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‘Chiro Hei gaat op kamp’ 
WOORDZOEKER 

Vind jij alle woorden? 
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ZOEK DE 7 VERSCHILLEN 
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KLEURPLAAT 
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DOOLHOF 
Help jij leidster Maya met het terugvinden van de brievenbus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fpremium-vector%2Fdoolhof-puzzel_3406289.htm&psig=AOvVaw3fSW-AUWErIYUtUMUbWsJ_&ust=1584906370601000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjSgsGqrOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fotosearch.nl%2Fclip-art%2Fpostbus.html&psig=AOvVaw3jl6oqKpMK9rs8WCAX6iJT&ust=1584906913712000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjF1cCsrOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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PETIT-BEURRE TAART 

 

Benodigdheden (voor 4 personen): 

✓ 4 el bloemsuiker 

✓ 250 g zachte boter 

✓ een kommetje koude melk met 

een scheutje koffie 

✓ 1 pak petit-beurre koekjes 

✓ Hagelslag of smarties voor de 

afwerking 

 

Recept: 

1. Doe de boter en bloemsuiker samen in een kom en meng goed. 

2. Maak een eerste laag van droge koekjes op een schaal of bord. Smeer 

hierop een dun laagje van het botermengsel.  

3. Maak vervolgens opnieuw een laag met koekjes, maar dip ze eerst in 

de melk. Herhaal deze stappen en werk de bovenkant van de taart af 

met hagelslag of smarties. 

4. Laat de taart een uurtje rusten in de koelkast. 

 

 

        Recept: https://www.lekkervanbijons.be/recepten/petit-beurre-taart 

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/petit-beurre-taart
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CHIRO KARAOKE 
Kan jij de liedjes aanvullen en zingen? 

 ‘K zen ba de chiro 

‘K zen ba de ……………….  

en ‘k eet nen bow mej ………………. 

‘t is nen hoewep ………………. bijeen  

zoewiet hedde nog noewet gezien 

‘k zen ba de ………………. 

mo as ge ‘t faan bezie 

dan wette ‘t is hie goe 

en daarom blavek hie      Konijnen Rock en Roll 

Dit is de konijnen Rock en Roll 

Konijnen razen door het woud, 

de één is …………… , de ander is stout. 

Waar is dat ………………….? 

  Daar is dat ……………………. 

Wie heeft dat ………………..? 

  Die heeft dat ……………………. 

De poes van tante Loes 

Er is een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ling geboren bij de poes van tante Loes.  

Er is een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ling geboren bij de poes van tante Loes.  

De eerste was een ………………., de tweede was een meisje, 

de derde kon niet komen, want de vierde was niet thuis.   

De vijfde was te mager, de zesde was te ……………………  

en de zevende had de …………………. van den achtste ingeslikt 

Bikke bikke bik 

  Bikke bikke bik, hap hap, hap 

   eerst de ………. en dan de ………….. 

   dan de boter en de ………….. 

   dat verdient een warm ……………………! 

Er was een non 

Er was een non en die had een ………………,  

en bingo was zijn naam (2x) 

B-I-N-G-O (3x) 

En Bingo was zijn naam. 
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Met liefs 

Stotteren en giechelen zo rood als een tomaat. 

Een vreemd, plezant gevoel tintelt door m’n ruggengraat. 

‘k Wil dolgraag iets vertellen, maar hoe pak je dat nu aan? 

Je woont al op m’n pennezak, maar dat zal niet volstaan. 

Refrein: 

  Omdat ik van je hou, tel ik ……………………, schrijf ik jou. 

  ‘Met liefs’ erbij voel ik ……………..………….., ben ik blij. 

  ‘k Heb je foto op zak, spring met gemak tot op het dak. 

  Als ik uren naar de ………………..…… kijk denk ik aan jou,  

  omdat ik ziels-enorm-……………….…….. heel erg van je hou. 

We sprinten rond het blokje en we blinken in ons vel. 

Wapperende oren zijn bij ons niet echt van tel. 

Men mensenvlees gaan knutselen, waar halen ze ‘t idee? 

Die plastieke chirurgie, doen we daar zo snel aan mee? 

Refrein 

De zon is aan het schijnen en ‘t is ook nog volle maan. 

De schaapjes op het droge, de problemen van de baan.  

Nu weet ik het wel zeker, ‘t is voor eeuwig en altijd.  

Maar ‘t kan ook nog verkeren en dat vraagt dan weer wat tijd. 

Refrein 

Avondlied 

O Heer d’ avond is neer gekomen. 

De zonne zonk, het duister klom. 

De ………………. doorruisen de bomen 

en verre …………………. staan alom. 

Wij knielen neer om U te zingen, 

in ‘t slapend woud ons ………………….. 

Wij danken U voor wat w’ontvingen 

en vragen, Heer, verlaat ons niet. 

Knielen, knielen, knielen wij neder, 

door de stilte weerklinkt onze bee. 

