Zoek alle woorden
terug in het veld!

•
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•

-

aspi				banier			
bossen			groepsdag		
onvoorspelbaar
kamp				kampvuur			
keti				massaspelen		
-

pallieter		speelclub		
plezant			lier			
rakwi			
slaapzak		spelletjes
tito
tweedaagse

dropping
veldbed
vieruurtje
zondag
chiro
leiding

Lees de beschrijvingen
onderaan en vind alle woorden!
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Verticaal
1. Boom tak twijg blad nest ei ...
19
3. Meisjesactiviteit op kamp
4. Dag op kamp met veel geblesseerden
5. Straat met ons speelterrein
6. Koffiekoekenfestijn
Horizontaal
Verticaal
7. Favoriete accessoire
Horizontaal
2. Traditie op de eerste zondag
1. Boom tak twijg blad nest ei ...
8. Evenement in september
2. Traditie op de eerste zondag
10. Toepasselijk jaarthema
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10.contactgegevens
Toepasselijk jaarthema
12. Subtabblad naar de
4. Dag
op kamp
met
veel geblesseerden
11.
Jongensactiviteit
op kamp
12.
Subtabblad
naar
de
contactgegevens
13. Heilig geschrift van de Chiro
5. Straat met ons speelterrein
13. Zonder hen geen Chiro
13. Heilig geschrift van de Chiro
16. Maker van de website
6. Koffiekoekenfestijn
14. Populairste
16.
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van
de
website
18. Chirowinkel
7. Favoriete
accessoirenaam bij de leiding
15. Steunindoor
online te shoppen
18.jaar
Chirowinkel
19. Hoogtepunt van het
8. Evenement
september
9. Voel
vrij tussen je ...
17. je
Anarchirodag
19. Hoogtepunt van het jaar
11. Jongensactiviteit op kamp

13. Zonder hen geen Chiro
14. Populairste naam bij de leiding

Van makkelijk naar moeilijk.
Kan jij ze allemaal? Op elke rij, kolom
en vak mogen alle cijfers
maar 1 keer voorkomen.

MAKKELIJK

normaal

moeilijk

Maak deze tekening op een speciale manier. Je
kan bijvoorbeeld een krijttekening maken of
wasco gebruiken

Fietsen jouw mama en papa graag? Of dansen ze misschien graag? Laat het ons weten door ze na
te tekenen terwijl ze hun favoriete hobby uitoefenen.
Laat je fantasie de vrije loop! Misschien willen jullie de leidingsploeg eens tekenen? Nee wacht!
Een leuke herinnering van op kamp is ook een uitdaging om te tekenen.
Wij zijn alvast benieuwd naar jullie tekenkunsten. Veel plezier!

Wil je graag je tekening naar ons opsturen? Dat zouden wij de
max vinden!
Ons Adres:
Boomlaarstraat 72 - 2500 Lier
Of stuur een foto van jullie creatie naar ons door via mail:
leiding@chirolier.be

WAT DOE JJ MET DE EIERDOZEN
ALS DE EITJES OP ZIJN?
JE GOOIT ZE TOCH NIET WEG?
MAAK ER IETS LEUKS MEE!

WAT HEB JE NODIG?
• - groene verf
• - wit papier
• - 2 eierdozen (dozijn)

- 2 wc-rollen
- 2 ogen (optioneel)

1. Verf de eierdozen groen.
2. Knip 2 wc rollen in 2 en verf deze ook groen.
3. Als de verf droog is kan je een 2de laag doen als het
nodig is.
4. Als de verf droog is, pak je 1 eierdoos en je verft de
binnenkant in het rood.
5. Je pakt een wit blad en tekent de tanden van de krokodil
(kijk naar voorbeeld op de foto).
6. Lijm de tanden in de eierdoos waar je rood hebt in geverfd.
7. Lijm de 2 eierdozen aan elkaar met secondelijm.
8. Pak de 4 wc rollen, plooi de bovenste randjes om van ongeveer 1 cm (om de poten te kunnen
vastlijmen)
9. Draai de eierdozen om en plak in elke hoek van de doos een wc rol waar je de tanden niet hebt
geplakt.
10. Draai de eierdozen terug om en plak de 2 ogen op de doos waar je de tanden hebt in
gehangen .

