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WOORDZOEKER:

•	 ASPIRANTEN
•	 CHIRO
•	 JEUGDBEWEGING
•	 KONING
•	 LIER
•	 PROCESSIE
•	 SPAGHETTIDAG
•	 UNIFORM

•	 BIVAK
•	 DIKKEBERTA
•	 KAMPVUUR	
•	 KRISTUS
•	 OVERGANG
•	 RAKWI
•	 SPEELCLUB
•	 WEEKEND

•	 BOOMLAARSTRAAT
•	 GROEPSLEIDING
•	 KETI
•	 LEIDING
•	 PALLIETERS
•	 SCHAATSEN
•	 TITO
•	 ZONDAG
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KRUISWOORDRAADSEL:

HORIZONTAAL:

3. Afdelingsfiguur van de speelclub
5. Kampplaats van vorig jaar
8. Officiële naam voor “opening”
9. De dag waarop wij chiro hebben
11. Dit draagt elke leider/leidster aan zijn/
haar broek/rok
13. Liedje over de chiro
14. Spelletje waarbij je moet komen tik-
ken en verstoppen

VERTICAAL:

1. Naam van de 2de oudste leidster
2. Twee leidsters met dezelfdenaam
4. Straatnaam van het chiroheem
6. Afdelingskleur van de Pallieters
7. Het jaarthema van dit chirojaar
10. Kleur van onze chiro t-shirt 
12. Aantal jongensleiding
13. Kleur van onze chirobroek
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DE SLIMSTE CHIROMENS:
VRAAG 1
DE BANIER IS:
A Een tijdschrift voor ouders en oud-leiding 
van de Chiro
B De naam van de Chirovlaggen die je kunt 
bestellen met de naam van je groep erop
C Een groepje van mensen dat de zangston-
den van de nationale Startdagen voorbereidt
D De Chirowinkel waar je Chirokleren en spel- 
en knutselmateriaal kunt kopen

VRAAG 2
HOEVEEL LEDEN TELT DE CHIRO OVER 
HEEL VLAANDEREN?
A 113.000
B 112.000
C 107.000
D 106.000

VRAAG 3
HOEVEEL SPEK WERD ER GEKOCHT 
VOOR DE CARBONARA OP ONZE  
SPAGHETTIDAG?
A 8 kg
B 12 kg
C 10 kg
D 14 kg

VRAAG 4
DE OUDSTE JONGEN BINNEN DE LEIDING 
IS:
A Vincent
B Emiel
C Nick
D Lowie

VRAAG 5
WELKE UITSPRAAK IS FOUT?
A Chiro is een plek waar helemaal jezelf mag 
zijn.
B Chiro is spelen en daarvan leren, zonder 
het te weten.
C Chiro is waar ieder voor zich denkt.
D Chiro is waar je de tijd vergeet, maar in 
groep herinneringen maakt.

VRAAG 6
VUL DE TEKST AAN: “TUIMEL, TUIME-
LING, SMIJT JEZELF ERIN …”
A Gooi alles ondersteboven, laat het vuur in 
jou niet doven.
B Neem jezelf eens onderhanden, je bent toch 
geen zwakkeling.
C Ieder die ons ziet kijkt raar, wat niet kan dat 
wordt hier waar.
D Maar iemand die goed vluchten kan, plukt 
daar wel de vruchten van.

VRAAG 7
NAAR WAAR GAAN WE OP KAMP?
A Opoeteren
B Houffalize
C Sommeren-Heide
D Ronse

VRAAG 8
WAT IS HET KAMPTHEMA VAN DIT JAAR?
A Robin Hood
B Jungle Book
C 101 Dalmatiërs 
D Pinokkio

VRAAG 9
WIJ NOEMEN DE JONGSTE AFDELING 
“PALLIETERS”, MAAR HOE HEET DEZE 
AFDELING OFFICIEEL?
A Ribbels
B Pinkels
C Kleintjes
D Sloebers

