Eenhoornkaarten
Kan jij met je groep achterhalen waarom
Eenhoorn blij, droevig of boos is? Ontdek het
met deze Eenhoornkaarten, speciaal voor jouw
afdeling!

Spelregels
Kies een kaart voor jouw afdeling en toon de
afbeelding aan je leden. Ze moeten nu als echte
detectives proberen te achterhalen hoe Eenhoorn
terechtgekomen is in de situatie op de afbeelding
– je vindt de oplossing op de achterkant van de
kaart – en welke emotie dat bij hem oproept. De
uitdaging? Je leden mogen enkel ja-neevragen
stellen!
Als je leden de situatie geraden hebben, kan je
dat als een opstapje zien naar een groepsgesprek
of een uitwisselingsmoment. Je kan daarvoor de
volgende vragen gebruiken.
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• Heb je je zelf al eens blij/droevig/bang/boos/...
gevoeld?
• Wat was er toen gebeurd?

• Kon je daarover met iemand praten?
• Wat deed je toen om je opnieuw goed te voelen?
• Wat wil je hierover nog vertellen?
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•
•
•
•
•

Heb je al ooit een gelijkaardige ervaring gehad?
Hoe voelde je je toen?
Waar kon je terecht met je gevoel?
Hoe is dat gevoel weggegaan?
Luchtte dat op?
Wanneer voelde je je het laatst trots/onzeker/
beschaamd/uitgesloten/...?
• Wat wil je hierover nog delen?
Er zijn vijf kaarten per afdeling. Je herkent ze
aan de afdelingskleuren. Voor de leiding zijn dat
kaarten met een zwarte rand. Als je met je groep
graag met een kaart van een andere afdeling aan
de slag gaat, kan je het beste op voorhand even
inschatten welke kaarten voor jouw leden geschikt
zijn.
Je kan tot slot de kaarten gebruiken om te praten
over iets wat net gebeurd is, bijvoorbeeld een ruzie
in de groep. Kies dan de kaart die het best bij die
situatie past.
Veel plezier!

Aspibloem

Aspibloem
Vandaag zat Eenhoorn ‘s middags aan
tafel bij enkele aspi’s. Die waren heel lief
voor hem, ook al zijn ze zoveel ouder! Een
aspi-jongen hielp Eenhoorn om de grote
stukken groenten en vlees fijn te snijden, een
aspimeisje schonk drinken uit voor iedereen.
Eenhoorn voelde zich goed tussen die aspi’s.
Bijna zoals thuis bij mama en papa, die hem
ook altijd met alles helpen.
Eenhoorn plukte plots een bloemetje in het
gras onder de tafel en gaf het aan een aspimeisje. “Dank je wel, Eenhoorn! Weet je wat,
kom straks maar eens naar onze tent, ik zal
het bloemetje in je manen vlechten!”
Eenhoorn stapte even later zielsgelukkig uit
de aspitent, met een bloemetje in zijn manen
en heel erg blij met zijn nieuwe vrienden: de
aspi’s!

Meneer Beer

Meneer Beer
Vandaag was het weer een leuke dag op
kamp. De ribbels hadden met hun luchtmatrassen de slaapzaal helemaal omgetoverd tot
een groot kamp. Ze lachten en hadden veel
plezier. Na het avondeten was het tijd om het
kamp weer af te breken en te gaan slapen. Ze
legden alle matrassen terug op hun plaats.
Maar voor Eenhoorn was er een groot probleem: Meneer Beer was verdwenen! Zonder
Meneer Beer is Eenhoorn heel droevig en
kan hij niet slapen.

Eerste kamp

Eerste kamp
Eenhoorn kijkt al lang uit naar zijn eerste
kamp! Al sinds de grote vakantie begonnen
is, telt hij de dagen af. En eindelijk is het
zover: Eenhoorn vertrekt op kamp. Hij knutselt en ravot de hele dag. ‘s Avonds, na een
dag vol spelen en spanning, is hij best moe.
Terwijl hij op zoek gaat naar zijn toiletgerief
stoot hij op een foto van zijn mama en papa
die stiekem in zijn koffer zit. Plots rollen de
tranen over zijn gezicht. Hij had een leuke
eerste dag, maar zo ver weg van huis zijn en
slapen zonder zijn mama en papa is best wel
eng.

