Tip: je kan deze vrolijke paasfiguur inkleuren!

Paashopsadeke 2019 – 2020

Voorwoord
Dag beste Chirowietjes van de hele wereld!

Dit is wellicht het moeilijkste hopsadeke dat we ooit hebben moeten schrijven. Hoewel
we vermoeden dat iedereen de term “coronavirus” reeds grondig beu gehoord is,
kunnen we er toch niet omheen. Dat dit virus zelf onze Chirowerking ging raken, had
niemand van ons verwacht. Waar de maanden maart en april traditioneel heel erg
drukke maanden zijn bomvol Chiroactiviteiten, hebben we nu allemaal een lege
agenda. Jullie leiding stapelt ondertussen de energie die ze normaal in de Chiro steekt
aan snel tempo op. We vermoeden dat dit bij jullie niet anders is. Daarom hebben wij
beslist om dit paashopsadeke om te toveren tot een heus spelletjeshopsadeke! Op
die manier brengen wij de Chiro tot bij jullie thuis!
Hoe gaat dit in zijn werk? In dit hopsadeke vind je allerlei opdrachten en spelletjes
die je thuis kan doen. Het resultaat kan je met ons delen in onze besloten
Facebookgroep “Chiro ’t Sleutelke” en op Instagram door ons te taggen in jouw verhaal
(@chirotsleutelke) of foto (#dagenvolchiro). Zo tonen wij aan de wereld dat wij ons niet
laten kennen! Beginnen doe je straks door het hopsadeke van begin tot einde te lezen
en de opdrachtpagina’s af te drukken.
We hopen jullie allemaal snel terug te zien in betere omstandigheden! Wanneer dat
precies zal zijn, is ook voor ons nog niet duidelijk. We houden jullie op de hoogte via
onze Facebookpagina “Chiro ’t Sleutelke”!
Houd jullie in tussentijd gezond!

Heeeeeeeeeeeel veel groetjes van de voltallige leidingsploeg!q
Bram Derijcke, Bram D’haenens, Chauny, Chiara, Cedric, Dontje, Elien, Ellen, Febe,
Gianni, Gust, Jochen, Jolein, Lara, Lennert VG, Lennert VH, Lotte, Margot, Marjolein,
Mitch, Quicky, Sofie, Stef en onze VB Coussie.
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Chirodata
Voorlopig zijn al onze activiteiten tot en met zondag 3 mei, inclusief ons feestweekend,
geannuleerd of uitgesteld. De planning voor de rest van het jaar ziet er als volgt uit:

Chirozondag
10 mei
Zwemmen
17 mei
Streekbierenweekend
3 – 5 juli
LedenBBQ
4 juli
Kamp
31 juli – 9 augustus

Bovenstaande data zijn nog steeds onder voorbehoud. De kans is reëel dat we
verplicht worden om nog activiteiten te annuleren. Zoals eerder gezegd, we houden
jullie op de hoogte via onze Facebookpagina!
Normaal gezien organiseren wij komende maanden ook een kampinschrijvingsdag en
de jaarlijkse carwash (georganiseerd door de keti’s en hun leiding). We zullen ook
hieromtrent ten gepaste tijde communiceren.
Ondanks onze activiteiten momenteel niet door gaan, kan je toch nog vanuit je eigen
huis onvergetelijke Chiromomenten beleven. Graag maken wij dus wat reclame voor
de online jeugdbeweging (tegen coronaverveling). Het is echt de moeite waard om
even een kijkje te nemen op deze pagina. Elke zaterdag én elke zondag worden er
leuke activiteiten voorzien voor alle kinderen!
Doe mee en bewijs dat Chiro ’t Sleutelke de beste is! Tag ons in de reacties die je
plaatst, zodat wij volop kunnen meegenieten van jullie Chiro-avontuur!
Deze pagina is terug te vinden op Facebook!
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Chiroleiding in coronatijden
Hoe vergaat het de leiding tijdens de lockdown? Ontdekt het hier!
Ribbels
Cédric

Chauny

Lennert VH

Lennert VG

Wat mis ik
Sociaal contact en
het meest nu het algemene
er even geen chirogebeuren
Chiro is?

Onder de
mensen zijn en
het uitleven op
zondag natuurlijk
in de Chiro!

Al mijn vrienden en
dat ik niet meer kan
voetballen

Mijn toffe
ribbels

Waar houd
ik mij vooral
mee bezig
tijdens deze
lockdown?