VRAAG 10
WAT IS EEN ANDER WOORD VOOR  
CHIROLOKAAL:
A Chirogebouw
B Chirovertrek
C Chirokwartier
D Chiroheem
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KOORDROOF: 
Volg de lijn en ontdekt wie zijn leidingskoord mist.
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CHIRODILEMMA’S:

Spelen in de sneeuw Spelen in het zwembad

Alleen maar achteruit mogen wandelen Altijd op 1 been moeten springen

Kamp Chirozondag

Dikke Berta Kiekeboe

Vettige spelen Binnenspelen

Koffiekoeken op Christus Koning Soep na de processie

Nooit meer lasagne Nooit meer Chiro

Altijd 2 paar sokken dragen op kamp Geen sokken dragen op kamp

Een super warm kamp Een heel nat kamp

Elke dag spaghetti op kamp Elke dag kroketjes op kamp

Altijd een half uur moeten aanschuiven voor 
het wc

Per wc-bezoek maar 1 velletje wc-papier 
mogen gebruiken

Brieven schrijven/strips lezen/… tijdens de 
platte rust Slapen tijdens de platte rust

Slapen op een veldbed op kamp Slapen in je eigen bed
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Dropping Een nachtje door slapen

Je een heel kamp niet wassen Een heel kamp je tanden niet poetsen

Chiro 2 keer in de week Chiro om de 2 weken

4-uurtje Dessertje

Alleen maar heel pikant eten op kamp Alleen maar heel warme soep op kamp

Chirobroek Chirorok

Geen platte rust meer op kamp Geen showavond meer op kamp

Kijken naar het kampvuur Kijken naar de sterren

Heel het kamp een steen in je schoen Heel het kamp een haar in je mond

Massaspelen Spelen met je afdeling

Niet meer moeten aanschuiven voor de wc’s 
op kamp Elke dag een verfrissende douche op kamp

Een hele zondag niets zeggen Altijd als je iets zegt 10x moeten pompen
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1 TEGEN ALLEN:
Weet je even niet meer wat te doen? Geen probleem! We maken hier een lijstje om  
verveling tegen te gaan!

 Sjortechnieken op punt zetten met takken uit de tuin

 Videochatten of bellen met oma en opa

 Lijst van spelletjes maken die je nog wilt doen op de chiro

 Je uniform in orde brengen -> al de tekentjes erop naaien

 Neem een videoboodschap op en stuur deze naar de leiding

 Speel nog eens een gezelschapsspel met je gezin

 Lees een boek

 Maak een tekening voor je favoriete leider of leidster

 Schrijf een brief naar jezelf in de toekomst

 Maak zelf eens een gezelschapsspel en speel het met je mama/papa/zus/broer/...

 Pasen komt dichterbij dus knutsel iets voor Pasen

 Ruim je kamer op want een propere kamer daar wordt je mama of papa vrolijk van!

 Maak een krijttekening

 Maak een hinkelparcour op je oprit of op straat

 Maak een insectenhotel in je tuin

 Maak een macramebandje voor je beste vriend/vriendin of je mama/papa/favo leiding/…

 Ga opzoek naar een klavertje vier (dat brengt geluk!)

 Zoek een bloem en laat het drogen tussen een dik boek (telefoonboek bijvoorbeeld)

 Schrijf een gedichtje over de chiro

 Leer je ouders bikke bikke bik! aan en doe het elke zondagavond voor het eten

 Maak nog eens een puzzel

 Bekijk op onze website foto’s van vorige kampen en haal herinneringen op

 Maak zelf een stripverhaal

 Knutsel zelf een sokpop en geef een voorstelling

 Maak een zo lang mogelijke klerenketting  

 (trek hier een foto van en stuur hem door naar de leiding)
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WAAR OF NIET WAAR:
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REBUSSEN:
REBUS 1:

REBUS 2:

REBUS 3:

REBUS 4:
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WELK LEIDINGSTYPE BEN JIJ?:
Niemand in de leidingsploeg is hetzelfde. Iedereen heeft een eigen karakter en draagt zo zijn 
steentje bij. Beantwoord de vragen en kijk na welke nummertjes bij jouw antwoord horen. 
Ontdek zo wat voor leidingstype jij bent en wie weet, vind je wel gelijkenissen met iemand 
van je eigen leiding.

