor zich hielden. Andere dieren werden
kwaad op Penseelaap en Saki omdat ze dachten dat de apen weer een gemene
streek hadden uitgehaald. Misschien was de schat wel een grote mop. Zo ging het
nog een hele tijd verder. Met ruziën en zoeken.
Kikker was tot het diepste punt van het meer gezwommen, maar vond daar ook
geen schat. Havik was tot het hoogste punt van de berg gevlogen, maar vond daar
ook geen schat. Eekhoorn was tot in het hoogste topje van de hoogste boom
gekropen, maar vond daar ook geen schat. Konijn had de hele heuvel door gezocht
met zijn broers en zussen, maar zij vonden daar ook geen schat, al vonden ze wel
een mooie steen, maar dat leek zeker geen schat. Bij en Hommel hadden zoemend
elke bloem bekeken, maar waren ook geen schat tegengekomen. Bever had de hele
rivier drooggelegd met een dam, om te zoeken op de bodem van de rivier, maar ook
hij vond geen schat.
En toen, kwam er het gebrul en gegrom, Beer riep alle dieren van het bos bij elkaar
bij het paleis van de koning. Alle dieren haastten zich zo snel mogelijk naar het
paleis. Zou de schat gevonden zijn? Alle dieren waren nieuwsgierig. Ze wilden weten
wie de schat gevonden had, hoe groot de schat was, wat de beloning was. Alle
dieren verzamelden zich. Er werd druk gepraat. Het loeien van de koeien, blaten van
de schapen, piepen van de muizen, blaffen van de honden, alles tezamen was
oorverdovend. Toen kwam koning Leeuw naar buiten. En het geluid hield niet op. De
varkens begonnen zenuwachtig te knorren, de hyena’s te lachen, de bavianen en
orang-oetangs te brullen en te schreeuwen. Koning Leeuw hief zijn poten op en Beer
brulde dat iedereen stil moest zijn. Iedereen zweeg, door het luide gebrul van Beer.
De Koning begon iedereen toe te spreken: “Iedereen die hier is, welkom. Ik ben blij
te kunnen vertellen dat we de schat gevonden hebben.”
En weer begon iedereen te brullen, te schreeuwen, te miauwen, te piepen, te fluiten
en te huilen.
“STILTE, ” brulde Beer, “laat de koning spreken!”
De koning vertelde verder: “We kunnen de schat alleen nog niet tonen. Daarvoor
moeten we eerst allemaal terug onze ruzie goedmaken. Want we zijn allemaal
dieren van het Grote Dierenbos, en wij mogen geen ruzie maken. Al heeft de
zoektocht naar de schat misschien een beetje vijanden van ons gemaakt.”
Dus de dieren begonnen allemaal lieve woordjes te zeggen, ook tegen de dieren
waar ze kwaad op waren. “Kom je vanavond bij me eten?” nodigde Pad, mevrouw
Reiger uit.
“Zullen we samen zingen, in plaats van naar elkaar te blaffen en te grommen,”
spraken Hond en Vos met elkaar af.

Toen begon Wolf te spreken: “Trouwe dieren van het Grote Dierenbos. Penseelaap
en Saki hebben niet gelogen over de schat, maar zij kwamen niet met het idee. Dat
was Oude Schildpad. Schildpad herinnerde zich plots dat hij ooit van een schat had
gehoord. Dus vroeg hij aan de apen om dat te komen zeggen tegen de koning. Ik
heb de eer om jullie te tonen waar de schat is.”
Wolf stak zijn armen uit en wees in het rond. “De schat ligt in ons midden,” begon
Wolf, “dat heeft Opa Mier ons verteld. Mier is een slim en sociaal dier. Hij vond waar
de schat was.”
De dieren keken allemaal verbaasd naar elkaar en begrepen niet waarom Wolf naar
hen wees. Dus Wolf vervolgde grijnzend: “We zijn hier allemaal samen, dieren van
het Grote Dierenbos, en wat is er een grotere schat, dan samen zijn met vrienden?
Niets. De schat dat zijn we zelf. Want iedereen van jullie is een schat voor iemand
anders, en iedereen hier is van onschatbare waarde.” De dieren begonnen
opgewonden te praten. De koning riep toen: “Mier wil geen beloning, want die is niet
nodig, hij wil alleen maar dat iedereen zich welkom voelt in het Grote Dierenbos. Hij
is gelukkig wanneer jullie gelukkig zijn. Daarom vieren we vanavond feest en blijven
we vrienden voor altijd.”
En zo komt het dat alle dieren van het Grote Dierenbos tot op de dag van vandaag
vrienden zijn.

POST
Zoals dat wij niet naar school of naar akabe kunnen gaan en zoveel mogelijk thuis
moeten blijven, mogen we ook de grootouders in de rusthuizen niet gaan bezoeken.
Daarom vragen we jullie om een leuke brief of een mooie tekening te maken en deze
op te sturen naar je eigen grootouders of naar een rusthuis in de buurt! Tijdens een
mooie wandeling kan je de brief in de bus gaan steken of op de post doen als je
geen postzegels in huis hebt.

DOE-OPDRACHT
Vandaag bouwen we een fort! Je kan kiezen waar je dit doet. Buiten in de tuin kan je
een fort maken met tuinmeubelen, takken, … Binnen kan je een fort bouwen met de
zetel, kussens, … Laat je fantasie de vrije loop!