Telewerken,
avondwandelingen
en series kijken

Schoolwerk,
Netflix kijken,
wandelen met de
hondjes,…

Schoolwerk, series,
sporten en helpen in
het huishouden

Schoolwerk,
sporten, games,
werken in de
tuin,… Dingen
genoeg te doen.

Hiervoor
kom ik toch
uit mijn kot:

Wandelen en
werken

Om te gaan
wandelen met de
hondjes, naar de
winkel te gaan.

Op mijn eentje lopen Om te lopen
of voetballen bij Sven samen met den
op veilige afstand
Mitch
natuurlijk.

Dit is het
allereerste
wat ik doe
na de
lockdown:

In het heem de
overwinning tegen
corona gaan vieren

Naar het heem
gaan

Naar ons heem gaan
en een gezellige
dag/avond hebben
met de leiding

Met mijn
vrienden
afspreken.

Dit mis ik het
meest uit
ons heem:

De pingpongtafel,
voetbaltafel en
frigo

Het
leidingslokaal

Het leidingslokaal en
de pingpongtafel.

Het sociaal
contact!

Dit is mijn
favoriete
quarantaineoutfit:

Trainingsbroek en
chirotrui

Trainingsbroek,
Chiro T-shirt en
Chirotrui

Ik heb al 2 weken
mijn chiroshort aan.

Trainingsbroek
met chiro t-shirt
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Uit dit lied
put ik
momenteel
kracht:

R.E.M. – It’s the
Survivor
end of the world as Destiny’s Child
we know it (and I
feel fine)

The Viral Song –
Charles The French

Toxicity –
System of a
Down

Bij deze
persoon ga
ik als eerste
op bezoek
na de
lockdown:

De volledige
leidingsploeg in
het heem

Bij mijn meetje

Mijn oma en opa

Vrienden en
familie

Mijn tip
tegen de
verveling:

Berenjacht: verzin
bij iedere beer een
leuke opdracht die
je moet doen tot
de volgende beer

De gespleten
puntjes van je
haar afknippen./
Tiktoks bekijken

Download Tiktok,
plots zijn er 4 uren
gepasseerd.

Zoek een
klavertje vier in
de tuin

Bv:
-

-

-

Bruine
beer is
omgekeerd
wandelen
tot de
volgende
beer
Witte beer
is
ganzenpas
tot de
volgende
Meerdere
beren in 1
huis is
koprollen
tot de
volgende

Verzin zelf nog
leuke opdrachtjes
om hiermee verder
te doen
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Speelclub
Bram

Gianni

Jolein

Lotte

Wat mis ik
het meest
nu er even
geen Chiro
is?

Sociaal contact,
Leuke avonden
met de leiding
en de CHIRO
natuurlijk

Het samenzijn
met vrienden

De leden en
de chiro
vrienden.

Mijn lieve leden!!!
& natuurlijk ook al
de leuke leiding

Waar houd
ik mij vooral
mee bezig
tijdens deze
lockdown?

Een supertof
kamp
voorbereiden,
sporten en
vooral mijn
thesis afwerken

Netflix, gamen en
af en toe eens
gaan lopen

Films en series
kijken.
Eindwerk
maken en
boeken lezen.

Werken voor
school, netflix
kijken & sociaal
contact
onderhouden via
facetime.

Hiervoor
kom ik toch
uit mijn kot:

Lopen en fietsen Gaan lopen langs
de leie

Gaan
wandelen met
leidster
Chauny. Naar
de winkel
gaan. Af en
toe gaan
werken.

Een wandeling in
het mooie
Oeselgem.

Dit is het
allereerste
wat ik doe
na de
lockdown:

Een bezoekje
brengen aan het
heem

Gaan feesten met
mijn vrienden

Naar ons
lokaal gaan!!

Naar de overpoort
gaan in Gent.

Dit mis ik
het meest
uit ons
heem:

Het
leidingslokaal

Leidingslokaal

Het
leidingslokaal.
En de
praatjes.

Het leidingslokaal
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Dit is mijn
favoriete
quarantaine
-outfit:

Voetbalshirt en
een chirotrui

Trainingsbroek

Trainingsbroe
k met Chiro
trui!

Trainingsbroek
met een chirotrui.

Uit dit lied
put ik
momenteel
kracht:

You’ll Never
Walk Alone –
Gerry & The
Pacemakers

I need a doctor –
Dr. Dre ft Eminem
& Skylar Grey

How to save a
life- The Fray

Can’t feel my face
– The Weeknd

Bij deze
persoon ga
ik als eerste
op bezoek
na de
lockdown:

Mijn
grootouders

Mijn mémé en
pépé

Op bezoek bij
oma en opa!!

