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HET VERHAAL 
JO EN HET KONIJN DAT NIET OP S

De hoofdredacteur – je weet 

wel, de walrus met de grote wal-

russnor – is niet echt tevreden 

over Jo’s artikel over de mop-

pentappende vuilnisbak.  

“Dat is geen invulling van mijn 

verwachtingen, Jo!” brult hij, en 

tegelijk slaat hij met zijn rech-

terpoot op zijn bureau.  Zo hard 

dat twee van zijn drie tassen 

halflege koude koffie en de helft 

van zijn ongeordende papier-

hoop op de grond tuimelen.  

“Hier, probeer dat eens.  Stel me 

niet teleur!  En nu eruit!” brult 

hij terwijl hij Jo een bruine en-

velop toewerpt, die zigzaggend 

voor Jo’s voeten op de grond 

glijdt.

Jo waggelt teleurgesteld naar 

zijn bureau en staart voor zich 

uit, dromend van de beurscij-

fers.  Uiteindelijk scheurt hij 

toch met een vloeiende 

beweging van rechts 

naar links – zoals het 

hoort – de envelop 

open.

“Wat moet ik daarmee?!” zucht 

Jo luidop.  “Een konijn, en dan 

nog wel in de stad!”  Hij raapt 

zijn moed bij elkaar.  De vorige 

keer viel het uiteindelijk ook 

nog wel mee.  Ook al was de 

walrus niet echt tevreden.

Jo tuft op z’n vespa naar de 

Pruimsesteenweg.  Daar aan-

gekomen heeft hij bijna een 

ongeval.  Hij kan nog net een 

bejaard koppel ontwijken, maar 

verliest daardoor zijn geliefde 

vliegeniersbril.

Het belooft niet zijn geluksdag 

te worden, da’s duidelijk, en op 

de koop toe is zijn contactper-

soon een belachelijk konijn dat 

niet op de lijnen van de stoep-

tegels wil lopen.  Jo recht zijn 

schouders, raapt alle positieve 

energie in zijn pinguïnlijf bij 

elkaar en stapt op het huis van 

Korneel het konijn af.  “Daar valt 

vast een artikel over te schrij-

ven” montert hij zichzelf op.  

“Yo, ik ben reporter Jo, met J O

en dat is mijn collega Vespa.”

Korneel heeft een schaal vol 

garnalen voor Jo, heeft ook 

een Vespa, en blijkt eigenlijk 

een heel fijn konijn zijn. Er

is echter een serieus pro-

bleem.  Korneel is post-

bode van beroep, maar 

hij zal ontslagen worden.  

Hij is niet snel genoeg op zijn 

postronde.  Hij wil namelijk niet 

op de lijnen van de stoeptegels 

lopen.  “Tja, da’s een probleem,” 

denkt Jo, en hij wil mee zoeken 

naar een oplossing voor Kor-

neel:

tapijten voor de deuren, 

zodat Korneel van de straat 

naar de deur kan springen; 

stelten, zodat Korneel niet 

op de tegels hoeft te staan;

 ...

Helaas, maar de voorgestelde 

oplossingen zijn niet echt reali-

seerbaar.

Daarnaast heeft Korneel nog

twee vreemde eigenschappen 

die zijn werk vertragen.

Als hij langs de stoeprand 

wandelt, waggelt hij telkens 

met één poot op de stoep en 

één poot in de goot, en als hij 

over een zebrapad loopt, stapt 

hij nooit over de strepen “want 

daar blijf je aan kleven”.

“Je bent een aardig, maar toch 

ook een beetje een raar konijn, 

Korneel,” zegt Jo.  Ze zoe-

ken beiden oplossingen, 

tot Jo plots beseft waar 

Korneel sterk in is: hij kijkt 

voortdurend naar de 

grond, om niet op 

de lijnen te trap-

pen of om op de 

rand van de stoep 

te lopen.  Daardoor 

vindt hij ook allerlei 

verloren voorwer-

pen: sleutels, geld, 

Korneel

Pruimsesteenweg 4

(Gekke eigenschap: konijn 

dat niet op strepen stapt)
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papieren, hondjes,...  Dat brengt 

Jo op een lumineus idee.  Na

wat telefoneren zorgt hij ervoor 

dat Korneel als opsporings-

ambtenaar bij de stad aan de 

slag kan.  Hij kan op bestelling 

verloren voorwerpen terug bij 

hun eigenaar brengen.

Een perfecte deal, zo blijkt.  Kor-

neel huppelt rond in de stad op 

zoek naar wat mensen verloren 

zijn. En wat vindt Korneel de 

volgende dag?  Jawel, de bril 

van Jo.

Tips om met het thema “geksentriek” 

aan de slag te gaan:

De scheurkalender

Wij zijn gek, wij zijn geksentriek... en Jo nog veel meer.  Jo kom je 

dit jaar overal tegen – wie weet: ook in je leidingslokaal?  Onder het 

motto ‘geksentriek, da’s scheuren van het lachen’ maakte hij een hele 

scheurkalender.  Eén voor iedere Chirogroep.  Je vindt hem met de 

Kluts in je brievenbus.  Vanaf november is er voor iedere week één 

blaadje met op de achterkant een geksentrieke tip of opdracht, of 

een te gek spelletje.  Voeg eens een extra puntje toe aan je leidings-

kring.

Veel plezier ermee en maak er een te geksentriek jaar van!

E-cards

Wil je iemand je geksentrieke groeten overmaken?  Stuur hem of haar 

dan een geksentrieke e-card.  Je vindt ze op www.chiro.be.

‘Zo geksentriek als een achterdeur’

‘Ik ben gek van Jo...’

‘Te geksentriek om rond te lopen’

‘Geksentriek zen doen nie zee’

Stuur geksentrieke groeten doorheen het Chiroland en maak er een 

te gek jaar van!