Luistren, fluistren kruinen mee, 

en sterren staren teder, 

Geef ons heer zegen en rust en vree. 
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SUDOKU 
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KNUTSELEN MET WC-ROLLEN 
 

Unicorn 

Benodigdheden: 

- Leeg rolletje wc-papier 

- Gekleurd papier 

- Wol  
- Lijm/plakband 

- Schaar 

Werkwijze: 

1. Kleef een gekleurd papier rond het wc-rolletje 

2. Geef de unicorn een gezichtje met behulp van gekleurd papier 

3. Knip een hoorn uit gekleurd papier en plak deze bovenaan 

4. Maak met enkele draadjes wol de manen en de staart en plak deze vast met lijm/plakband 

Heb je geen gekleurd papier? Gebruik dan gewoon wit papier en kleurpotloden/stiften 

 

Knikkerspel 

Benodigdheden: 

- Lege rolletjes wc-papier  

- Stiften/potloden 

- Schaar 

Werkwijze: 

- Knip een vierkantje uit aan de onderkant van elk rolletje wc-papier 

- Versier de rolletjes 

- Schrijf er een cijfer op 

Hoe spelen? 

Rol met knikkers en haal zo veel mogelijk punten! 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-T6M3mqynyzw/US8gtUNusYI/AAAAAAAADys/7qUv_MwLn18/s1600/juego+canicas+murmel+spiel+kinder+nin%25CC%2583os+tp+rolls+klopapierrollen+rollos+papel+higienico+kids+game+marble+recyclar.jpg
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ONTWERP JOUW EIGEN CHIROVLAG 
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CHIROQUIZ 
 

Wie van de leiding … 

1. is het oudst? 

a. Maya 

b. Lauranne 

c. Ward 

d. Thomas 

e. Jorben 

 

2. is het jongst? 

a. Ella 

b. Jesse 

c. Willy 

d. Ruben 

e. Tibo 

 

3. eet liever geen ananas op haar 

pizza? 

a. Marie 

b. Yoni 

c. Michelle 

d. Inés 

e. Ella 

 

4. heeft ooit in het buitenland 

gestudeerd? 

a. Lore 

b. Luca 

c. Maya 

d. Panda 

e. Lien 

5. studeert geen verpleegkunde? 

a. Thomas 

b. Lauranne 

c. Noa 

d. Louise 

e. Leni 

 

6. heeft geen kat thuis? 

a. Janneke (Ian) 

b. Marlies 

c. Seppe 

d. Marie 

e. Ward 

 

7. heeft geen broer/zus in de 

chiro? 

a. Jonas (Rectem) 

b. Michelle 

c. Clé (Michiel) 

d. Noa 

e. Florian 

 

8. mist jullie het hardst? 

a. Viktor 

b. Bossie (Wannes) 

c. Budts (Jarne) 

d. Djaro 

e. Senne 

 

  

Antwoorden: 1C, 2B, 3A, 4E, 5D, 6B, 7E, 8 / (wij missen jullie natuurlijk allemaal ♥) 
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CHIROPOST 
Stuur jij een kaartje naar oma/opa, moeke/vake, buurman/buurvrouw, 
vriend/vriendin, bewoners van een rusthuis…? 

 Speciaal voor jou een tekening 
 
 
 
 Van:              Voor: 
 

TEGOEDBON  
      

     Deze bon is goed voor: 

- Een dikke knuffel 

- Een bezoekje 

- …………………………………………………………………………… 

(In te ruilen wanneer alles weer goed is) 

        VAN:                                                          VOOR: 
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CHIROPOST 

Stuur jij een kaartje naar oma/opa, moeke/vake, buurman/buurvrouw, 
vriend/vriendin, bewoners van een rusthuis…? 

 Speciaal voor jou een tekening 
 
 
 
 Van:              Voor: 
 

TEGOEDBON  
      

     Deze bon is goed voor: 

- Een dikke knuffel 

- Een bezoekje 

- …………………………………………………………………………… 

(In te ruilen nadat alles weer terug goed is) 

        VAN:                                                          VOOR: 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.negenduust.com%2Fproduct%2Fnegenduust-postkaartje%2F&psig=AOvVaw38XdUoC_E5i4KZqnripdNi&ust=1584960794104000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiospz1regCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.negenduust.com%2Fproduct%2Fnegenduust-postkaartje%2F&psig=AOvVaw38XdUoC_E5i4KZqnripdNi&ust=1584960794104000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiospz1regCFQAAAAAdAAAAABAG
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RAADSELS 
 

A. De vader van Pieter heeft 3 zonen: Jan, Joris en …? 

B. Het begint met een ‘t’, het zit vol met ‘t’ in en eindigt met een ‘t’.  
Wat is dit? 
 
 

C. Als ik jong ben, ben ik lang. Hoe ouder ik ben, hoe korter. Wat ben ik? 

 

D. Welke beroepen hebben de volgende personen? Je kan beroepen 
vormen met de letters. 

  

Antwoorden: (A) Pieter natuurlijk. (B) Theepot. (C) Een kaars. (D) Tandartsassistent, 

fotomodel, ambulancier en timmerman. 

SID 

ATTA 

STRENSSTAN 

TEO FOD 

uit MOL 
BUC RAAM 

uit NIEL 

M. TIMAN 

uit ERM 
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