1. Je leeft met je afdeling een hele week op de Chiro. Elke avond wordt er een 
groepsactiviteit voorzien, behalve deze avond. Wat doe je?
A Ik zet mezelf apart en begint aan schooltaken te werken die nog af moeten.
B Ik vind dit de ideale gelegenheid om eens te horen bij iedereen hoe het gaat.
C Ik haal drankjes en chips en zet wat muziek op. Let’s get the party started!
D Ik begin volop te brainstormen over hoe ik de anderen kan pranken.

2. De taken voor het nieuwe jaar moeten worden verdeeld. Welke taken neem jij op?
A Ik neem zoveel mogelijk taken. Hoe meer ik mij kan inzetten hoe beter.
B Ik ga volop voor “sfeerbeheer”. Het is heel belangrijk dat er een goede sfeer is en iedereen zich
    goed voelt.
C Geef mij maar het Chirocafé en het Kerstfeestje. 
D Ik wil een taak waarbij ik al mijn gekke ideeën kwijt kan. 

Vraag 3. Voor het volgende spel dat jullie gaan spelen, moeten jullie in verschillende groepen 
worden verdeeld. Jouw reactie is …
A Ik zet me bij iemand die nog niet veel vriendjes heeft. Zo worden we uiteindelijk één grote 
    vriendengroep op de Chiro.
B Ik heb al meteen een naam voor mijn team en begin deze luidkeels te roepen. Team badeendjes 
   for the win!
C Ik begin meteen zelf de verdeling van het team te coördineren. Anders blijven we toch maar als 
   een kudde schapen bij elkaar staan.
D Ik stel voor om geen groepen te vormen. Waarom doen we niet eens trefbal met maar één team?

4. Het is 16u, eindelijk tijd voor wat eten en drinken. Hoe ziet jouw ideaal vieruurtje er uit?
A Eenhoorncornflakes met amandelmelk. Hoe unieker, hoe beter toch?
B Een familiepack wafels om uit te delen.
C Appelpartjes en een droge koek. Ik werk namelijk aan mijn gezondheid.
D Mijn ideale vieruurtje is niet het eten, maar de grappen die ik kan uithalen met het flesje cola van   mijn buur. 

5. Een dood moment tussen twee spelletjes in. Wat doe jij?
A Ik stel voor om al materiaal voor het volgende spelletje te gaan halen of begin het vorige al op te
    ruimen. Dan zijn we daar toch al vanaf.
B Ik begin random rond te lopen en doe dierengeluiden na.
C Ik vertel de mop die ik gisteren hoorde van mijn buurman in de klas.
D Ik geef iedereen een knuffel.
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6. Hoe stel jij jezelf voor in het begin van het jaar? 
A Nog voor de leiding iets heeft gezegd, heb ik al eigenhandig iedereen goedendag gezegd.
B Ik zeg mijn naam en laat een dikke scheet, zo is de sfeer meteen gezet.
C Ik zeg mijn naam en lach eens vriendelijk naar iedereen.
D Ik zeg mijn naam en draai eens met mijn ogen. Namenrondje is zo saai!

7. Je mag leiding zijn voor één dag. Wat doe je? 
A Ik bereid een programma tot in de puntjes voor. Een A4’tje aan beide kanten en een briefing om  
    13u is toch niet overdreven? 
B Ik ben super enthousiast over alles. Gewoon voetbal is misschien saai, maar niet als je bij mij in  
    het team zit. Voetbalcommentaar à la Frank Raes, een eigen cheerleader team…
C Ik zie dat iedereen zich amuseert. Als iemand zich niet goed voelt, kan hij/zij zeker bij mij terecht!
D Ik ga voor een gekke themadag. Zeemeerminnen die op aliens rijden terwijl ze een zombiestad  
    aanvallen.