Mijn beste
vriendinnen!!

Mijn tip
tegen de
verveling:

geoguessr.com

Spelletjes spelen
met je broer/zus

Tellen hoeveel Bekijk je
sproetjes je
babyfoto’s van
hebt op u arm vroeger.
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Rakwi’s
Bram

Febe

Marjolein

Wat mis ik
het meest
nu er even
geen Chiro
is?

De epic
momenten
met de rakwi’s

Sociaal contact
met de rest van
de wereld en
spelletjes
spelen m’n
lieve rakwi’tjes
;)

M’n allerliefste
lidjes en
medeleiding
natuurlijk!!!

Sociaal contact, de
rest van de leiding
en stiekem ook wel
een beetje de
Rakwi’s

Waar houd
ik mij vooral
mee bezig
tijdens deze
lockdown?

werken

Veeel
schoolwerk,
hier en daar
wat
vakantiejobkes,
poging tot
sporten en m’n
kamer eens
uitmesten :p

Lesopnames
kijken, beetje
puzzelen,
afwassen, in de
zetel liggen…

De stapels
schoolwerk die op
mij blijven afkomen
:’(

Hiervoor
kom ik toch
uit mijn kot:

werken

Skeelertochtjes
met Margot xx

Kubben, kippen
eten geven,
wandelen met
hond en boodschappen doen

Cosy
natuurwandelingen
in Dentergem en
omstreken.

Dit is het
allereerste
wat ik doe
na de
lockdown:

werken

Een stevig
feestje bouwen
uiteraard!

Picknicken aan
de Leie

Mijn verjaardag
vieren met de
matjes!

Dit mis ik
het meest
uit ons
heem:

Leden/leiders

Het glas
bleekwater
waar we een ei
hadden
ingestoken (we

De zetels in het
leidingslokaal

Het leidingslokaal en
de partysnacks

Activiteiten
😥

Sofie

En als er tijd over is,
gezelschapsspelletjes
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gingen de week
erna kijken wat
het effect was,
maar kdenk dat
er nu niet veel
ei meer zal
overschieten)
Dit is mijn
Cargo Short
favoriete
Chiro t-shirt
quarantaineoutfit:

Chirotrui en
m’n broekske
met ananassen
op

Trainingsbroek
met chiropull

Mijn joggingsbroek,
een T-shirt van
Dieter en indien het
wat frisser wordt
een chirotui erbij.

Uit dit lied
put ik
momenteel
kracht:

Lonely – Lil
Story

Dancing on my
own – Calum
Scott

Kom Wat
I want to break free Dichterbij - Regi Queen

Bij deze
persoon ga
ik als eerste
op bezoek
na de
lockdown:

/

M’n omaatjes
en m’n maatjes
op kot!

Oma en opa :))

Bij mijn oma en mijn
opa

Mijn tip
tegen de
verveling:

werken

Kleur je haar
eens int roze
ofzo (er is toch
niemand die
jou ziet)

Handenstand
aanleren

Oude spelletjes uit
de kast halen en
herontdekken met
het gezin!
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Tito’s
Dontje

Quicky

Jochen

Chiara

Wat mis ik
het meest nu
er even geen
Chiro is?

De superleuke
tito’s natuurlijk
+ de chiro
vergaderingen

Leuke feestjes,
dansen en
quicky knuffels
uitdelen!!

Het vele ravott
plezier met
onze tito’s!

Chirozondagen,
feestjes EN naar
school gaan!!!!

Waar houd ik
mij vooral
mee bezig
tijdens deze
lockdown?

Thuis werken,
postzegel
verzameling
onderhouden,
Netflix,…

Werken,
opruimen en
netflix natuurlijk

Heel veel
studeren , af
en toe eens
gamen ☺

Werken aan een
summerbody
(wish me luck!!!)
, de veeeeele
schoolopdrachten
en netflix.

Hiervoor kom
ik toch uit
mijn kot:

Om het liefke
nog keer te
zien. Zonder
aanrakingen!!

Wandeltochtjes
en
boodschappen

Als de chips op
zijn eens naar
de winkel
gaan..

Om te gaan lopen

Dit is het
allereerste
wat ik doe na
de lockdown:

Keer goed gaan
eten op
restaurant en
daarna pinten
pakken op cafe

Een avondje
fixen met de
leiding om te
chillen in het
heem!!