De kam

De kam
Na een hele dag spelen is het tijd om naar
bed te gaan. Eenhoorn is moe, maar moet
van de leiding toch nog snel douchen. Hij
wast zijn hoeven en de rest van zijn lichaam.
Na het douchen lijken de manen van Eenhoorn wel ontploft. Maar plots beseft hij dat
zijn kam nog op zijn bed ligt. Geen nood, hij
mag een kam van een leidster lenen. Het is
wel een heel grote kam, die Eenhoorn amper
kan vasthouden. Toch probeert hij geestdriftig zijn manen te kammen.
Na een kwartier is Eenhoorn nog altijd
niet komen opdagen om te gaan slapen. De
leidster besluit om hem te zoeken en vindt
hem in tranen in de wasruimte, met de kam
helemaal verstrikt in zijn manen. Ze vraagt
wat er gebeurd is. Eenhoorn geeft snikkend
toe dat hij niemand wou teleurstellen en dat
hij echt wel voor zichzelf kan zorgen.

Suiker

Suiker
Pannenkoekendag op kamp! De kookploeg
maakt elk jaar honderden pannenkoeken.
Heel de Chirogroep mag ervan smullen en
niemand houdt je tegen als je nog wat extra
suiker neemt. Thuis mag Eenhoorn maar
één soort suiker nemen en zijn mama let er
goed op dat hij er niet te veel op zijn pannenkoek doet.
Vandaag liet Eenhoorn zich helemaal gaan.
Nooit eerder at hij zoveel pannenkoeken en
zoveel suiker. Het was zoooo lekker! Maar
nu heeft hij wel buikpijn.

Mama en papa

Mama en papa
Een leidster ziet Eenhoorn elke avond een
boekje nemen van onder zijn hoofdkussen.
Ze vraagt wat Eenhoorn elke avond met
dat boekje doet. Eenhoorn vertelt met
een bang stemmetje dat hij telkens enkele
zinnetjes opschrijft voor zijn mama en papa.
Eenhoorn wil na het kamp nog alles kunnen
vertellen wat hij allemaal beleefd heeft.
Eenhoorn is bang dat hij heel wat dingen
zou vergeten.
Eenhoorn heeft al heel wat leuke momenten
gehad op kamp, maar toch denkt hij vaak
aan zijn mama en papa. Hij begint zachtjes
te wenen. De leidster vertelt dat het allemaal
oké is en dat dat heel normaal is.

Vriendschap

Vriendschap
Vandaag maakt de speelclub vriendschaps
boekjes. Dat vindt Eenhoorn erg fijn,
want hij knutselt graag. Hij krijgt heel
wat voorgedrukte blaadjes en verstevigd
karton. Dat moet hij allemaal aan elkaar
nieten. Daarna versiert hij zijn boekje met
stiften en kleurpotloden. Hij tekent een
grote kleurrijke regenboog en strooit er een
heleboel glitters op.
Op het einde van de dag wisselen ze hun
boekjes uit. Eenhoorn krijgt er meteen
al enkele om in te vullen. Wat zijn die
vragen moeilijk! Eenhoorn heeft nog nooit
nagedacht over zijn lievelingseten of zijn
favoriete dieren. Hij denkt hard na en vraagt
zich hardop af: wat eten Eenhoorns eigenlijk
graag?

Wakker

Wakker
Op kamp mag elke ochtend een andere
afdeling de rest van de groep wekken.
Vandaag is de speelclub aan de beurt. Na
lang nadenken beslissen ze om iedereen
wakker te maken met potten en pannen uit
de keuken. Ze maken heel veel lawaai. De
speelclub is erg trots, met Eenhoorn op kop.
Maar wat is het vroeg!