8. Iemand van jouw afdeling zit aan de kant en is aan het wenen. Wat doe je?
A Ik had dit al lang gezien en zet me er naast om hem/haar te troosten. 
B Niets zo goed om tranen weg te krijgen dan een goede lach, daarom vertel ik een mopje en geef 
    ik een high five.
C Ik heb het helemaal niet gezien want ik was helemaal verdiept in mijn gedachten.
D Je gaat meteen aan de leiding zeggen dat er iets mis is en vraagt hoe je kan helpen.

9. Als je jezelf zou moeten vergelijken met een chiro activiteit, welk kies je dan? 
A Sjorren. Samen werken aan een epische constructie en achteraf kei trots zijn op het resultaat. 
B Één tegen allen of teambuilding. Ik ben altijd blij als we meer bereiken door samen te werken als 
   één groep. 
C Vettige spelen. Eens goed loco gaan met een roze verf, scheerschuim, cacaopoeder en de restjes 
    spaghetti. 
D Showavond. Op de mooiste en meest sfeervolle avond van het hele kamp voel ik me helemaal in  
    mijn sas. 

ANTWOORDEN: 
Vraag 1: A = 3, B = 2, C = 1, D = 4 ;  Vraag 6: A = 3, B = 1, C = 2, D = 4 ;
Vraag 2: A = 3, B = 1, C = 2, D = 4 ;  Vraag 7: A = 3, B = 1, C = 2, D = 4 ;
Vraag 3: A = 2, B = 1, C = 3, D = 4 ;  Vraag 8: A = 2, B = 1, C = 4, D = 3 ; 
Vraag 4: A = 4, B = 2, C = 3, D = 1 ; Vraag 9: A = 3, B = 2, C = 4, D = 1 ;
Vraag 5: A = 3, B = 4, C = 1, D = 2 ;   
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Ik heb het meeste nummer … : 

1. Jij bent de sfeerleiding! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Jij bent een echt feestbeest. “Het 
leven is een groot feest” en “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd” zijn jouw levensmoto’s. 
Elk moment van de dag zie jij als het geschikte moment om een mop of een gek verhaal te vertellen. 
Geen tijd voor verdriet, een lach op een gezicht is voor jou het allerbelangrijkste! Iedereen zal het 
geweten hebben als jij er bent geweest, omdat je zo enthousiast bent.

2. Jij bent de zorgende leiding! “Soldiers of Love! Vuur liefde , geen kogels meer alle wapens neer!” 
Voor jou is respect en liefde voor jezelf en elkaar het enige wat telt. Jij bent een echte groepsper-
soon. Is er iets ergs gebeurd of heeft iemand verdriet, jij bent de eerste die het ontdekt en meteen 
klaarstaat om te gaan helpen. Door knuffels te geven en te vragen hoe het met iedereen gaat, zorg 
jij ervoor dat iedereen zich op zijn gemak voelt en niets te kort komt.

3. Jij bent werkverzettende leiding! Voor jou is geen taak te zwaar of geen berg te hoog. Het liefste 
wat je doet, is je inzetten voor de Chirogroep en evenementen organiseren. Wanneer er iets gere-
geld moet worden, ben jij de eerste die zich kandidaat stelt. Bovendien is je werk steeds dik in orde. 
Op een Chirozondag sta jij meer op de achtergrond, omdat je alles aan het klaarzetten of opruimen 
bent zodat alles op wieltjes loopt. Jij bent een sterke rots waar de groep steeds op kan bouwen.

4. Jij bent de gekke leiding! “Alledaags” staat niet in jouw woordenboek. De andere dagen van de 
week ben je al serieus genoeg, op de Chiro is het tijd om eens gek te doen. Geen idee is voor jou 
te gek om uit te proberen! Eens je begint te fantaseren, ben je niet meer te stoppen en zit je op een 
heel andere planeet of in je eigen fantasiewereld. Bovendien haal je ook graag pranks uit met ande-
ren. Een fake drol in het toilet op de grond leggen of een snor op iemands gezicht tekenen terwijl die 
slaapt, zijn dingen die jij zou doen.
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN:
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DROEDELS:

1) 6) 

2) 
7) 

3) 
8) 

4) 
9) 

5) 
10) 
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CHIROSCOOP:
TWEELING
21 mei - 20 juni
Je zit deze week niet lekker in 
je tweelingvelletje. Zeker nu dat 
Chiro-uniform nogal spant na 2 
weken thuis te zitten. Maar geef 
niet op omdat de weegschaal 
vanochtend een streepje hoger 
stond, het valt allemaal wel mee 
als je naar beneden afrond.