Meisjes
ambeteren

Familie bezoeken
en afspreken met
vrienden!!

Dit mis ik het
meest uit ons
heem:

De zetels in het
leidingslokaal

Het heem zelf!
Een plaats waar
we samen zijn.
En waar het
allemaal niet zo
nauw steekt.

De pingpong
tafel

De partysnacks…

Dit is mijn
favoriete
quarantaineoutfit:

Gele
Trainingsbroek
Mijn aap onesie
Leidingspull met vd chiro en chiro
chillpants
tshirt!!

Shortje +
chiropull

9

Uit dit lied
put ik
momenteel
kracht:

No Time To Die
–

Survivor

Bij deze
persoon ga ik
als eerste op
bezoek na de
lockdown:

Mémé in het
rusthuis

Het heem!! Daar Mijn beste
is toch
maat
iedereen!!

Bij iedereen ik
kan niet
kiezen!!!!!

Mijn tip
tegen de
verveling:

Speel Clash of
Clans en Brawl
Stars

Verlangen naar
alle knuffels die
Quicky gaat
uitdelen na heel
deze crisis.

Tel alle
grassprietjes uit
je tuin.

-Destinys Child

How do I
breathe - Mario

Billie Eilish

The Final
Countdown
-Europe

Vogelpiek!

Speel just dance
op de Wii.
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Keti’s & onze VB!
Elien

Lara

Stef

Wat mis ik
het meest nu Mijn (lieve)
er even geen leden en al mijn
Chiro is?
chirovriendjes
xxx

Enthousiaste
keti’s, mijn
vriendjes, gekke
activiteiten &
een drukke
zondag

Waar houd
ik mij vooral
mee bezig
tijdens deze
lockdown?

Lesopnames
kijken, lopen op
mijn loopband,
een bad nemen,
muziek
luisteren xd

Battles maken
Studeren, series
voor de keti’s die kijken en
ze niet meedoen, gamen.
stage verder
doen, lopen (?!),
kasten uitkuisen

Werken

Hiervoor
kom ik toch
uit mijn kot:

Om te roepen
naar Ellen aan
de overkant van
de leie

Een nieuw
paspoort &
rijbewijs gaan
aanvragen

Voor niets…

Werken en
boodschappen
doen

Mojito’s &
wijntjes drinken
tijdens een bbq
met vrienden

Gaan chillen in
ons heem.

Overal gaan waar
we nu niet
mogen gaan

Dit mis ik het
meest uit
Al die
ons heem:
comfortabele
zetelsss

De zetels in het
leidingslokaal &
enthousiaste
keti’s

Het s’avonds
zitten chillen in
het leidingskot

De machtig goeie
stoelen, met
harde houten
zitting en
rugleuning

Dit is mijn
favoriete
quarantaineoutfit:

Joggingbroek/sp
ortlegging & 50
jaar trui

Trainingsbroek
met Chirotrui.

Mijn standaard
werkoutfit
(gewone kleren
dus…)

Dit is het
allereerste
wat ik doe
na de
lockdown:

FEESTEN,
FEESTEN EN
NOG EENS
FEESTEN

Trainingsbroek
en pull

Sociaal contact
en mijn leden
natuurlijk.

Coussie

De rust thuis op
zondag
namiddag
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Uit dit lied
put ik
momenteel
kracht:

I miss you

All the Small
Things – Blink
182

Eminem Godzilla

Bad Religion –
Stranger than
fiction

Bij deze
persoon ga ik
als eerste op
bezoek na de The fam
lockdown:

Mijn kleine
neefjes &
nichtjes

Mijn liefje <3

Mijn ouders en
schoonouders

Mijn tip
tegen de
verveling:

Laat je tijdens je
stage door de
overheid
terugsturen naar
België, never a
dull moment

Sport af en toe.

Iedere 3 minuten
refreshen om te
zien of er al meer
nieuws is op
vrtnws.be,
hln.be,
standaard.be,
nieuwsblad.be
en infocoronavirus.be

Blink-182

Netflixparty,
Sunnieday en
Houseparty
hele dagen
lang.
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Aspi’s
Ellen

Gust

Margot

Mitch

Wat mis ik
het meest nu
er even geen
Chiro is?

De
leidingsactiviteit
die 1 dag na de
lockdown viel

SOCIAAL
CONTACT

Feesten,
rondhangen met
vrienden,
terrasjes doen!

Sociaal contact
& het zwijn
uithangen
natuurlijk!

Waar houd ik
mij vooral
mee bezig
tijdens deze
lockdown?