Heb je tijdens het maken een ander dier in je hoofd DAT je kan
maken met eierdozen? Laat gerust jouw creaties eens zien aan ons
via mail!

VERBIND DE PUNTJES IN DE JUISTE VOLGORDE
EN ONTDEK WAT JE GETEKEND HEBT!

VUL ALLE INFORMATIE IN
IN HET MISSIERAPPORT!
KAN JIJ ALLE TIPS ONTCIJFEREN?

P uzzel missie - geheim agent
Je bent aangenomen als geheim agent en voor je eerste missie moet je al je collega geheim
agenten naar het juiste land sturen. Ze staan allemaal in de hal van Schiphol en je weet nog niet
wie ze zijn. In je missie map zit een overzicht van alle mensen in de hal en de vliegtickets met hun
vlucht (flight) nummer en de bestemming, die je nog even moet ontcijferen.

Je bent aangenomen als junior geheim agent en voor je eerste

Aan jou de taak om de juiste agenten naar de juiste bestemming te
sturen!
missie moet je al je collega geheim
agenten naar het juiste land

sturen. Ze
staan
allemaal
in de hal van
Schiphol
en je weet nog
Kan
jij het
missierapport
als eerste
invullen?
De oplossing staat op het einde van de bundel.

niet wie ze zijn. In je missie map zit een overzicht van alle mensen
in de hal en de vliegtickets met hun vlucht (flight) nummer en de
bestemming, die je nog even moet ontcijferen. Aan jou de taak om
de juiste agenten naar de juiste bestemming te sturen.
Het eerste vliegtuig vertrekt over een half uur, dus snelheid is
gewenst.
Vul alle informatie in in het missie rapport.

Missie rapport
PLAK HIER DE

PLAK HIER DE

JUISTE FOTO

JUISTE FOTO

Naam:

____________________

Naam:

____________________

Spion nr:

____________________

Spion nr:

____________________

Bagage:

____________________

Bagage:

____________________

Flight nr.:

____________________

Flight nr.:

____________________

Bestemming code: _____________

Bestemming code: _____________

Land:

Land:

____________________

____________________

PLAK HIER DE

PLAK HIER DE

JUISTE FOTO

JUISTE FOTO

Naam:

____________________

Naam:

____________________

Spion nr:

____________________

Spion nr:

____________________

Bagage:

____________________

Bagage:

____________________

Flight nr.:

____________________

Flight nr.:

____________________

Bestemming code: _____________

Bestemming code: _____________

Land:

Land:

____________________

____________________

Geheim agent 107
Is geen vrouw
Draagt geen lange broek
Draagt geen korte mouwen
Heeft geen blauwe schoenen
Is niet kaal
Heeft geen snor

Geheim agent 008

Draagt geen rode schoenen

Draagt geen stropdas

heeft geen krullen

heeft geen rok of jurk aan

draagt geen zonnebril

heeft geen bruin haar

Heeft geen krullen

Draagt geen jurk

Draagt geen rok

Heeft geen gele trui

Draagt geen hakken

Is geen man

Geheim agent 406

Heeft geen lang haar

Heeft geen sproeten

Heeft geen krullen

Heeft geen stropdas

Is niet kaal

Draagt geen rood

Geheim agent 590

Informatie:
Geheim agent 008 gaat met een weekendtas op pad.
Dit is niet Mister M.
F. Spoon, 406 en een rugzak horen niet bij elkaar.
Robin L is geheim agent 406 maar heeft geen koffer.
Mister M gaat met zijn rugzak hij heeft niet nr. 590.
Dr. B ook niet.
Spion nr.