WEEGSCHAAL
23 september - 22 oktober
Je hebt deze week geluksplaneet 
Jupiter aan je zijde, liefste Weeg-
schaal. Alles loopt van een leien 
dakje, je hoeft nergens moeite 
voor te doen en een onverwachte 
financiële meevaller laat je toe de 
kookploeg in te huren voor een 
dagje vol kampeten in je eigen 
huis. 

WATERMAN
21 januari - 20 februari
Een ongunstig aspect van pla-
neet Saturnus zorgt voor flink 
wat verveling, beste Waterman. 
Chirospelletjes kan je echter ook 
thuis met onwetende huisge-
noten doen. Speel bijvoorbeeld 
kiekboe met de mama of papa, 
of dikke Berta met je huisdier. 
Boze kikkers op YouTube opzoe-
ken (angry frog) is ook altijd een 
goede optie.

KREEFT
21 juni - 22 juli
Jij en je ouders zitten niet bepaald 
op één lijn deze week, liefste 
Kreeft. Zeker niet wanneer het 
om belangrijke problemen gaat, 
zoals wel of geen dessert. Erover 
praten of ruziën heeft geen zin. Je 
kan beter ineens al het wc-papier 
verstoppen, dat zal ze leren.

SCHORPIOEN
23 oktober - 22 november
Met smaakvolle dwergplaneet 
Pluto aan je zijde is het nu het 
aangewezen moment om je stijl 
te veranderen, Schorpioen. Wat 
dacht je van een zwembroek 
in plaats van een uniform? Of 
wc-papier als onderbroek? Be-
spaart je toch enkele minuten 
veegwerk per dag.

VISSEN
21 februari - 20 maart
Door een positieve invloed van 
Venus ken je deze week vooral 
ups in plaats van downs, lieve 
Vissen. Met de gezondheid is 
alles top en de kookkunsten van 
de mama en/of papa zijn er alleen 
maar op vooruit gegaan de afge-
lopen weken. Toevallig passeer je 
ook op 1,5m afstand je favoriete 
Chiroleider of -leidster, die net 
een taart op overschot heeft.

LEEUW
23 juli - 22 augustus
Met planeten Venus en Mercurius 
aan je zijde wordt het een goede 
week voor basishygiëne, Leeuw. 
Het handen wassen heb je al 
volledig onder de knie, maar na 
3 dagen dezelfde onderbroek te 
dragen is het misschien toch tijd 
voor afwisseling. Een week zon-
der rondlopen bijvoorbeeld.

BOOGSCHUTTER
23 november - 21 december
Met planeet Venus aan je zijde is 
de kans groot dat je deze week 
een bezoekje van cupido krijgt, 
beste Boogschutter. Wordt het 
dan toch iets meer met die ene 
knapperd van je afdeling? Met 
je charmes en een lange ge-
desinfecteerde liefdesbrief weet 
je hem/haar/het in geen tijd te 
winnen.

RAM
21 maart - 20 april
Sta jezelf toe het een tikkeltje 
rustiger aan te doen, Ram. Dat 
is een absolute must. Ga je in 
dit tempo door, dan kom je jezelf 
gegarandeerd een keer tegen. Je 
hoeft je echt niet schuldig te voe-
len wanneer je na vijf afleveringen 
van je favoriete serie behoefte 
hebt aan een dutje, de andere vijf 
wachten wel op jou.

MAAGD
23 augustus - 22 september
De kans is groot dat je de komen-
de week een fikse drang voelt om 
op zondag tussen 14u en 18u je 
Chiro uniform aan te doen, liefste 
Maagd. En daar is niks mee, geef 
er gewoon aan toe. De leiding 
loopt ook al twee weken rond in 
Chiro-uniform, het gemis is groot.