Live lessen
volgen,
Schoolwerk,
schoolwerk,
slapen

Werken,
werken, werken,
kuisen, netflix
kijken, gamen,
in het weekend
vervelen.

Schoolwerk,
sporten, kuisen,
nog meer
schoolwerk,
eten, de mol
zoeken,…

Bachelorproef
schrijven, series
inhalen,
sporten,
kuisen…

Hiervoor kom
ik toch uit
mijn kot:

Een loopken te
doen (als mijn
enkel wil
meewerken ten
minste!)

Mijn werk en
wat toertjes
lopen in het
park

Skeeleren met
leidster Febe of
een bezoekje
brengen aan de
alpaca’s in
Wakken

Lopen met
leider Lennert
(VG) en om
witte bonen
gaan naar de
klokke!

Dit is het
allereerste
wat ik doe na
de lockdown:

Vrienden
terugzien

Bij de eerste
Chirowerking
onze Aspi’s eens
goed
vastpakken
(indien de
maatregelen dit
toelaten)

Mijn vrienden
opzoeken en ze
een dikke
knuffel geven!

Naar ons heem
gaan!

Dit mis ik het
meest uit ons
heem:

De partysnacks
#fretzak

Pingpongbattles
met Mitch <3

De mensen <3

Het
leidingslokaal en
de scherpe
ammoniumgeur
uit het
mannentoilet.
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Dit is mijn
favoriete
quarantaineoutfit:

Trainingsbroek
met chirotrui en
daarboven mijn
peignoir

Sletskes,
chirobroek,
game of thrones
T-shirt of
kampshirt

Chillpants met
een chirotrui!

Loopshort met
Chirotrui!

Uit dit lied
put ik
momenteel
kracht:

U Can’t Touch
This – MC
Hammer

Liedje van de
‘Dancing
Funeral Meme’.
Check het zeker
uit gast’n!

Het Marc van
Ranst – lied
(IK ZIE ENKEL
MARC VAN
RAAAAAAANST)

I’m still standing
– Elton John

Liedje:
Astronomia –
vicetone, Tony
Igy

Bij deze
persoon ga ik
als eerste op
bezoek na de
lockdown:

Familie en
vrienden

Mijn mamie en
papie

De boyfriend,
want ook wij
doen (helaas)
aan (230km)
social
distancing…

Psycholoog

Mijn tip tegen
de verveling:

Hoe ziet een ei
eruit als het
heel de
lockdown in
azijn ligt?

Schrijf je oma’s
en opa’s een
lieve brief nu je
ze niet meer zo
vaak kan zien!

WordT
(*facepalm*)
professioneel
goochelaar
(BOEM, weg
ouders voor
even)

Tel eens de
haren op jouw
arm.
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Aangezien we momenteel allemaal thuis zitten en massaal online shoppen, maken we graag
nog eens reclame voor Trooper. Dit is een online platfarm waardoor je zonder al te veel te
doen onze vereniging gratis kan steunen!
Je denkt nu misschien: ‘Huh? Gratis mijn vereninging steunen? Hoe kan dat?’
Wél, dat kan via de Trooperpagina van onze vereniging. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt,
is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit!
Wij leggen het graag nog even voor je uit:
1. Ga naar de website: www.trooper.com
2. Klik op ‘zoek jouw vereniging’ of ‘zoek troopervereniging’ en typ ‘Chiro ’t Sleutelke’
in de zoekbalk.
3. Op deze pagina staan links naar allerhande webshops! Klik via de onderstaande links
door naar de webshop van jouw keuze!
4. Nu weet de webshop automatisch dat jij onze vereniging wil steunen met je online
aankoop.
5. Bevestig je aankoop en de online webshop stuurt een deel van het aankoopbedrag
door naar onze vereniging! Voor jou: HELEMAAL GRATIS !!!
Je kan nu ook de Trooperbot installeren! De trooperwat? De Trooperbot komt telkens op je
scherm wanneer je shopt bij een online winkel die samenwerkt met Trooper. Zo vergeet je
ons nooit meer.
De Trooperbot kan je installeren via volgende link: www.trooper.be/trooperbot (hoe handig is
da?)