Doelman

Doelman
Eenhoorn kijkt al de hele dag uit naar de
voetbalwedstrijd. Want Eenhoorn is erg
goed in voetballen. Hij heeft geluk: de beste
voetballers van de speelclub zitten in zijn
team.
Het is een stevige wedstrijd. Eenhoorn staat
in het doel en hij kan alle ballen stoppen.
Al snel komt zijn ploeg op voorsprong.
Eenhoorn is trots en zijn plezier kan niet
op. Hij merkt dat de andere ploeg zichtbaar
gefrustreerd is. Na een mislukte doelpoging
van de tegenpartij lacht hij: “Je hebt zelf de
ploegen mogen samenstellen!”
De leiding hoort dat en vindt zijn toon niet
zo sympathiek. Als straf mag hij vijf minuten
niet meespelen.

Dessert

Dessert
Vandaag eten ze havermout als avondeten.
En als er nu één ding is waar Eenhoorn
niet van houdt, dan is het wel havermout!
Hij bedenkt stiekem een plan. Hij probeert
onopgemerkt zijn bord te wisselen met zijn
buurman. Maar de leider heeft het plannetje
van Eenhoorn door. Hij confronteert
Eenhoorn ermee, maar die blijft ontkennen.
Hij beslist dan maar om Eenhoorn geen
dessert te geven omdat hij niet eens van zijn
havermout geproefd heeft.
Eenhoorn wordt heel boos: het is zijn
lievelingsdessert!

Hoefijzers

Hoefijzers
Het is een belangrijke dag vandaag: Eenhoorn krijgt hoefijzers! Die beschermen zijn
hoeven bij een lange wandeling. En Eenhoorn is er nu groot genoeg voor. Hij heeft
mogen kiezen uit een catalogus. Er waren
zilverkleurige, koperkleurige en zelfs gouden
hoeven! Maar hij koos voor de hoeven met
bloemetjes op. Ze zijn echt heel erg mooi!
Ook in de Chiro gaan ze weleens op tocht,
en voortaan zal Eenhoorn mee kunnen gaan.
Wel spannend! Wat als er te snel gestapt
wordt? Wat als je honger krijgt onderweg?
Of nog erger: als je verdwaalt? Eenhoorn
hoopt maar dat de leiding goed voor hen zal
zorgen.

Aardappelen

Aardappelen
Op kamp moet iedereen elke dag een beetje
helpen. Er moet veel gebeuren: terrein opruimen, aardappelen schillen, wc’s schoonmaken, tafels dekken, afwassen.
Morgen zal Eenhoorn voor het eerst aard
appelen schillen, iets wat hij nooit eerder
deed. Voor het kamp wou hij het alvast
leren. Maar papa zei: “Welnee, het is veel
leuker om het samen met alle andere rakwi’s
te leren, echt waar!”
Eerlijk gezegd dacht Eenhoorn dat niemand
dat echt goed kon. Maar wat ligt daar op de
grond? Een aardappelschil van wel 40 cm
lang! Hij vraagt zich af wie die aardappel
geschild heeft, of er iemand met hem zal
lachen als blijkt dat hij nog nooit een aard
appelen geschild heeft, en of er iemand boos
zal worden omdat het werk niet vooruitgaat.

Marshmallows

Marshmallows
Wat een mooie dag was het vandaag! De rakwi’s
deden een hele dag opdrachten. Bij elke geslaagde
opdracht kregen ze van de leiding een marshmallow. Voor de moeilijke opdrachten kregen
ze er twee, en voor de supermoeilijke zelfs drie!
De leiding zei dat het hen nooit zou lukken om
te slagen in alle opdrachten, maar het lukte toch.
Met de hele ploeg vierden ze de overwinning,
tijdens het avondeten zongen ze erop los.
Toen het donker werd, zei de leiding dat het tijd
was voor de beloning. Ze zaten allemaal rond een
klein vuurtje en ze mochten een marshmallow
op een tak prikken. Ze hielden de marshmallows
boven de gloeiende kolen, zodat ze smolten.
Heerlijk! Ze smulden van de traktatie.
Plots drupte er iets op de trui van Eenhoorn. Verbaasd keek hij op. “Wat is dat nu?” Iedereen keek
hem aan, en de leiding zei: “Oh nee, Eenhoorn,
je zit te dicht bij het vuur! Er is een stukje van je
hoorn gesmolten!
Eenhoorn glimlachte: “Geen probleem! Het doet
geen pijn en de hoorn groeit wel weer vanzelf.” En
hij genoot verder van de fantastische dag.