Naam

Bagage
(koffer, trolley, weekendtas, rugzak)

008
107
406
590

37

8B

weekendtas

rugzak

809

953A

C

trolley

33
5A

koffer

P45

Q89

R61

O17

G81

V31

N62

F84

P94

T92

C63

H09

Y76

F34

R34

V84

V22

K30
Q89

M25

J77

W38

D58 B83 A73

Q48 L70

G52

U39

K26 H87

H11

Z54

D73

E36

T84
O83
I13

I73 L36

H09 C63

C47

G93

P35 S27

D24

R64

Z94

A64

V33

T93

Y84

W29

C94

D64

L67

Vind de juiste weg van thuis
naar ons CHIROHEEM!

start

CHIROHEEM

KLEUR DE VAKJES
IN DE JUISTE KLEUREN
EN GENIET VAN JE ZELFGEMAAKT
KUNSTWERK!

1 = Roos
2 = GRIJS
3 = blauw
4 = Groen
5 = Rood
6 = Geel
7 = PAARS

VOLG DE STAPpEN EN MAAK MUZIEK!

WAT HEB JE NODIG?
• - wc-rollen
• - verfborstel + verf
• - papier

- versieringen
- rijst / steentjes

Stap 1: Zoek een lege wc-rol.
Stap 2: Zoek een papiertje en bevestig dit aan één
uiteinde van de rol, zodat ze aan één kant
afgesloten is. Je kan dit papiertje vastmaken door
er een elastiekje rond te doen.
Stap 3: Vraag aan je mama of papa een beetje rijst
of zoek kleine steentjes buiten en giet deze in de wc-rol.
Stap 4: Sluit de rol nu aan de andere kant ook af met een papiertje.
Stap 5: Versier je instrument en jouw schuddoosje is klaar.

Hier enkele voorbeeldjes van hoe je je instrument kan versieren.

vouw een papier om in een dier!

WAT HEB JE NODIG?
• - vierkant papier
• - veel geduld
Let op: Maak de vouwlijnen in elke stap zo scherp mogelijk,
door bijvoorbeeld met je nagel over de vouwlijn te gaan,
zodat het vouwen makkelijker wordt.
Stap 1:
Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier
dubbel van links naar rechts en weer terug.

Stap 2:
Vouw het papier dubbel van onderen naar boven.

Stap 3:
Vouw beide lagen omlaag zodat ze iets meer dan de
helft uitsteken.

Stap 4:
Vouw alleen de bovenste laag omhoog.

Stap 5:
Vouw het papier dubbel van rechts naar links.

Stap 6:
Vouw de linker punt omlaag en weer terug.

Stap 7:
Vouw de linker punt naar binnen, tussen de twee lagen papier,
langs de vouwlijn gemaakt in stap 6.

Stap 8:
Draai jouw papier met de punt naar onder en Vouw
de onderste punt van de bovenste laag schuin omhoog om de linkervleugel te vormen. Doe hetzelfde
aan de andere kant voor de rechtervleugel.

Stap 9:
Vouw de punten van de vleugels iets omlaag en naar buiten.

Stap 10:
Plaats je zelfgemaakte duif op een mooie plaats of geef het cadeau aan mama of papa

In elk vakje staat er iets geschreven dat met onze Chiro te maken heeft. Drie vakjes hebben steeds
iets gemeenschappelijk, dit moet je proberen te achterhalen. Je moet dus vier verschillende
woorden vinden.

Verboden te liften

Joepie, een nieuw
bandje voor rond
mijn pols

Liedje

Liepen niet op het
strand maar door
het bos

In uniform naar
school

Koning Arthur en de
heilige graal

Asterix en Obelix

De zeven schaken

Midden in de nacht

Geen smartphone
meepakken

Ontbijt op de grote
markt

Steelt van de rijken

STIER:

KREEFT:

BOOGSCHUTTER:

21 april - 20 mei

21 juni - 22 juli

23 november - 21 december

Dit
is
de
ideale
moment
om je kamer op te ruimen,
liefste stier. Uiteraard ben je
dit na vijf min 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.