Van elke aankoop die jij online doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen
blij! Neem zeker een kijkje, want er doen ontelbaar veel online winkels mee!
Wij bedanken ook iedereen die al eens aan ons dacht! Door jullie hebben wij al 334 euro die
wij anders niet zouden hebben. SUPER BEDANKT!!!
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

… dit de langste wist-je-dat-jes-lijst ooit wordt?
… wij duidelijk geen weg kunnen met onze creativiteit nu er geen chiro meer
is?
… dit het grootste hopsadeke ooit is?
… de aspi’s de keti’s werkelijk met de grond gelijk gemaakt hebben tijdens
onze heuse online keti-aspi battle? Better luck next time, keti’s!
… de keti’s wel goed kunnen quizzen?
… zij dit statement kunnen bewijzen op onze streekbierenquiz?
… ouders, vrienden en andere sympathisanten zich hier ook kunnen bewijzen?
… de quiz niet ons enige evenement is dat weekend?
… we volop bezig zijn met de voorbereidingen voor ons streekbierenweekend
in de hoop dat dit toch kan doorgaan?
… Marjolein ook ambetant is in quarantaine?
… haar broer Lennert VH hier bij de andere leiding over klaagt?
… hij zijn hart gelukkig kan luchten bij KSA-leidster Leonie?
… volgens Dontje Dorien de mol is?
… Marjolein hier niet mee akkoord gaat?
… Bram D’haenens zijn geld inzet op Jolien?
… Lennert VH zeker weet dat Salim niet de mol is?
… hij al drie weken zijn chiroshort draagt zonder die te wassen?
… KSA-leidster Leonie hier beter nog eens goed over nadenkt?
… Lotte Alina verdenkt als mol?
… leidster Febe Christian beschuldigt van het vele mollen?
… wij duidelijk niet weten wie de mol is?
… de mollige mol een titel van een Suske en Wiske strip kan zijn?
… de mollige marmotten effectief een Suske en Wiske strip is?
… Quicky volgend jaar mag meedoen aan Down the Road?
… hij ook meedoet aan het tweede seizoen van First Dates?
… dit een dubbeldate wordt met Lennert VG?
… ze waarschijnlijk gewoon samen naar huis zullen gaan?
… Gianni en Bram D’haenens hier stiekem heel jaloers op zijn?
… zij de liefde ook gewoon bij elkaar kunnen zoeken?
… de leiders er super schattig uitzagen als baby?
… sommigen nog steeds baby’s zijn?
… er daar niets mis mee is?
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•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
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… je de babyfoto’s van de leiders en onze VB verder in dit hopsadeke terug
kan vinden?
… je iets lekkers kan winnen als je de juiste babyfoto’s bij de juiste leiders kan
plaatsen?
… Lennert VH al 20 jaar hetzelfde kapsel heeft?
… Lara haar kids-ID nog steeds gebruikt om haar identiteit te bewijzen?
… een rijbewijs sneller geleverd wordt dan een paspoort?
… dit bij Jolein niet het geval is?
… ons feestweekend wordt uitgesteld?
… en wij dat heel jammer vinden?
… wij een virtueel leidingslokaal hebben?
… dit in tegenstelling tot ons echt leidingslokaal wel proper ligt?
… een proper heem geen echt heem is?
… de modderpoel aan ons lokaal helemaal opgedroogd is?
… de gemeente van de coronacrisis kan profiteren om gras bij te zaaien?
… wij al bezig zijn met de voorbereiding van het streekbierenweekend en het
kamp?
… wij heel hard gaan wenen als deze niet mogen doorgaan?
… je elke zondag mee kan spelen met de online jeugdbeweging op Facebook
en zo de eer van de chiro kan verdedigen? (zoek: “DE ONLINE
JEUGDBEWEGING (tegen coronaverveling)”)
… Kinepolis veel snoepjes op overschot heeft nu ze moeten sluiten?
… de leiding nu veel snoepjes aan het eten is?
… dit de schuld is van oud-leidster Philine?
… wij haar hiervoor stiekem heel dankbaar zijn?
… wij nu veel meer moeten sporten?
… skeeleren geen sport is?
… oudleiding Amber en Tim gaan samenwonen?
… Gust ook is gaan samenwonen met oud-leidster Lisa?
… hij duidelijk onder de sloef ligt?
… oud-leider Toelen boos zal zijn omdat we meer dan 10 wist-je-dat-jes
hebben?
… wij ons daar niks van aan trekken?
… er enorm veel spelletjes en opdrachtjes in dit hopsadeke staan?
… wij wel aanraden om enkel de pagina’s af te drukken die je nodig heb om
de opdrachtjes uit voeren?
… de ganse leidingsploeg jullie keihard mist en niet kan wachten om er terug
in te vliegen?
… de mopjes in de moppentrommel van ongezien hoog niveau zijn?
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Schattige babyfoto’s van de leiding
Geef je ogen alvast de kost, want op deze pagina vind je nooit-eerder-geziene foto’s
uit de oude doos. De leiding vond het alleszins zeer fijn om terug te kijken naar foto’s
uit hun babyperiode. Misschien kan je samen met je ouders ook eens terug kijken naar
jouw oude foto’s? Of naar die van je ouders en ontdekken hoe hard jullie op elkaar
lijken!
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Stappenplan om Corona te overleven

STAP 1
Print de pagina’s met spelletjes en opdrachten uit!