Stratego

Stratego
De rakwi’s speelden vandaag een formidabel bosspel. Ze werden verdeeld in twee
ploegen. Elke ploeg moest eerst een kamp
bouwen. Daarna speelden ze bosstratego.
Telkens als ze iemand van de andere ploeg
tegenkwamen, moesten ze hun kaartjes aan
elkaar tonen. De hoogste kaart won de strijd.
Eenhoorn stond op een bepaald moment
oog in oog met iemand van de andere ploeg
en trok aan het langste eind. Maar hij kreeg
het kaartje niet, zijn tegenstander bleef het
maar vasthouden. Eenhoorn wilde niet
langer wachten en uiteindelijk trok hij het
kaartje gewoon uit zijn handen. Zo scheurde
het in tweeën en hadden ze elk een stuk.
Terug in het kamp keurde de leiding het niet
goed: “Dat telt niet, hoor. Dat is maar een
half kaartje.”
Eenhoorn was erg teleurgesteld, en zei met
trillende stem: “Maar ik heb toch niet valsgespeeld? Het kaartje was voor mij!”

Verhuis

Verhuis
De laatste tijd maken de ouders van Eenhoorn vaak ruzie, zo erg soms dat hij er niet
van kan slapen. Toch was het nog heel hard
schrikken toen mama en papa Eenhoorn bij
zich riepen en vertelden dat ze niet meer samen in hetzelfde huis zullen blijven wonen.
Mama heeft een ander huis gevonden en
gaat verhuizen. Eenhoorn zal elke week van
huis wisselen. Een week bij mama en daarna
een week bij papa.
Vandaag zag hij voor het eerst mama’s nieuwe huis en mocht hij de kleuren kiezen voor
zijn nieuwe slaapkamer. Eenhoorn heeft
daar allemaal geen zin in. Waarom moet
alles veranderen? Het was toch goed zoals
het was? Hij is bang dat niets nog hetzelfde
zal zijn.

Dansje

Dansje
Het is weer tijd voor het jaarlijkse groepsfeest in
de Chiro. Alle afdelingen bereiden iets voor en
ouders en grootouders komen kijken. Alle leden
zetten hun beste beentje voor. Ook Eenhoorn.
Het stukje van de tito’s is gebaseerd op Belgium’s
Got Talent. Alle tito’s doen een act en de leiding
en VB’s zijn de jury en de presentatoren van de
show.
Eenhoorns groepje heeft een spectaculaire dans
gemaakt. Iedereen is verkleed in ruimtewezen, ze
hebben de hele namiddag aan hun pak geknutseld. Het optreden is schitterend, ze krijgen
veel applaus en een gouden buzzer van de jury.
Eenhoorn doet een vreugdedansje en galoppeert
naar de kleedkamer.
Plots beginnen enkele tito’s luid te lachen. Op de
Facebookpagina van de Chiro heeft Eenhoorns
mama net een filmpje gepost. Ze probeerde de
dans te filmen, maar het enige wat ze op beeld
heeft, is het onnozele vreugdedansje van Eenhoorn. Er zijn al zeventien likes en het staat er
nog maar net op. Eenhoorn is beschaamd. Hoe
kan ze hem dat nu aandoen?

Lachbui

Lachbui
De tito’s zijn een vrolijke bende, er wordt
heel wat afgelachen. Vandaag deden ze een
quiz. Alle ploegen zaten achter een tafel en
in het midden stond een zetel. De ploeg
die dacht het antwoord te weten, moest als
eerste een speler in de zetel krijgen. Daarbij
was alles toegelaten: lopen, kruipen, elkaar
doen vallen, enz.
Plots sprong iemand van op de tafel rechtstreeks in de zetel. Het was een perfecte
sprong, maar de zetel hield het niet en zakte
door. Daar moesten ze allemaal verschrikkelijk hard om lachen. Eenhoorn hinnikte
zo snel, dat had nog niemand ooit gehoord.
Het leek wel op het kakelen van een kip.
Nooit had Eenhoorn harder gelachen. Maar,
oeps! Wat is dat nu? Eenhoorn voelt vocht
sijpelen langs zijn benen. Oh nee! Het is dan
toch waar dat je in je broek kan doen van het
lachen. Gênant!