JOGI-LEIDING

Tijd voor de grote jogi-leiding-quiz!
1. Welke leiding is sinds dit jaar leiding bij
akabe?
a. Jène
b. Evelyn
c. Fien
2. Wie van jullie leiding is een “toegewijde
secretarisvogel” als totem?
a. Fien
b. Jolien
c. Lotte
3. Wie is vorig jaar wat vroeger gestopt met akabe om op reis te vertrekken naar
Thailand?
a. Jef
b. Jolien
c. Jasper
4. Wat is de totem van Jolien?
a. zonsopgaande kristalblauwe bereidwillige alpaca
b. avondzon goude fiere bintoerong
c. hemelsblauwe zonnige olijke spintssnuitdolfijn
5. Wie van jullie leiding werken soms als collega’s in hetzelfde bedrijf?
a. Lotte en Fien
b. Jasper en Jolien
c. Jène en Jef
6. Wat is de bijnaam van Lotte?
a. Ritchie
b. Mitchie
c. Litchie

NUMMERKLEURPLAAT

Print de kleurprent en kleur volgens de juiste nummers:
1 = rood
2 = geel
3 = oranje
4 = lichtblauw
5 = groen
6 = donkerblauw
7 = paars
8 = roos
9 = bruin
10 = fel blauw

VIERUURTJE
Wil je graag zelf een vieruurtje klaarmaken?
Fruitsaté’s zijn heel lekker en gemakkelijk om zelf
te maken!

RECEPT voor 1 persoon:
Benodigdheden:
-

satéstokjes
fruit (je mag zelf kiezen welk fruit)
een mes

Bereidingswijze:
1. Kies het fruit dat jij het lekkerste vindt. Zorg dat je zeker meer dan één soort
fruit hebt.
2. Schil het fruit en snij het voorzichtig in stukjes,groot genoeg om op een
satéstokje te rijgen (zie het voorbeeld op de foto). Vraag iemand om het voor
te doen als het niet goed lukt, en probeer het dan zeker zelf!
3. Prik de stukjes fruit op de stokjes, in een afwisselende volgorde. Bijvoorbeeld:
appel, druif, peer, appel, druif, peer, appel, druif, peer, … Smakelijk!

REBUS
Wat een gekke boodschap staat hier nu?! Kunnen jullie vinden wat er geschreven
staat?

Nog een rare zin!

En als laatste, nog een lieve boodschap van de leiding!

DOOLHOF
Help jij de visser tot aan zijn visjes?

WIGGO-LEIDING
De wiggo-leiding is zijn tijd nuttig aan het gebruiken en heeft morse-code geleerd.
Kunnen jullie dit ontcijferen? Als hulp vind je de legende onder hun boodschap.
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LOGOQUIZ
Herken jij volgende logo’s? Schrijf het juiste merk naast het logo!

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

DANSMARATHON
Op akabe dansen we natuurlijk heel graag. Dat kan
je thuis ook heel gemakkelijk doen. Ga op de
computer, tablet, gsm, … naar de website
www.youtube.com. Hier vind je heel veel filmpjes
met leuke muziek en een dansje dat je kan volgen!
Onze tips (typ volgende titels in de zoekbalk en
dans met ons mee!):
-

Samson & Gert - Ochtendgymnastiek
Kinderliedjes | Tekenfilm | DANS MET TANTE RITA | Minidisco | DD
Company
Mooi weer vandaag - dansvideo
Het Vliegerlied
Kabouter Plop Kabouterdans
alle resultaten wanneer je “just dance” typt!

Elk jaar heeft de scouts een jaarlied. Dit jaar is ons thema “Scoutmoedig”. Hier gaat
het lied dus over. Bij het jaarlied hoort telkens een jaarlieddans. Deze kan je ook
oefenen. Ga naar www.youtube.com en zoek:
-

Jaarlieddans 2019 - 2020: Scoutmoedig (voor het liedje en het dansje)
Tutorial Jaarlieddans 2019 - 2020: Scoutmoedig (om het dansje eerst aan te
leren)

KNUTSELUURTJE
Maak een groot en extra mooi akabe-mannetje! Zoek een kartonnen doos op plak
meerdere papieren aan elkaar, gebruik potloden, stiften, verf, … alles wat je maar
kan vinden! Hieronder nog eens een voorbeeld, zodat je weet hoe het mannetje eruit
ziet.

KNUTSELUURTJE
Knip de figuur hieronder uit en kleur ze mooi in. Door alle randjes te vouwen en het
dicht te plakken, kan je een paasmandje maken. Wanneer de paasklokken komen,
kan je hier al je lekkere paaseitjes in verzamelen!

Uniform
Heb je thuis nog spullen liggen om je uniform verder in orde te brengen? Misschien
is het nu wel de moment om de juiste kentekens op je hemd te naaien! Heb je nog
geen hemd of kentekens, kan je dit natuurlijk gaan halen in de Hopper wanneer de
winkels terug openen. Meteen al iets om naar uit te kijken! Maar hoe moet dat hemd
er nu weer uitzien?

Wil je je uniform nog wat uitbreiden? Tijdens de eerstvolgende akabe-vergadering
die kan doorgaan, is twinkel twinkel (het winkeltje van akabe) weer open, waar je
een das, trui, t-shirt, jogging-broek etc. kan kopen!

AKABE-LIED
Om ons boekje af te sluiten, zingen we ons akabe-lied waarmee we de dag afsluiten.
Zingen jullie mee?

Geef mij de hand!
Geef mij ze allebei!
En dan zeg ik even dat ik niet kan leven zonder jou !!

Hopelijk tot snel! De leidingsploeg van akabe ‘Toetertoe