STAP 2
STAP 3
Deel je foto/filmpje op onze
groep op Facebook of post
het op je eigen instagram (of
die van je ouders) met
#dagenvolchiro en
@chirotsleutelke

Voer alle opdrachtjes en spelletjes uit!
Maak steeds een foto of filmpje om dit te
bewijzen!

STAP 4
Zet een vinkje bij de opdracht die je hebt uitgevoerd
op de checklist in dit hopsadeke!

Tip: Daag iemand van jouw vrienden of de leiding uit om een opdracht uit te voeren
door hen te taggen in jouw bericht op social media!

Hoe snel kan jij alle opdrachten uitvoeren?
Blader snel door om de opdrachtjes te ontdekken!
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Opdrachtjes
Print het hopsadeke uit vanaf deze pagina!
Ps: vergeet geen foto’s en filmpjes te maken en deze te delen op sociale media met
#dagenvolchiro en tag onze chiro in je instagramstory met @chirotsleutelke!
1
2

3

4
5
6

Opdracht
CHECK?
Kleur de voorkant van dit hopsadeke en/of een kleurplaat die je
achteraan vindt in.
Bekijk de babyfoto’s van de leiding en raad welke foto bij welke
leider hoort! Vul het antwoordformulier in op de volgende pagina,
stuur het door en maak kans op een overheerlijke prijs!
Vraag aan je ouders om samen eens te snuisteren in de foto’s van
jouw babytijd. Is het niet geweldig om jezelf zo klein terug te zien?
Of… kijk naar kinderfoto’s van jouw ouders. Lijken zij op jou?
Stel zelf jouw perfecte kamp samen. Je vindt een blanco schema
op pagina 26.
Maak een tekening of schrijf een leuke brief voor iemand die je
heel hard mist.
Beantwoord net zoals de leiding onze “coronavraagjes”. Je vindt
een blanco schema op pagina 27.
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Bekijk de tips tegen de verveling van de leiding en probeer er
eentje uit!

8

Wil je ontdekken hoe moeilijk het soms is om wist-je-dat-jes te
verzinnen? Verzin er zelf 10 over jezelf, zo kan iedereen jou beter
leren kennen! Noteer ze op pagina 28.

9

Kruip in je chirokleren en trek een gekke foto, hoe gekker, hoe
beter!

10

Maak een mooie tekening waarmee wij ons chirolokaal mee
kunnen pimpen!

11

Ga op berenjacht! Verzin voor elke soort beer een ander
opdrachtje die jij samen met je gezin kan uitvoeren! Er staat een
voorbeeldje op pagina 29.

12

Speel met je gezin het chirobordspel van op pagina 30 en 31!

13

Los de rebussen op!

14

Vul de grote Chiro woordzoeker in!

15

Vind de weg in ons doolhof!
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Wedstrijd: Babyfoto’s
Vanaf pagina 28 zijn er heel wat schattige babyfoto’s van ons (de leiders en de VB)
terug te vinden. Kan jij raden wie op welke foto staat? Elke foto heeft een nummer.
Schrijf op deze pagina de naam van de leider naast het juiste nummer. Klaar? Trek
een duidelijke foto van dit blad en bezorg ons je antwoorden! De persoon die de
meeste foto’s juist kon linken, maakt kans op iets lekkers!

Mijn naam is: ……………………………………………………….
Ik zit bij de: ribbels – speelclub – rakwi’s – tito’s – keti’s – aspi’s
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Even vergeten hoe wij er de dag van vandaag uit zien? Dan kan je onze foto’s
terugvinden bij de coronavraagjes of op onze website!
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Het perfecte chirokamp!
De leiding is al volop bezig met de voorbereidingen van het oh-zo-geweldige
chirokamp! Ook jullie krijgen eens de kans om een paar dagen van het perfecte
chirokamp samen te stellen! Welke spelletjes willen jullie spelen? Wat willen jullie ’s
middags en ’s avonds heel graag eten? Vul dit in en bezorg het aan je leiding, wie weet
spelen we jouw spelletje wel op kamp!