Nieuwe school

Nieuwe school
Eenhoorn zit in het eerste middelbaar nu.
Een nieuwe school, een andere klas dan
vroeger, allemaal nieuwe mensen ... En
zoveel leerkrachten! En Eenhoorn vond het
wel leuk om vorig jaar bij de groten te horen
op school, nu is hij weer een van de kleintjes.
Er flitsen veel vragen door zijn hoofd. Zal hij
nieuwe vrienden maken? Zullen ze plezier
maken, praten, lachen en spelen zoals op
zijn v orige school? Zal het niet allemaal te
moeilijk zijn? En ook: hoe wordt die boekentas minder zwaar?

Vlinders

Vlinders
Eenhoorn zit vanaf dit jaar bij de toppers en
hij vindt het reuzefijn in zijn nieuwe afdeling.
Dit jaar zit hij ook bij een heleboel andere en
nieuwe leden in de groep. Maar één iemand is
wel erg bijzonder en anders voor Eenhoorn.
Ze is knap, lief en elke keer als Eenhoorn haar
ziet, begint zijn hart sneller te slaan. Maar hij
heeft nog geen enkel woord met haar gesproken. Hij heeft haar deze week wel toegevoegd
op Snapchat en binnen de vijf minuten was
zijn verzoek geaccepteerd. “Als dat zo vlot gaat,
dan moet ik misschien ook maar eens in het
echt met haar praten,” denkt hij.
Tijdens het startspel op zondag wordt Eenhoorn ingedeeld bij haar. Tijdens het spel raapt
hij al zijn moed bij elkaar en gaat hij naar haar
toe. Zijn hart bonkt als nooit tevoren en hij
begint te zweten. Net op het moment dat hij
haar wil a anspreken, vliegt er een bal tegen zijn
benen en hij valt stuntelig op de grond. Daar
gaat zijn kans!

Nieuwe trui

Nieuwe trui
Eenhoorn ging deze week winkelen. Leuk,
want hij heeft eindelijk de trui gekregen die
hij al zo lang wou. Het heeft hem wel moeite
gekost om zijn ouders zover te krijgen. De
trui was namelijk niet goedkoop. Maar hij
is wel erg hip en past bovendien op heel wat
van zijn kleren.
Eenhoorn maakt zich klaar om naar de
Chiro te gaan. Deze week is dat uitzonderlijk
op vrijdagavond, want heel wat leiding heeft
examens. Als activiteit gaan ze naar een film
kijken in de Chirolokalen. Eenhoorn kijkt in
de spiegel en denkt: “Die nieuwe trui is wel
mooi in combinatie met mijn Chirobroek.”
Hij beslist om zijn nieuwe trui aan te trekken
op de avondactiviteit. Maar dat is helemaal
niet naar de zin van zijn ouders. Eenhoorn
loopt boos naar buiten en foetert: “Ik mag
ook nooit iets van jullie!”

Galabal

Galabal
De keti’s kregen deze week een uitnodiging
voor een galabal in het Chirolokaal. Er staat
uitdrukkelijk op dat ze GEEN Chirokleren mogen dragen. Pff, zo moeilijk! Eenhoorn paste al
drie broeken, maar die lijken allemaal te klein.
Of te kort. Precies alsof zijn ouders geen geld
hebben voor kleren in de juiste maat. En de
broek die nog over is, heeft geen mooie kleur.
Misschien moet Eenhoorn een short dragen,
maar met blote benen voelt hij zich zo bekeken. En dan moet hij nog een hemd vinden.
Moeilijk als je nog niet weet welke broek je
gaat aandoen. En liefst een donkere kleur, want
in lichte kleuren lijkt hij dikker. En wat moet
hij met zijn wapperende manen doen? Het lijkt
wel alsof er niets mee aan te vangen is. En wat
een lelijke kleur hebben ze eigenlijk? Waarom
is Eenhoorn niet gewoon mooi blond of bruin?
Eenhoorns manen lijken precies stro.
Op zondag is het anders, dan draagt iedereen
hetzelfde en daar is nooit commentaar op.

Uit

Uit
Het is zondag en Eenhoorn komt aan in de
Chiro. De leiding staat in een groepje bij elkaar en ze begroeten hem zoals gewoonlijk.
Maar Eenhoorn zegt helemaal niets. “Wat
heeft Eenhoorn nu?” vragen ze zich af. Maar
ze beslissen om hem maar te laten doen.
Bij de verdeling van het openingsspel zet
Eenhoorn zich helemaal achteraan, zodat
hij bij de laatsten is die gekozen worden. Hij
lijkt ook helemaal niet enthousiast. Hij doet
wel mee met het spel, maar het valt een van
de leiders toch op dat hij er vandaag met zijn
hoofd niet bij is. “Eenhoorn, wat is er met
je vandaag?” vraagt de leider. Maar Eenhoorn antwoordt niet. De leider vraagt het
opnieuw, maar dringt nu wat meer aan. Eenhoorn draait zich om en daar rolt de eerste
traan over zijn wang. Snikkend antwoordt
hij: “Mijn lief heeft het gisteren op de fuif
uitgemaakt.”

Bos

Bos
Eenhoorn heeft er op voorhand veel over gehoord
en hij heeft er erg lang naar uitgekeken: de schriktocht.
Vanavond is het zover. Eenhoorn denkt exact
te weten hoe het zal zijn: ze moeten door het
bos wandelen en de leiding maakt hen aan het
schrikken. Zo erg kan dat toch allemaal niet zijn?
Maar het loopt anders dan verwacht. Wanneer
ze bij het bos zijn, zegt de leiding dat ze moeten
kiezen: ofwel gaan ze alleen en met een zaklamp
op tocht, ofwel gaan ze per twee maar zonder
zaklamp. Daar had Eenhoorn geen rekening
mee gehouden. Wie durft er nu alleen door een
donker bos? En wie durft dat zonder zaklamp?
Brrrr!
Uiteindelijk kiest hij ervoor om per twee te gaan,
zonder zaklamp. Maar onderweg krijgt hij zoveel
schrik dat hij geen stap meer kan zetten. Ze
kunnen niet zien of er ergens leiding verstopt is
of niet. Wanneer ze iets geks horen, slaat hun fan
tasie op hol. Plots wordt het Eenhoorn allemaal te
veel. Zijn hoeven lijken wel vastgevroren aan de
grond. Eenhoorn trilt over zijn hele lijf.

Anders

Anders
Eenhoorn komt bij de Chiro aan met een
brede glimlach op zijn gezicht. Het is zo
opvallend dat heel wat mensen teruglachen.
Waar hij passeert, giechelen mensen en
kijken ze verbaasd. Zijn beste vrienden kijken hem aan. “Eenhoorn, wat is er vandaag
anders aan jou?” Eenhoorn grinnikt en zegt
met een glimlach tot achter zijn oren: “Gewoon, ik heb vandaag voor de eerste keer gel
in mijn manen gedaan.”

Kamp

Kamp
Eenhoorn is net terug van het jaarlijkse Chirokamp en voelt zich vreemd. Zeker wanneer
er veel vragen op hem af komen: “Hoe was
het? Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je
gegeten?” Eenhoorn antwoordt altijd nogal
kort, t enslotte zal toch niemand het begrijpen.
Het was g eweldig, maar zelfs dat woord klinkt
eigenlijk te beperkt om te zeggen hoe het was.
Ze deden van alles, en soms ook gewoon niets.
Het is niet uit te leggen aan wie er niet bij
was: zo’n goede sfeer dit jaar, geen conflicten.
Eenhoorn heeft zich nog nooit zo verbonden
gevoeld met de anderen en hoopt dat dit gevoel
hem nog lang bij blijft.
Sinds het kamp voorbij is, voelt hij zich alleen
en moe, maar tegelijk vol energie. Soms zit hij
dromerig op een wolk, dan weer wil hij vol
energie door de tuin draven.
Die leegte, die wolk, die uitbarstingen van
energie en dan weer een zware dip. Eenhoorn
worstelt met het beroemde ‘zwarte gat’.