STEENBOK
22 december - 20 januari
Een ongunstig aspect met planeet 
Mars maakt dit een bijzondere 
week voor jou, Steenbok. Na een 
grondige inspectie van je school-
rugzak blijkt al je huiswerk in de 
rugzak van je buurman/vrouw te 
zijn beland. Niet getreurd, in april 
volgt het blijde weerzien.

STIER
21 april - 20 mei
Dit is de ideale moment om je ka-
mer op te ruimen, liefste Stier. Ui-
teraard ben je dit na vijf minuten 
beu of stop je omdat je iets vindt 
om mee te spelen om vervolgens 
nog twee weken in een absoluut 
stort te slapen, maar je hebt het 
toch geprobeerd
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RECEPTEN:
PIETENPAP: 
Iedereen die al is mee geweest op kamp kent deze lekkernij wel. Normaal is hét dessert der des-
serten maar één keer per jaar te verkrijgen, maar speciaal voor jullie delen we het geheime recept 
van keukenprinses Brigitte. Best te serveren uit een plastieken beker.

Ingrediënten: 
- 100 gram macaroni
- 1 zakje puddingpoeder
- 1 liter melk
- 100 gram suiker

Recept:
1. Kook de macaroni gaar, giet af en laat uitlekken. 
2. Meng in een kopje de inhoud van het zakje puddingpoeder en de suiker  

met 5 eetlepels van de melk. 
3. Breng de rest van de melk aan de kook. 
4. Neem de pan van het vuur en giet er al roerend de puddingpoederoplossing in. 
5. Laat dit onder voortdurend roeren nog even doorkoken. 
6. Meng de macaroni onder de pudding.
7. Warm serveren. 

PIZZA BOTERHAMMEN: 
Omdat boterhammen maar saai zijn en je nooit genoeg pizza kan hebben. 

Ingrediënten: 
- Toastbrood, maar kan ook met normaal brood
- Tomaat in blik. Gaat best met italiaanse garnituur of tomatenpurree. 
- Gemalen kaas
- Toppings: olijven, salami, hesp, champignon, paprika,  
   kerstomaatjes, ajuin, italiaanse kruiden,… 

Recept:
1. Leg de boterhammen op een ovenplaat. 
2. Besmeer de boterhammen met een dun laagje tomaat. 
3. Beleg met je favoriete toppings. 
4. Strooi gemalen kaas over de boterhammen. 
5. Laat 5-10min bakken in een voorverwarmde oven op 200°C. 
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CHOCOLADETAART: 
Tip: Je kan deze taart omvormen tot een echte chirotaart of een verjaardagstaart. Dit doe je door 
letters of figuren uit te knippen in papier of karton. Leg op de afgekoelde taart en zeef bloemsuiker 
over heel de taart. Haal de figuren weg. Je ziet de afdruk achtergebleven in bloemsuiker. Succes 
gegarandeerd. 

Ingrediënten: 
- 250 gram donkere chocolade 
- 80 gram suiker
- 100 gram boter
- 50 gram bloem
- 3 eieren
- 1 tl bakpoeder
- Snuifje zout

Recept:
1. Breek de chocolade in kleine stukjes en smelt die au bain-marie met de boter.
2. Nadat de chocolade gesmolten is, roer je tot het mengsel glad is en laat je het afkoelen.
3. Verwarm de oven voor op 180 °C.
4. Breek de 3 eieren en scheid het eiwit van de eidooiers. Gebruik een klopper om de eidooiers 

met de suiker te mengen tot het geheel wit wordt.
5. Voeg de gezeefde bloem en het bakpoeder geleidelijk aan toe en meng het geheel daarna 

met de gesmolten chocolade. Klop de eiwitten op met een snuifje zout tot het een stijf geheel 
wordt. Spatel het opgeklopte eiwit beetje bij beetje voorzichtig onder het mengsel tot je een 
luchtig beslag hebt.

6. Giet het mengsel in een ingevette bakvorm en bak gedurende 10 minuten.
7. De cake moet in het midden zacht blijven. Laat afkoelen voor je de cake uit de bakvorm haalt.
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LIEDJES:
Ken jij al onze chiroliedjes al vanbuiten?