3 augustus

4 augustus

5 augustus

Voormiddag
Vul hier een
chirospel in!

Middagmaal
Wat wil jij graag
eten?

Namiddag
Vul hier een
chirospel in!

Avondmaal
Wat wil jij graag
eten?

Avond
Vul hier een
avondspel in!
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Coronavraagjes:

1. Wat mis ik het meeste nu er geen chiro is?
……………………………………………………………………………………..

2. Waar houd ik mij vooral mee bezig tijdens deze lockdown?
……………………………………………………………………………………..

3. Hiervoor kom ik toch uit mijn kot:
……………………………………………………………………………………..

4. Dit is het allereerste wat ik doe na de lockdown:
……………………………………………………………………………………..

5. Dit is mijn favoriete quarantaine-outfit:
……………………………………………………………………………………..

6. Uit dit liedje put ik momenteel kracht:
……………………………………………………………………………………..

7. Bij deze persoon ga ik als eerst op bezoek na de lockdown:
………………………………………………………………………………………

8. Mijn tip tegen de verveling:
……………………………………………………………………………………………….
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Wist je dat…?!
•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

•

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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Berenjacht!
Leider Cédric heeft wel een heel leuk idee om de berenjacht wat meer “Chiro” te
maken. Verzin bij elke soort beer een opdrachtje en voer dit samen met je gezin uit!
Plezier gegarandeerd!
Een voorbeeldje:
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Chirobord

30

Benodigdheden
-

Pionnetjes

-

Dobbelsteen

Kom je op een gekleurd vakje terecht? Hieronder vind je de spelregels!
-

6: Vriendjesdag: Geef een complimentje aan alle personen waarmee je dit
spel speelt.

-

9: Kerstfeestje: Zing een kerstliedje om in de sfeer te komen.

-

14: Formatie: Wees stil tot het weer jouw beurt is. Als je toch iets zegt ga je 4
stappen achteruit!

-

18: Kokskes: BikkeBikkeBik Hop Hop Hop 4 stappen achteruit!

-

22: 2-daagse: Wandel 2 vakjes vooruit.

-

27: Avondspel: Iedereen zet een kaarsje op 1 meter van zichzelf. De persoon
op positie 27 mag beginnen. Daarna volgt de volgende speler in wijzerzin. Wie
als eerste zijn/haar kaarsje uitblaast is aan de beurt (de anderen wachten dus
een beurt).

-

32: Leiders: Blaas een liedje op een fluit (of fluit zelf als je geen fluit hebt). De
rest moet proberen raden welk liedje je speelt. Als ze het niet kunnen raden ga
je een stapje achteruit!

-

36: Chiro: Enkel een lid van de chiro dat hierop terecht komt mag een stapje
vooruit! (Sorry mama’s en papa’s,…)

-

40: Christus Koning: Je mag 1 stapje vooruit!

-

45: Spaghettiavond: Tijd voor een opdracht! Neem allemaal een ongekookt
spaghettisliertje en probeer het zo snel mogelijk op te eten ZONDER
HANDEN! De laatste gaat een stapje achteruit.

-

50: Weekend: Je blijft de volgende ronde slapen (je slaat 1 beurt over).

-

52: Zwemmen: Gorgel een liedje, de anderen moeten raden.

-

58: Streekbierenweekend: Drink een vol glas water binnen de 10 seconden
leeg. Lukt het niet → stapje achteruit.

-

59: Chiro: Neem een gekke foto van je gezin terwijl je dit ganzenbord speelt.

-

62: Kamp: Proficiat, je hebt een gans werkjaar goed doorlopen, je mag mee
op kamp en bent gewonnen met dit spel.
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Rebus
Los de volgende rebussen op.

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
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Doolhof
Red Quicky uit het doolhof! Dit doolhof is volledig besmet door het Coronavirus.
Enkel en alleen door de correcte weg naar de uitgang kunnen we zorgen dat Quicky
niet besmet raakt! Help je hem?

Ja, lap! De andere leiders zitten ook vast. Deze keer is het doolhof nog veel groter…
Lukt het jou?
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Moppentrommel
Waarom is een scoutsleider bang van beton?
- Omdat het gewapend kan zijn.

Waarom is een ksa-leidster blij als haar puzzel na drie maanden af is?
- Omdat er op de doos staat van 2 tot 4 jaar.
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Paaskleurplaat

36

Uitdagende kleurplaat
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