Fuif

Fuif
Eenhoorn zit alleen thuis en wil er koste
wat het kost een gezellige avond van maken.
Maar eigenlijk is hij best wel een beetje triestig. Alle aspi’s gaan vanavond naar een fuif,
en niemand heeft gevraagd of hij mee wilde
gaan. Zelf durfde hij het niet voor te stellen,
hij wou niet het vijfde wiel aan de wagen
zijn. Maar het gebeurde al eerder. Toen
gingen de aspi’s naar de film en wist hij van
niets. Ze hadden dat afgesproken op school,
maar Eenhoorn zit als enige op een andere
school. Misschien is het wel daardoor dat hij
nu thuiszit en de rest naar een fuif gaat.
Eenhoorn probeert er het beste van te maken: filmpje, zak chips, grote fles frisdrank,
enz. Hopelijk troost het hem wat.

Tattoo

Tattoo
Eenhoorn komt aan in de Chiro met een
grote pleister op zijn arm. Zijn vrienden
komen bezorgd, maar toch ook wat nieuwsgierig, naar hem toe en vragen wat er aan
de hand is. Maar Eenhoorn houdt de boot
af. De anderen beginnen te speculeren.
Allerhande theorieën komen naar boven
om de oorsprong van zijn pleister te kunnen
verklaren.
Nadat hij enkele wilde theorieën gehoord
heeft, besluit Eenhoorn om de pleister voorzichtig van zijn arm te halen. Zijn vrienden
zijn stomverbaasd. Het is geen enge, grote
wonde, maar wel een gloednieuwe tattoo! Er
staat een eenhoorn op zijn arm, die verwijst
naar een dierbare herinnering van hem.

Ribbels

Ribbels
Het was me het dagje wel vandaag! De aspi’s
stonden in leiding vandaag, en voor Eenhoorn was het de eerste keer. Niemand had
op voorhand verteld hoe druk ribbels zijn.
Eenhoorn had veel tijd gestoken in een spokenspel, maar eigenlijk is het spel een beetje
mislukt. De leiding is boos omdat er veel
materiaal verspild is, de ribbels kregen ruzie
en één ribbel was zo bang van het spook
dat die in een boom klom en er niet meer
uit durfde te komen. Eenhoorn had nooit
gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om één
dagje leiding te geven. En dat moet volgend
jaar elke zondag? En daarna een heel kamp?
Onmogelijk!

Weerwolven

Weerwolven
Het was een gezellige dag op kamp. Om
de dag op een fijne manier af te sluiten,
beslissen de aspi’s en hun leiding om nog een
kampvuur te maken. Ze verzamelen heel wat
hout en al snel brandt er een gezellig vuurtje.
Iedereen kruipt dicht bij elkaar. Eenhoorn
wil graag nog iets leuks doen en hij stelt voor
om nog een spelletje Weerwolven te spelen.
De reacties zijn eerder lauw, maar Eenhoorn
is ervan overtuigd dat hij toch wat mensen
zal kunnen overtuigen.
Wanneer hij het spel gaat halen en even
later terugkomt, merkt hij dat iedereen nog
dichter bij elkaar gekropen is. Eenhoorn
lanceert een nieuwe oproep, maar nu komt
er zelfs geen reactie meer. Niemand blijkt
nog interesse te hebben. Iedereen zit gezellig
per twee naar het kampvuur te kijken, maar
Eenhoorn zit helemaal alleen.

Volleybal

Volleybal
De aspi’s namen deel aan het volleybaltornooi van het gewest. Het was absoluut de
max! In het begin was het wat zoeken op het
veld, maar al snel bleek Eenhoorn onmisbaar. Met zijn hoorn zorgde hij ervoor dat
de bal verrassend snel terug aan de overzijde
raakte. Ze wonnen wedstrijd na wedstrijd en
speelden alsmaar beter samen.
Tussen twee wedstrijden in genoten ze van
de leuke randanimatie en namen ze selfies
en groepsfoto’s aan de lopende band. Vlak
voor de finale hadden ze het gevoel dat ze
de hele wereld aankonden. Vol vertrouwen
stapten ze het terrein op en haalden ze hun
slag thuis. Nu nog even poseren met de gouden medaille en nagenieten van de overwinningsroes.