TWEELING:

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.

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 liefdesbrief
weet je hem/haar/het in geen tijd te
winnen.

SCHORPIOEN:

RAM:

23 oktober - 22 november

21 maart - 20 april

Je zit deze week niet lekker in je
tweelingvel. Maar geef niet op omdat de weegschaal vanochtend een
streepje hoger stond, het valt allemaal wel mee als je naar beneden
afrond.

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? Bespaart je toch enkele minuten veegwerk per dag.

WEEGSCHAAL:

VISSEN:

MAAGD:

23 september - 22 oktober

21 februari - 20 maart

23 AUGUSTUS - 22 september

21 mei - 20 juni

Je hebt deze week geluksplaneet
Jupiter aan je zijde, liefste weegschaal. 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.

Door een positieve invloed van
Venus ken je deze week vooral ups
in plaats van downs. Met de gezondheid is alles top en de kookkunsten van de mama en/of papa
zijn er alleen maar op vooruit gegaan de afgelopen weken.

WATERMAN:

LEEUW:

21 januari - 20 februari

23 juli - 22 augustus

Een ongunstig aspect van
planeet Saturnus zorgt voor flink
wat verveling. Chirospelletjes kan
je echter ook thuis met onwetende
huisgenoten doen. Speel bijvoorbeeld kiekboe met de mama of
papa, of dikke berta met je huisdier.

Met planeten Venus en Mercurius aan je zijde wordt het een
goede week voor basishygiëne. 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
zonder rondlopen bijvoorbeeld.

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 voelen wanneer
je na vijf afleveringen van je
favoriete serie behoefte hebt aan
een dutje, de andere vijf wachten
wel op jou.

Planeet van de schoonheid
Venus komt deze maand in
jouw sterrenbeeld te staan. Dit
betekent dat het het perfecte moment is om die lockdown-look eens
om te draaien. Geniet volop van de
kappers die terug open zijn en, in
godsnaam, draag eens iets anders
dan die joggingbroek.

STEENBOK:
22 december - 20 januari

Door het effect van de planeet
Mars zit je plots boordevol energie.
Je stuitert van hier naar daar met
alle gevolgen: Je ouders smeken je
chiro-leiding om je eens goed uit te
putten, en de chiro-leiding smeekt
dan weer op haar beurt je ouders
om voor deze maand misschien
een andere hobby te kiezen.

WOORDZOEKER:

kruiswoordraadsel:

sudoku:
MAKKELIJK

normaal

moeilijk

ben jij een geheim agent?

Missie rapport

Naam:

____________________
Dr. B

Naam:

Mister M
____________________

Spion nr:

____________________
008

Spion nr:

107
____________________

Bagage:

____________________
Weekendtas:

Bagage:

Rugzak
____________________

Flight nr.:

____________________
809C

Flight nr.:

378B
____________________

Bestemming code: _____________
V31

T93
Bestemming code: _____________

Land:

____________________
Colombia

Land:

Thailand
____________________

Naam:

____________________
Robin L

Naam:

____________________
F. Spoon

Spion nr:

____________________
406

Spion nr:

____________________
590

Bagage:

____________________
Trolley

Bagage:

____________________
Koffer:

Flight nr.:

953A
____________________

Flight nr.:

____________________
335A

U39
Bestemming code: _____________

Q48
Bestemming code: _____________

Land:

Land:

Italië:
____________________

Tsjaad
____________________

woordpuzzel:

Verboden te liften

Joepie, een nieuw
bandje voor rond
mijn pols

Liedje

Liepen niet op het
strand maar door
het bos

In uniform naar
school

Koning Arthur en de
heilige graal

Asterix en Obelix

De zeven schaken

Midden in de nacht

Geen smartphone
meepakken

Ontbijt op de grote
markt

Steelt van de rijken

dropping

dag van de jeugdbeweging

robin hood

kampthema’s