Bivaklied
Leven op het ritme van de wind en van de zon, 
zingen op de melodie van bos en beek en bron.
Slapen met ‘t getrommel van de regen op het dak, 
ontwaken met de morgendauw: we zijn weer op bivak.

Ieder die ons ziet, kijkt raar
Wat niet kon, dat wordt hier waar
Vreemd wordt vriend en klein is groot
In onze ploeg valt geen-een uit de boot

Trek er mee op uit, breek grenzen open, samenspel  
wordt teken om te HOPEN!
Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan. 
Een nieuwe wereld roept om DOOR TE GAAN!

Robin Hood
Robin Hood en Kleine Jan die liepen door het bos, 

niemand die hen tegenkwam geen sheriff die ze zag. 
Jan was de grote beer, Rob de slimme vos, 

Jodela de jodilé het wordt een mooie dag. 

Rob en Kleine Jan die lagen lekker in het water, 
ze vergaten de soldaten van de sherrif. (tralala)

Ze ontdekten inderdaad ook veel te laat hun grote flater 
en dan komt zo’n mooie dag niet uit de verf.

Robin Hood en Kleine Jan die liepen door het bos, 
om de halve meter wel zoefde er een pijl. (zoef zoef zoef)

Maar iemand die goed vluchten kan die plukt er wel de vruchten van. 
Jodela de jodilé die gaat niet voor de bijl (2x)

JODELADE JODELE DIE GAAT NIET VOOR DE BIJL
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Openingslied
Refrein: 

Met een lied (met een lied) en met een lach (ha ha ha )
aan iedereen een goeie dag.

Met een knipoog (knipoog) of een zoen (smak)
met een wenk om chiro te doen.

Een wenk voor een dag die je maken mag,
een dag om te spelen en te delen,

te zingen en te springen en te bidden en te dansen,
een dag met duizend kansen.

->  Refrein

Dus kom erbij, zet alles maar opzij:
we vliegen erin van bij het begin.

Vriendschap, inzet, samenspel:
ieder is bij ons van tel.

-> Refrein

In de maneschijn
In de maneschijn, in de maneschijn

klom ik op een ladder naar het raamkozijn
maar je was er niet, maar je was er niet,

dit is een vogel en dat is een vis,
dat is een duizenpoot die schoenenpoetser is,

en dat is één, en dat is twee,
en dat is dikke, dikke tante ké
en dat is recht, en dat is krom,
en we draaien het wieleke om!

De zon zien zakken
Ik heb de zon zien zakken in de zee
Ik heb de zon zien zakken in de zee
Ik heb de zon zien zakken
de zon zien zakken
de zon zien zakken in de zee

Variant: Ik heb de zak zien zonnen in de zee.
Variant: Ik heb de zee zien zakken in de zon.
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KLEURPLATEN:
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OPLOSSINGEN:
WOORDZOEKER: KRUISWOORDRAADSEL:

DE SLIMSTE CHIROMENS: WAAR OF NIET WAAR:
1. D
2. A
3. B
4. D
5. C
6. A
7. C
8. Dit blijft nog een verrassing!
9. B
10.D

1. Niet waar, chiro Sint Gummarus bestaat  
    al langer
2. Waar, er zijn 891 groepen
3. Niet waar, er zijn 221 jongens- &  
    272 meisjesgroepen
4. Waar
5. Waar
6. Niet waar, andersom 2 jongens en 1 meisje
7. Waar
8. Waar (meer info vind je op de site)
9. Waar
10. Niet waar, de oudste

KOORDROOF:
Leider Tim

1. Ik kijk al uit naar het kamp
2. Stevige Chirogroeten van de leidingsploeg
3. Chiro is de leukste jeugdbeweging van het land
4. Door het corona virus moeten we elkaar tijdelijk 
missen, maar we zien elkaar snel weer!

REBUSSEN:

1. Inktvis
2. Pindakaas
3. Benzine 
4. Tweeling
5. binnenkomen
6. Klopjacht
7. Tennis
8. Cupido
9. Watervoorziening
10. Nachtblind

DROEDELS:




